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GEDEPUTEERDE STATEN DER PRCMNCIE GRONINGEN

Groningen, -t 1 april 2000
Nr.: 00/5.385/i5, RMM.

Procedurenummer: 5091

Beschikken hierbij op de vergunningaanvraag ingevoige de Wet milieubeheer (Wm) van
de gemeente Stadskanaal.

1. AANVRAAG EN PROCEDURE
Aanvraag vergunning
Op 27 oktober 1999 nntvingen wij een aanvraag, gedateerd 26 oktober 1999, van de gemeente
Stadskanaal. Deze gemeente vraagt hierbij om een vergunning voor het oprichten en in werking
hebben van een inrichting voor de opsbg van puin en asfalt cn het verwerken van puin en asfalt

met

behulp van een tnobiele puinbreker gevestigd aan de Gedempte Vleddermond te Stadskanaal,
kadastraal bekend gemeente Stadskanaal, sectie B, nr. 10.307 (ged.).
In ons schri.jven
-

van IS november 1999, nr. 99/15.904/4S,RMM,

hebben wij aangegeven:

de aanvraag op enkele onderdelen. met name voor wat betreft de bijtiggende rapporten
(het akoestisch onderzseksrapport en het bodel-rlotlderzoeksrappor~),

-

afs onvoldocndc,

respectievelijk als weinig actueel aan te merken;
de aanvraag daarom vooralsnog als concept te benoemen, en

- deze in deze vorm aldus niet in behandeling te nemen.
Op 14 december 1999 ontvingen wi.j vervolgens een nieuw akoestisch rapport dat door ons is
becommentarieerd; dat leidde tol cen aangepast akoestisch onderzoek(-srappart, gedateerd 4 januari
2000). Dit laatste rapport, waarmee de aanvraag nu is gecompleteerd, is bij schrijven van
7 januari 2000, kenmerk 169, afd. bm, door de Gemeente Stadskanaal verzonden en door ons op
10 januari 2000 ontvangen. De aanvraag wordt daarom op de laatstgenoemde datum geacht te zijn
binnengekomen.
Voor wat betreft de kwaliteit van de bodem en het grondwater van het terrein van de inrichting zijn in
dit besluit voorschriften opgenotneu
voor het uitvoeren van een representatief bodemonderzoek
(bepaling nulsituatie).

Coördinatie
Binnen de inrichting komt uitsluitend huishoudelijk afvalwater vri-i. Het afvalwater wordt geloosd op
de gemeentelijke riohxing. Er is daarom geen aanieiding voor het aanvragen van een WVO vergunning
en cotirdinatie me2 deze Wm aanvraag is dan ook niet nnodzakelj.jk.

-2-

& aanvraag is gebaseerd op de Wet mifieubeheer (Wm), artikel S.l,a en c en voornoemde
activiteiten zijn vergunningpiichtig op basis van het Inrichtingen- en vergunningenb&uit
milieubeheer (Ivb), Bijlage 1, categorie 28.4. C.l.
Gevolgde procedure ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht
(Awb).
Wíj hebben voor deze aanvraag en de daarop te baseren beschikking de in afdeling 3.5 en afdeling
4.1.1 van de Awb en hoofdstuk 13 van de Wm voorgeschreven procedure gevolgd.
Overeenkomstig het bepaalde ín de artikelen 8.6. en 8.7 van de Wm en de artikelen 3; 17 en 3: 19, lid
1, Awb hebben wij, geltik met het toezenden van het ontwerpbesluit op voornoemde
vergunningaanvraag met onze brief van 14 februari 2000, nr. 00/00468/1

, RMM aan de Gemeente

Stadskanaal de ontvangst van de vergunningaanvraag bevestigd.
Bij brieven van gelijke datum, nrs. 00/00468/3

en 4, RMM hebben wij een exemplaar van de

aanvraag alsmede een exemplaar van het ontwerpbesluit om advies verzonden aan de bij deze
procedure betrokken adviseurs, te weten de Regionaal Inspecteur voor de volksgezondheid voor de
milieuhygiëne en de Secretaris-directeur van het Waterschap Hunze en Aa’s
Daarbij zijn zij in de gelegenheid gesteld binnen 4 weken na aanvang van de ter inzage legging van
het ontwerpbesluit (ter inzage van 17 februari 2000 t/m 1.5 maart 2000) ons College terzake van dit
ontwerpbesluit te adviseren (art.3:23, lid 1, Awb).
Aan de omwonenden/gebruikers van de panden rond de hier betreffende inrichting is, bij ons
schrijven van 14 februari 2000, nr. 00/00468/5.

RMM, een kennisgeving van het ontwerpbesluit

gezonden.
Van de ter inzage legging van dit ontwerpbesluit en de mogelijkheid tot het inbrengen van
bedenkingen daartegen is mededeling gedaan in de navolgende kranten:
-

de Nederlandse Staatscourant van 16 februari 2000 en

-

De Nieuwsbode van 16 februari 2000 .

2. GRONDEN VAN DE BESLISSING
Wi.j hebben bij het nemen van onze beslissing onder andere het volgende betrokken, respectievelijk
hebben wij rekening gehouden met de volgende aspecten.

2.1 Algemeen
De puinbreekinrichting wordt alleen gebruikt voor de opslag van puin dat vrijkomt bij de afbraak van
in de gemeente Stadskanaal gelegen bouwwerken cm wegen.
Re opslagcapaciteit bedraagt 6000 ton beton- en metselpuin en 1000 ton asfaltpuin.
Eén keer per jaar wordt (een deel van) dit puin door een daarvoor aangevoerde mobiele
puinbreekinstallatíe

2.2

tot granulaat gebroken. Dit granulaat wordt gebruikt voor wegfunderingen.

Vergunningsituatie

De puinbreekinrichting is vanaf 1993 tot medio 1998 in werking geweest.
Bi.; ons besluit van 29 januari 1993, nr. 93/250,MB, hebben wij aan dc Gemeente Stadskanaal in het
kader van de Wet milieubeheer, voor een termijn van viifjaar, vergunning verleend voor het
oprichten en in werking hebben van de puinopslag- en -breekinríchting.
Deze vergunning is ambtshalve gewi,jzigd bij ons besluit van 27 augustus 1996, nr. 96/13.064/35,
KMM. Deze wijziging betrof het toevoegen van een pakket voorschriften (maximaliseríng van het
gebruik van bouw- en sloopafval en beperking van de te storten en te verbranden bouw- en
sloopafval) waardoor de vergunning voldoet aan de doelstellingen zoals geformuleerd in het
Nationaal Milieubeleidsplan Plus 1992-2002.
Aangezien de zo-juist genoemde, in 1993 verleende vergunning thans niet meer van kracht is, wordt
nu een nieuwe de gehele inrichting omvattende oprichtingsvergunníng gevraagd.

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

-32.3 Milieubeleid
Het rijksbefeid op het gebied van de verwiJdering van afvalsfoffen 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-terugwinaing of als dat niet kan, te worden gestort.
Dit algemene befeid

is nader uitgewerkt in het Nationale Miliettbeleidspfan (NMP) en flet NMP-plus

en vervolgens in het NMP 11 en het NMP I If ,
In het tweede Tien.jarenprogramma Afval (T.fP.A 11) dat loopt van 1995 tot en met 2005 zijn de
hoofdlijnen van het landelijke beleid voor tien afvalstromen nader uitgewerkt.
Het bouw- en sioopafvaf maakt daar deel van uit. Voor de vet-wi-jdering

van afvalstoffen dient in ieder

geval de verwijderingsfadder (de “ladder van Lansink”) te worden gehanteerd,
Dit betekent dat bij de be- of verwerking van afvalstoffen altijd gekozen moet worden VCJO~ een optie
die zo hoog mogelijk op de ladder staat. Er worden drie opties onderscheiden: preventie, nuttige
toepassing en hergebruik.
De werkwijze van vergunninghoudster is er op gericht zoveel mogcfijk aan te sluiten op voornoemde
doelstellingen.

2.4 Beoordeling van de aanvraag
Hierna volgt een beoordeling van de aanvraag aan de hand van de artikelen 8.8 t/tn 8.10 van de Wet
tnifieubekeer. in eerste instantie worden daarbij op grond van artikel 8.8, lid 1, van de Wet
milieubeheer de volgende aspecten betrokken:
de bestaande toestand van het tnifieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan
ct.
b.
c.

veroorzaken;
de gevolgen voor het tnilieu, die de inricfding kan veroorzaken;
de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de inrichting als
met betrekking tot het gebied waarin de inrichting is gelegen;

íl.
e.

ingebrachte adviezen en bedenkingen met betrekking tot de aanvraag om vergunning;
de mogelijkheden tot beschertning van het- milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu,
die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogeti-jk te beperken, voor
zover zi=j niet kunnen

worden vnorkotnen.

Op grond van artikel 8.8, lid 2 van de Wet tnitieubeheer

moeten wij bilj de beoordeling van de

aanvraag rekening houden met: de volgende aspecten:
f.

het provinciaal milieubefeidspfan;

6-

richtwaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden.

Artikel 8.8, lid 3 van de Wet milieubeheer geeft aan welke aspecten bij de beoordeling in acht moeten
worden genomen. De aspecten die hier worden bedoeld zijn:
ll.

grenswaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden of die
voortvloeien uit Hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder (mifieukwaliteitseisen};

i.

zogenaamde instructieregels op basis van artikef 8.45 van de Wet tnifieubehecr en op grond

.i.

van de provinciale milieuverordening;
bindende ministeritite aanwi.jzing met betrekking tot de aanvraag op grond van artikel 8.27
van de Wet milieubeheer.

Artikel 8.9 van de Wet milieubeheer stelt dat:
k.
bi-i de beslissing op de aanvraag er geen strijd ontstaat met regels die met betrekking tot de
inricf~ting gelden, gesteld bij of krachtens de Wet mifieubeheer, dan wet bij of krachtens de in
artikel 13.1, tweede lid, genoemde wetten.
BovenvermeIde punten a Urn k worden hieronder behandeld.
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ad 8.

Ik bestaande toestand van het milieu.

De inrichting is al sedert 1993 gesitueerd op het bedrijventerrein Veenstraat / Vleddermond in de
gemeente Stadskanaal.

ad b.

De gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken.
&: Het in opslag brengen, breken en zeven van puin kan stofontwikkeling

en

stofverspreiding veroorzaken. Door de binnen de inrichting aanwezige machines worden
uitlaatgassen geëmitteerd.
geluid: Het breken van puin en de daarmee samenhangende werkzaamheden veroorzaken
geluid.
veiligheid: Van de activiteiten waarvoor vergunning is gevraagd zijn ons inziens geen
gevaren voor de externe veiligheid te verwachten.
bodem: De brandstofvoorziening van de machines binnen de inrichting kan risico’s op
bodemverontreiniging met zich meebrengen.
energie: Bij een beslissing op een aanvraag dienen wij ook de gevolgen voor het milieu te
betrekken die verband houden met het gebruik van energie. De mogelijkheden voor het zuinig
gebruik van energie worden hierbij betrokken.
afval: Binnen de inrichting ontstaat afval atkomstig/aanhangend aan het aangevoerde puin.
Dit wordt opgeslagen

in

containers en afgevoerd naar een verwerkingsinrichting.

afvalwater: Binnen de inrichting van de gemeente Stadskanaal komt uitsluitend huishoudelijk
afvalwater vrij.
verkeer en vervoer: Bij de beslissing op een aanvraag dienen wi.j ook de zorg voor de
beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer ofgoederen van en naar
de inrichting te betrekken.

ad c.

De redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen.

Een uitbreiding van de inrichting is niet voorzien.
Aan de oostzi.jde

van de inrichting (Ambachtsstraat) wordt binnenkort een hoveniersbedrijf gevestigd.

Voor de inrichting zijn ons, niet anders dan hiervoor is aangegeven, geen toekomstige ontwikkelingen
bekend in relatie tot de vergunning.

ad d.

I3e adviezen en bedenkingen.

Binnen de gestelde periode van de ter inzage legging zi-jn de in deze procedure betrokken adviseurs in
de gelegenheid gesteld ons College ter zake van dit ontwerpbesluit tc adviseren (art.3:23, lid 1,

Awb). Door hen zijn aan ons geen adviezen uitgebracht.
Een ieder is in de periode van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit (17 februari 2000 tot en
met 15 maart 2000) in de gelegenheid gesteld tot het indienen van schrifteli.jke bedenkingen

(art. 3:24, lid 1 Awb).
Binnen deze termijn zijn door de aanvrager, de Gemeente Stadskanaal, schriftelijke bedenkingen
ingediend.
De bedenkingen van de aanvrager richten zich tegen het voornemen van het bevoegd gezag

om

vergunning te verlenen voor het breken van puin gedurende twee maal een periode van maximaal zes
aaneengesloten dagen per halfjaar, terwi.jl deze activiteit voor eenmaal per jaar gedurende tien dagen
achtereen was aanvraagd. De aanvrager stelt dat twee marl een periode van zes dagen voor hem niet
werkbaar en financieel onhaalbaar is gezien de kosten van het opbouwen en afhreken
puinbreekinstallatie.

van de

Naar aanleiding daarvan overwegen wij het volgende:
Zoals aangegeven in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, is het in de
jurisprudentie inmiddels regelmatig geaccepteerd dat ontheffing kan worden verleend om maximaal
í2 dagen per jaar bijzondere activiteiten uit te voeren die meer geluid veroorzaken dan de
geluidsgrenzen voor de representatieve bedrijfssituatie.

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

-5tlítgangspunt daarbij is wel dat het per keer gaat om ~551, aaneengesloten periode van maximaal een
etmaal, Strikt genomen valt het breken van puin gedurende meerdere dagen achtereen niet onder dit
criterium.
In de aanvraag van 7 mei í992 was aangegeven dat puin en asfalt in opslag worden genomen en één
keer per halfjaar worden gebroken, terwij I de totale breekperiode beperkt blijft tot 10 dagen per jaar.
Op grond daarvan was in ons ontwerp-besluit d.d. 14 februari 2900 het aantal aaneengesloten dagen
dat puin wordt gebroken overeenkomstig beperkt tot zes dagen.
In de vergunning d.d. 20 januari 1993 was bepaaid, dat de puinbreekinstallatie in één kalenderjaar
maximaal 10 dagen in werking mag zijn. Re aanvrager maakt nu aanspraak op zi.jn historische rechten
om redenen dat het niet werkbaar en ftnancieei niet haalbaar is om eens per halfjaar te breken.
Getet op de aangevoerde redenen zijn wij van mening dat wij de bestaande rechten hebben te
respecteren. Wi.i realiseren ons dat wij hierbij afwijken van de algemene richtlijnen uit de
Handreiking. Wij hebben overwogen dat de gefuidshelasting ten gevolge van de inrichting tijdens het
breken van puin beperkt blijft tot 51 dB(A) bij de dichtstbijzijnde woning in de zone.
Op grond van bovenstaande hebben wij besloten het aangevrzdgde ( i B dagen aaneengesloten te
mogen breken) te vergunnen. De voorschriften verbonden aan de vergunning hebben wij op dit punt
aangepast.
IX~~rnaast is de gelegenheid geboden een gedachtenwisseling te doen pfaatsvinden (art. 3:25, lid 1
Awb). Van deze mogeLjkheid ís gebruik gemaakt; op verzoek van een eigenaar/gebruiker van een
bedríjfspand grenzend aan de hier betrefl‘ende inrichting, de heer H. Pater, Stelmaker 3 te
Stadskanaal. Aanleiding daartoe was het schri.jven de heer Pater van 28 februari 2000 waarin hij het
volgende aangeeft :
le) na raadpteging van de bij het ontwerpbesluit ter inzage liggende situatietekening heeft hij moeten
constateren dat deze niet juist is; op deze tekening zijn namehjk dc panden Stelmaker nrs. 1 en 3 niet
aangegeven.
2e) De heer Pater vervolgt met de opmerking dat de eerdere plaatsing van een puinbreker, zo
ongeveer op het midden van het terrein van de inrichting, veel trillingen aan zijn pand doorgaf.
8i-j eenzelfde situering van de breker vreest de heer Pater een gelijke hinder als voorheen en pleit er
daarom voor de breker op een plaats op te stellen zodanig dat deze voor zi.jn gebouw geen
tri Ilinghinder meer veroorzaakt
De, in het vervolg WIJ zijn brief gevraagde, gedachtenwisseling over de hiervoor vermelde
bedenkingen heeft op 10 maart 2000 plaatsgevonden,
Naar aanleiding daarvan overwegen wij het volgende:
ad 1. De opmerking is terecht. In 0~1s besluit hebben wu deze omissie. die overigens geen gevolgen
heeft gehad, hersteld.
ad 2. De puinbreker is slechts gedurende een beperkt aantal dagen per jaar in werking.
De breker dient conform (het akoestisch rapport bij) de aanvraag midden op het terrein te worden
opgcsteid. Een positie dichter bi=j het pand van de heer Pater is niet toegestaan, Het is in het algemeen
niet mogelijk om voor bedrijfspanden vanuit de bescherming van het mitieu trillingsvoorschriften te
stellen. Dit geldt te tneer, nu de inrichting en het pand van de heer Pater zijn gelegen op een terrein,
dat gezoneerd is in het kader van de Wet geluidhinder. Tijdens de gedachtenwisseling is gebleken dat
een modernere breker dan voorheen zal worden ingezet. De verwachting is dat de trillinghinder zich
daarom niet meer in dezelfde mate zal voordoen. Bovendien heeft de aanvrager zich bereid verklaard
om, mocht zich opnieuw trillinghinder voordoen, voor zover mogelijk, maatregelen ter verbetering te
treffen. Het eventueel optreden van schade door trillingen valt buiten de reikwíjdte van de
onderhavige vergunning.
Om vergunninghouder gebruik te laten maken van een moderne installatie hebben wij voorschrift 3.8
toegevoegd, waarin voorgeschreven wordt dat gebruik wordt gemaakt van de laatst beschikbare
techniek voor wat betreft de inzet van mobiele puinbrekers. Tevens moet vergunninghouder bij
gebleken onacceptabele trillingen maatregelen nemen die deze trillingen reduceren tot het maximumniveau zoals aangegeven in voorschrift 3.6.

-6Ad e. Mogelijkheden tot bescherming van het milieu.
- lucht:
Bij de beoordeling van de aanvraag met betrekking tot stofontwikkeling hebben wij rekening
gehouden met de Nederlandse emissie Richtlijn (N.e.R.).
in de N.e.R, is een klasse-indeling opgenomen voor stuifgevoelige stoffen, variërend van fijn zand
(klasse S2) tot grof zand (klasse S4). Op de inrichting

zullen

in hoofdzaak stoffen worden aangevoerd

en bewerkt welke vallen in de klasse 54 van de N.e.R.
Rekening houdend met deze klasse-indeling, zullen

aan

deze vergunning voorschriften worden

verbonden met betrekking tot het voorkomen van stofhinder

(voorschriften 2.2 en 2.3).

- geluid.
Toel.sin&mkr
a) Het ecntivalent

aeluidsniveau

In het kader van de Wet geluidhinder hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen
rondom het industrieterrein “Veerlstraat/Vleddermond” een geluidzone vastgesteld.
Re gezamenlijke geluidsbelasting, veroorzaakt door de industrie op deze bedrijventerreinen.
mag op de zonegrens maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde bedragen. Binnen de zone liggen diverse
woningen. De door de bedrijven veroorzaakte gezatnenlijke geluidsbelasting op deze woningen was
van een zodanig niveau (>55 dB(A) etmaalwaarde), dat hier sprake was van een saneringssituatie.
Inmiddels is het sancringsonderzoek uitgevoerd en zi.jn voor de ssttierirtgswoningeii

bij besluit

van 25 maart 1998 van Minister van VROM de maximaal toelaatbare gevelbelastingen (MTG)
vastgesteld. De woningen in de zone hebben alle een MTG waarde van 55 dB(A) gekregen.
Voor woningen op het gezoneerde industrieterrein gelden geen grenswaarden. voor nog
aanwezige woningen wordt gestreefd naar een tnaxitnale 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 geluidsniveaus (L,ax) 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- cn nachtperiode. In bepaalde situalies

en onder bepaalde

voorwaarden is het mogelijk van deze grenswaarden af te wijken of activiteiten uit tc zonderen
van toetsing aan de piekgeluidsgrenswaarde. Voor woningen op het gezoneerde industrieterrein
gelden geen grenswaarden.
c) Transporten van verkeer

van

en naar de locatie.

Vanwege de ligging op een gezoneerd industrieterrein mag het normstelsel van de Circulaire
‘Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het
kader van de vergunningverlening op basis van de Wet tniIieubeheer’ van de Minister van
VROM (29 februari 1996, nr, MBG 9600613 l) niet worden toegepast.

ad a)

Het equivalent geluidsniveau

Representalìew beL_lr&53&.4atic
In de inrichting vinden uitstuitend activiteiten plaats binnen de dagperiode. Naar het terrein
worden dagelijks 2 tot 15 vrachten puin aangevoerd, terwijl op jaarbasis 200 vrachten gebroken
materiaal worden afgevoerd. Op b.211 dag per week is in de inrichting een laadschop actief voor
het in depot zetten van aangeleverd puin.

.... .

-7Voor de beoordeling van de vergunningaanvraag dient de representatieve bedrijfssituatie (REE)
van een inrichting in kaart te worden gebracht. De representatieve bedrijfssituatie is de
bedrijfssituatie zoals die onder normale omstandigheden kus voorkomen.
Voor de representatieve bedrìjfssìtuatie kan worden uitgegaan van de volgende activiteiten in de
dagperiode:
e aanvoer van te breken materiaal met 1 S vrachtauto’s;
afvoer van gebroken materiaal met 10 vrachtauto’s;
* activiteiten van de laadschop gedurende 2 uur en 30 minuten.
Bij de vergunningaanvraag is een akoestisch rapport gevoegd {rapport 99 1104 d.d. 4 januari 2000).
IJit het geluidrapport kan worden afgeleid dat de geluìdsbetasting vanwege de aangevraagde
activiteiten met name wordt bepaald door de laadschop en in mindere mate door het transport.
Bronmaatregelen zijn niet reëel, mede gezien het feit dat de in te zetten apparatuur, installaties en
transportmiddelen van derden zQn, welke slechts relatief kort in de inrichting actief zijn.
Vanwege het feit dat het mobiele geluidsbronnen betreft, is het toepassen van schermen niet effectief
in verband met de grote afstand tot de bronnen en derhalve het grote benodigde schermoppervlak.
Uit de akoestische rapportage bli.jkt dat het iangtijdgemiddeld beoordelingsniveau op 100 meter van
de terreingrens maximaal 46 dB(A) bedraagt. Uit onze berekeningen blijkt dat het langti.jdgemiddeld
beoordelingsniveau ter plaatse van de zonegrens ten hoogste 32 dB(A) en bij de dichtstbijzijnde
woning in de zone 37 dB(A) bedraagt. De geluidbijdrage op de zonegrens en de dìchtstbíjzijndc
woningen is derhalve beperkt en nagenoeg geli,jk aan de geluidsruimte van de inrichting in de huidige
situatie.
Met behulp van deze gegevens kan, in samenhang met de akoestische gegevens van de rest van het
industrieterrein, worden aangetoond dat met de aangevraagde activiteiten in de inrichting de
zonegrens niet wordt overschreden. Ook worden de grenswaarden bij de woningen buiten het
gezoneerde industrieterrein niet overschreden.
~fw~jftingcn vim de rcpresmtuticve hedr@~isilu&e
Gedurende maximaal 10 dagen per jaar wordt in de inrichting puin gebroken met behulp van een
mobiele puinbreekinstallatie. hl deze situatie veroorzaakt de inrichting een langt$dgemìddeld
beoordelingsniveau van 5 1 dB(A) bij de dichtstbijzì,jndc woning in de zone en van 45 dB(A) op het
dichtstbijzijnde punt op de zonegrens. De verhoging ten opzichte van de toeiaatbare geluidsbefastìng
ten gevolge van het hele industrieterrein is beperkt.
Een bedri-jfssituatíe die slechts een beperkt aantal (maximaal 12) dagen per jaar voorkomt, kan - gelet
op het gestelde in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening - worden beoordeeld als
een incidentele bedriSjfssituatie.tiitgangspunt is dat het daarbij per keer gaat om een aaneengesloten
periode van maximaal 1 etmaal, Hiervoor kunnen ruimere grenswaarden dan voor de representatieve
situatie worden vergund. Op grond van de oude vergunning mag in de inrichting gedurende ten
hoogste 10 dagen per jaar puin gebroken worden. Wij zijn van mening dat wi.j de historische
gegroeide situatie in de inrichting hebben te respecteren en het aldus breken van puin als incidentele
situatie dienen te beschouwen. Mede gezien de hoogte van de op deze dagen optredende
geluidsbelasting, zì.jn wij van mening dat voor deze dagen de aangevraagde hogere geluìdsbelastìng
kan worden verglmd.
Ten aanzien van het geluidsaspect kan worden geconcludeerd dat de in deze vergunning gevraagde
activiteiten passen in de geluidzone en dat wordt voldaan aan principe van ALARA.
Wel hebben wij de geluidsbelasting in de voorschriften vastgelegd op een aantal controlepunten rond
de inrichting. De punten zijn voor controlemetingen goed bereikbaar. Daar de inrìehting in de avonden nachtperiode niet in bedrijf is, zijn voor deze perioden geen grenswaarden gegeven.

-xad b)

De voorkomende niekneluiden

De hoogste kortstondige verhogingen van het geluidsniveau (de piekniveaus Lmax) worden
veroorzaakt tijdens het lossen van een vrachtauto Uit het akoestisch rapport blijkt dat op 100 meter
van de terreingrens piekgeluidsniveaus tot 65 dB(A) ontstaan. Uit onze berekeningen blijkt dat bij de
dichtstbijzijnde woning in de zone ten hoogste piekgeluidsniveaus van 54 dB(A) ontstaan.
De piekniveaus worden veroorzaakt door activiteiten die inherent zijn aan de bedri-jfsactiviteiten,
De hoogste piekniveaus zijn lager dan het toelaatbare equivalente geluidsniveau vanwege het gehele
industrieterrein plus 10 dB. Daarmee wordt voldaan aan de streefwaarde voor de piekniveaus.
Tijdens het breken van puin met behulp van

een

mobiele puinbreekinstallatie kunnen bij de

dichtstbijzijnde woning nog 2 dl3 hogere piekniveaus ontstaan. Ook dan wordt nog voldaan aan de
streefwaarde voor de piekniveaus.

Ten aanzien van het geluidsaspect concluderen wij dat de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar is.
Wel hebben wij de toelaatbare geluidsbelasting en piekniveaus in de voorschriften vastgelegd op
controlepunten op korte afstand van de inrichting.
- bodem:
De bodemkwaliteit van de locatie dient door middel van een onderzoek conform het protocol
NulsituatidBSB (Sdu, 1993) in beeld worden gebracht. Door middel van dit zogenaamde
nulonderzoek kunnen toekomstige veranderingen

in

de bodemkwaliteit inzichtelijk worden gemaakt.

Een dergelijk onderzoek hoeft geen deel uit te maken van de aanvraag om vergunning.
WiSj hebben daarom aan deze vergunning voorschriften gesteld vaar wat betreft de uitvoering van dit
onderzoek. De in de aanvraag beschreven activiteiten en bodembeschermende voorzieningen zijn
getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming @RB)

en

het beslismodel

bodembescherming bedrijfsterreinen (Bl3B). Door morsing bilj de brandstofvoorziening van machines
is er kans op bodemverontreiniging.
De brandstofvoorzienillg geschiedt met een dieselolietank, geplaatst in een vloeistofdichte bak met
een afscherm& tegen invallend hemelwater waardoor morsing wordt tegengegaan. Deze maatregel
wordt afdoende beschouwd om bodemverontreiniging bij het brandstoftanken tegen te gaan.
Afhankelijk van de resultaten van het uit te voeren bodemonderzoek zal in overleg met
vergunninghouder een eventueel saneringsplan worden opgesteld.
- energie:
In de Circulaire van de ministers van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en

Milieu’ Omgaan met energievoorschriften

in

het kader van de vergunningverlening op basis van de

Wet milieubeheer’ is beschreven op welke wijze het energie-aspect moet worden opgenomen.
De puinopslag- en -breek inrichting van de gemeente Stadskanaal behoort tot een categorie bedrijf
waarvoor geen meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) is aangegaan Gelet op het aanwezige
vermogen binnen de inrichting zien wij geen noodzaak energie-voorschriften aan dit besluit te
verbinden.
- afval:
111 de aanvraag is de aard en omvang van het vri-jkomende afval binnen de inrichting aangegeven.
Gelet op de aard en de geringe omvang ervan achten wi.j voorschriften op dit punt niet noodzakelijk.
- afvalwater:
Voor het lozen van huishoudeli-jk afvalwater op oppervlaktewater behoeft geen vergunning ingevolge
artikel 1, lid 1, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren te worden aangevraagd.

,. . . .:.

-9-

Het landetijke- en provinciafe beleid teu aanzien van verkeer is gericht op de beperking van de
uitstoot van stoffen en verzuring, de verbetering van de fxreíkbaarkeid vat1 bedrijven
van ruimte beslag. In de provincie Groningen ís ílet verkeersbefeid

en de beperking
nabij de

vooral gericht op het in en

stad Groningen terugdringen varr autokilometers.
In de vergunningaanvraag van de gemeente Stadskanaal zi.jn de verwachte vervoersbewegingen
weergegeven, Gelet op de aard van het transfxxt zien wij bij het verkeer van en naar de inrichting
D[reen aanleiding tot het stellen

ad f.

van voorschriften.

Mifieubeteidsp!an Provincie Groningen.

Momenteel geldt voor de provincie Groningen het Milieubeleidsplan 1999-2000.

Dit plan bevat het

provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap. De hoofddoelstelling voor de fysieke
omgeving van de provincie Groningen is het streven naar voldoende werkgelegenheid ín een voor
mens en natuur leefbaar Groningen. De huidige milieukwaliteit wordt ais een belangrijke positieve
factor gezien. Het beleid is er op gericht deze rnifieukwafiteit te behouden en waar mogelijk te
verbeteren.
Bij de uitvoering van het milieubeleid gaat de provincie primair uit van een brongerichte aanpak, met
name uit het oogpunt van preventie en milieurendement. De provinciale vergurtnitlgverfening is
gericht

op

een integrale beoordeling en afweging, niet toepassing van het Afara beginsel.

De taakstelling voor bouw- en sloopafval in het jaar 2000 is gericht op het bereiken van 90%
hergebruik en /of nuttige toepassing en 10% verbranden met energieopwekking of storten.
Als preventie wordt 5% aangehouden.

De capaciteit van bewerkings- en sorteerinrichtingen voor

bouw- en sfoopafvaf in de provincie Groningen, met inbegrip van de onderhavige inrichting, is op dit
moment toereikend. Uitbreiding van deze inrichtingen wordt, voorzover het de capaciteit betreft,
afhankeli~jk
gesteld van een toename van het aanbod te verwerken afval.
J.>e door de Gemeente Stadskanaaf voor de hier betreffende inrichting aangevraagde activiteit is een
voortzetting van de bestaande activiteit met betrekking tot de categorie puin van het bouw- en
SlOOp~fVal.

f (et voortzettels

van deze activiteit in de gevraagde ontvang achten wi-í niet strijdig met de

befeidsuitgangzspunten
ad g.

als genoemd in het provinciaai Milieubeleidsplan 1999 + 2000.

Hichtwaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer geiden.

De Besluiten lucbtkwatiteit kennen voor een beperkt aantal stoffen inmissie grens- en richt\yaardeu.
Deze besluiten zi.jn niet van toepassing in de situatíe van de fminbreekinrichting van de gemeente
Stadskanaal.
Ten aanzien van het aspect getuid worden in de Handreiking Industrielawaai voor geluidgevoelige:
&jeeten voorkeursgrenswaarden vermeld. De door de pujnhreekinrichting veroorzaakte
geluidbelasting hebben wi.j getoetst aan de aanbevolen streefwaarden voor woningen, zoals vermeld
in de Handreiking.
Er zi*in geen overschrijdingen van deze voorkeursgrenswaarden te verwachten.

ad h.

Grenswaarden die op basis van Hoofdstuk S van de Wet milieubeheer gelden sfdie
vuartvlaeien uit Hoofdstuk 5 van de Wet getuidhinder.
Zie ad e / geluid.
ad i.

Instructieregets op grond van artikel 8.45 van de Wet milieubeheer en op grond van de
provinciale milieuverordening.

Van instructieregels zoals wordt bedoefd

ad j.

in artikel 8.45 van de Wet milieubeheer is geen sprake.

MinisteriGte aanwijzing.

Van cen ministeriële aanwijzing, zoals wordt bedoeld in artikel 8.27 van de Wet milieubeheer, is geen
sprake.

- ioad k.

Strijd met algemene regels,

Bij onze beslissing op de aanvraag mag geen strijd ontstaan met de volgende algemene regels:
Rechtstreeks werkende A.M.v.B’s voor vergunningplichtige inrichtingen afs bedoeld in artikel 8.44
Wm en de wetten als bedoeld in artikel 13.1 1 lid 2, van de Wm.
Wet milieugevaarliike

stoffen: Op grond van het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag

aantasten 1995 (Staatsblad 1995 nr. 657) is het niet toegestaan om hafon toe te passen in
nieuwe blusgasinstaflaties of blustoestellen, Uitzonderingen hierop worden genoemd in de
Regeling aanwijzing essentiële toepassingen halonblusgas. De onderhavige inrichting kan niet
tot de genoemde uitzonderingen worden gerekend. De toepassing van halon als blusmiddel is
dan ook niet toegestaan. Bij de aanschaf dient hiermee rekening te worden gehouden.
Wet verontreiniging oppervlaktewateren: In het Besluit huishoudefiTjke

lozingen zijn algemene

regels gesteld voor lozingen als de onderhavige.
Uiterlijk Ol-01-2005 dient de lozing, met inachtneming van bepaalde criteria, te zijn
aangesloten op de riolering dan wel te worden gezuiverd in een individuele
af’valwaterbehandelingsinstallatie ([BA).
Bouwstoffenbesluit: In dit besluit is geregeld aan welke normen de eindproducten van de
inrichting moeten voldoen: de inrichting moet in haar geheel gecertificeerd zijn of het
eindproduct moet per afgeleverde portie eindproduct door een certificaat worden begefeid.
Volgens

onze

beoordeling frebben de overige wetten, zoals genoemd in artikel 13. ì , lid 2, van de Wm

geen raakvlakken met de aanvraag om vergunning van de gemeente Stadskanaal.
Wi*j condudcren dan ook dat er geen strijd ontstaat met rechtstreeks werkende A.M.v.B.‘s voor
vergunningspfichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 8.44 Wm en de wetten als bedoeld in artikel
13.1, lid 2, van de

Wm.

2.5 Milieuzorg
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft in oktober 1995 een
circulaire betreffende bedrijfsinterne milieuzorg als basis voor een andersoortige vergunningverlening
en handhaving uitgegeven. Gekoppeld aan deze circufaire is de handreiking ‘Bedrijfsinterne
milieuzorg als basis voor een andere relatie tussen bedrijf en overheden’. Deze handreiking benadrukt
het belang van een goed werkend milieuzorgssyteem. Deze circulaire is niet door de gemeente
Stadskanaal geïmpIetnenteerd. In de voorschriften is dan ook de invoering van BRL 2506 (BSAgranulaten voor de toepassing in de betonbouw en BSA- granulaten

voor toepassing in de

wegenbouw) voorgeschreven. Wij achten het in werking flebben van bovengenoemd systeem terdege
van belang voor de bescfrerming van het milieu.

2.6 Ongewone voorvallen met milieuschadelijke

effecten

Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwi.jkingen van de normafe gang van
zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zoals lucht-, water- of bodem
verontreiniging, geluidhinder, stank, brand of explosie (kunmen)

ontstaan dan wel worden vermoed,

dienen daarop door vergunninghoudster de nodige acties te worden ondernomen.
Omdat het hier gaat om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is ten aanzien van deze
ongewone voorvallen van toepassing de regeling welke is neergelegd in hoofdstuk 17 van de Wet
milieubeheer (“Maatregelen in bi-jzondere omstandigheden”). Dit betekent dat bij een ongewoon
voorval vergunninghoudster daarvan zo spoedig mogelÍjk melding dient te maken en omniddelfijk de
nodige maatregelen dient te nemen op basis van hoofdstuk 17 van de Wet.
Aangezien de regeling ais uitputtend moet worden geacht, is er geen plaats meer voor regeling van
die materie in een aan de vergunning te verbinden voorschrift. fn deze moet dan ook worden volstaan
met vet-wi+jzing naar hoofdstuk 17 van voornoemde Wet. Volledigheidshalve is nog op te merken dat
de meldingen aan het provinciaal bestuur in ieder geval dienen te geschieden via telefoonnummer 06
53977863, en bi-j voorkeur dienen te worden bevestigd per tefefax onder nr. 050-3 164632.

Eveneens vastgelegd in de wet is het Asbestverwi.~derillgsbcstl~ìt.

Aangetroffen asbest moet

overeenkomstig art.4, d t/m g, van dit besluit worden behandeld.
Ook dit is niet in de voorschriften opgenomen.
2.7 Termijn van

de vergunning

De vergunning is aangevraagd voor een periode van tien jaren.
Op grond van de Wet milieubeheer kan een vergunning voor een inrichting waarin afvalstuffen
worden verwijderd die van buiten de inrichting afkomstig zijn, verleend worden voor een termijn van
ten hoogste tien jaren (art. 8.17.2 Wm).
In het onderhavige geval zijn er @xn redenen aan te wijzen voor het verlenen van een ver~uuning
voor een kortere periode. De vergunning wordt daarom voor een periode

3.

van

i0

jaren verleend.

A F S L U I T E N D E OVERWEGLNGEN,

WiSj zijn van oordeel dat voor de onderhavige inrichting

en

de werking daarvan, zouls voorzien in de

voorliggende aanvraag, de gevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer kan worden
verleend, indien daaraan, in het belang van de bescherming van het milieu, de onderstaande
voorschriften worden verbonden.

BESLISSING:

Gelet op het voorgaande en dc bepalingen
en het Inrichtingen- en vergunninge~lbesluit

van

de Algemene wet bestuursrecht,
de Wet milieubeheer
Wet miiieubeheer en overeenkomstig de

vergunningaai?vraag van 26 oktober 1999, gecompleteerd op 10 januari 2000, en de daarbij
overgclegdc bescheiden, besluiten wij:
1.

aan de Gemeente Stadskanaal een vergunning ingevolge artikel 8.1, lid 1, sub a en c Wet
milieubeheer te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de
opslag van puin en asfalt cn het verwerken van puin en asfalt door middel van een mobiele
puinbreker op het perceel aan de Gedempte Vleddermond te Stadskanaat, kadastraal bekend
gemeente Stadskanaal, sectie B, nr. IO.307 @ed.).

ll.

de vergunning te verlenen voor de duur van 10 jaren vanaf het moment van het van kracht
worden van de vergunning:

111.

te bepalen dat van de stukken, waaruit de aanvraag om vergumling bestaat, alle bescheiden deel
uitmaken

IV.

van

de vergunning,

aan het onder 1. genoemde besluit de navolge~dc voorschriften te verbindeti:
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1.

ALGEMEEN

1.1

Deze vergunning heeft betrekking op het breken, zeven, opslaan en overslaan van asfalt- en
betonpuin.

1.2.

De op de bij de aanvraag gevoegde uitgewerkte piattegrondteketlilIg aangegeven
terreingedeelten mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de daarbij aangegeven
bestemming.

1.3.

De jaarlijks te verwerken hoeveelheid asfalt- en betonpuin mag niet meer dan 6000 ton per
jaar bedragen. De in de inrichting aanwezige hoeveelheid puin (ongebroken en gebroken)
mag niet meer bedragen dan 8000 ton.

I .4,
1.5.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
Indien de vergunninghoudster geen gebruik meer wil of kan maken van (een deel van) de
vergunning. dient zij dit terstond schrilWijk te kennen te geven aan de directeur.

1 Ai.

Tussen de terreinafscheiding en de opgeslagen materialen dient een strook grond van
tenminste één ( 1) meter worden vrijgehouden.

1.7.

De hoogte van het hekwerk rondom de inrichting dient een hoogte te hebben van tenminste
twee meter boven het maaiveld .

2.

LUCHT

2.1.

Bi.j een windsnelheid van meer dan 20 meter per seconde (windkracht 8 Beaufort) mag geen
op-/overslag en verwerking van puin plaatsvinden,

2.2.

Indien tijdens de aanvoer, het in opslag brengen, het transport, de verwerking en de afvoer
visueel duidelijk waarneembare stofverspreiding optreedt door verstuiving van kleine fracties,
moeten maatregelen worden getroffen (bv. sproeien) om stofverspreiding effectief tegen te
gaan.

, _ i.. .,.
2.3.

De opgeslagen materialen op het terrein van de inrichting moeten in het geval dat er visueel
duidelijk waarneembare stofverspreiding optreedt, door verstuiving van kleine fracties,
worden besproeid met water zodat er geen stofverspreiding optreedt.

3.

GELUID/ TRILLINGEN

3.1

Het langtijdgemiddeld beoordeliligsniveau

voor geluid, LAr,LT,

veroorzaakt door deze

inrichting, mag op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet
overschrijden:

- 133.2.

Het maximale geluidsniveau, veroorzaakt door geluidpieken
inrichting

afkomstig van deze

(Lm,,), mag, gemeten in meterstand “fast”. op de aangegeven punten niet

meer bedragen dan:

3.3.

Gedurende ten hoogste 10 dagen per kalenderjaar mag, ten behoeve van het breken van
puin het langtijdgemiddeld

beoordelingsniveau

voor geluid, L~r,l,‘r, veroorzaakt door

deze inrichting, op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet
overschri.jdcn:

3.4.

Op de in voorschrift 3.3 bedoelde dagen mag het maximale geluidsniveau, veroorzaakt
door geluidpieken afkomstig van deze inrichting (L max),

genieten in meterstand “fast”,

op de aangegeven punten niet meer bedragen dan:

De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld
volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, april 1999. De hoogte van de
referentiepunten bedraagt 5 meter boven het maaiveld. De referentiepunten staan
aangegeven op bi.jlagc 3 bi,j deze beschikking.
3.5.

Hel breken van puin dient ten minste twee weken van te voren schriftelijk te worden
gemeld aan de directeur.

- í43.6.

De inrichting mag in de geluidgevoelige ruimte(n) van woningen van derden geen
trillingen veroorzaken met een maximale trillingsterkte (Vmax) hoger dan de waarde
voor A 1. Bij overschrijding van de maximale trillingsterkte (Vmax) van de waarde voor
A 1, Inoef de maximale trillingsterkte (Vmax) kleiner zijn dan de waarde voor ~2,
waarbij de trillingsterkte over de beoordelingsperiode (Vperiode) de waarde van A3 niet
overschrijdt.

07.00-23.00 uur

Re bepaling en beoordeling van de trillingsterkte, en de toetsing aan de waarden AI tot
en met A3 moeten plaatsvinden overeenkomstig de richtlijn 2 van de Stichting
Bouwresearch ( 1993).
._ . . . .
3.7

Het trillingvoorschrift geldt niet ten aanzien van woningen, indien de gebruiker van deze
woningen aan degene die de inrichting drijft geen toestemming geeft voor het in redelijkheid
uitvoeren of doen uitvoeren van trillingsmetingen.

3.8

l3ij het breken van puin moef gebruik worden gemaakt van een installatie die voldoet aan de
laatst beschikbare stand van de techniek, Indien alsnog onacceprabele trillingen plaatsvinden
moeten afdoende maatregelen worden genomen om deze te reduceren.

4.

BODEM

4.1.

Voordat opnieuw met de opslag en de bewerking van de in de aanvraag vernielde stoffen en
materialen wordt begonnen dient de kwaliteit van de bodem en het grondwater van het terrein
van de inrichting te worden bepaald door middel van een representatief bodemonderzoek
(bepaling nulsituatie).
Het onderzoek dient tenminste te voldoen aan het “Bodemonderzoek Milieuvergunning en
BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek, SDU, Den Haag, oktober 1993 ISBN
90- 120-8 118 1”. Tevens dient het onderzoek te voldoen aan de eisen die zijn neergelegd in het
rapport Voorlopige Praktijk Richtlijnen (aangepast VPR, 1998).
De resultaten van het onderzoek moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee
maanden na het bekend worden hiervan, worden overgelegd aan de directeur van de Dienst
Ruimte en Milieu.

4.2.

Bi-j beëindiging of wiSjziging van de inrichting dient de vergunninghoudster, na een daatioe
strekkend verzoek van de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu, binnen drie maanden na
ontvangst van dit verzoek, een representatief onderzoek uit te voeren naar de aard en mate
van verontreiniging van de grond en/ofhel grondwater van hetzij het door de directeur bij het
verzoek aan te geven deel hetz het geheel van het terrein van de inrichting, op een wijze
welke identiek is aan de vaststelling van de nulsituatie (voorschrift 4.1)

Het onderzoeksplan dient door de directeur te worden beoordeeld voorafgaande aan de
uitvoering van het onderzoek. De directeur kan nadere eisen stelfen aan de inhoud en
uitvoering vaa het onderzoek.
De resultaten van het onderzoek moeten binnefi

twee maanden na het bekend worden hiervan

worden overgelegd aan de directeur. De resultaten van het nul-onderzoek zullen bepatend

zijn

voor de prioriteit van een eventuele sanering van het terrein

5.
5.1.

REGISTRATIE/ADMINISTRATIE VAN AFVALSTOFFEN
Van atle geaccepteerde

partijen afvalstoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens

worden geregistreerd:
a. naam. adres en woonplaats ontdoetIer:
b. naam, adres en woonplaats transporteur;
c. locatie van berkomst;
d. datum van ontvangst;
e. hoeveelheid (tonnen);
f. omschrijving aard en samenstelling;
g. afvststoffencode en categorie volgens PMV/GA-code;
h. nummer en datum ontheffing (indien van toepassing).
5.2.

Van alle af,evoerde parti.jen

(afval)stoffen c.q. vri.jkomende fracties moeten

in

ieder geval de

volgende gegevens worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats geadresseerde;
b. naam, adres en woonplaats vervoerder:
c. afleveradres;
d, datum afvoer;
e. hoeveelheid (tonnen):
f. omschrijving aard en samenstelling:
1~ analysegegevens dan wel produkt/procescertificaten;
h: afvalstoffencnde en categorie volgens PMVKìA-code (indien van toepassing);
i. nummer en datum ontheffing (indien vat1 toepassing).

5.3.

Van partijen die worden geweigerd nadat zi-j reeds zijn gewogen, moeten in ieder geval de
volgende gegevens worden gexqistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener;
b. naam, adres en woonplaats transporteur;
c. locatie van herkomst;
d. datum van ontvangst i.c. weigering;
e. hoeveeiheid
(tonnen);
f. omschrijving aard en samenstelIing;
g. afvalstoffencode en categorie volgens PMVKA-code
h. reden van weigering;
i. adres en afvoer geweigerd aanbod.

(indien van toepassing);
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5.4.

Be hoeveelheid van de geaccepteerde

en

afgevoerde partijen afvalstoffen dient door weging

te worden bepaald.
De weegbrug waarvan gebruik wordt gemaakt moet overeenkomstig de daarvoor geldende
voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt.

5.5.

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

5.6.

Binnen een maand na afloop van ieder kalenderjaar dient een overzicht van de getotaliseerde
gegevens alsmede de voorraden per 1 januari te worden opgestuurd

5.7.

aan

de directeur.

De wieize van registreren moet overzichtelijk zijn en ter goedkeuring worden voorgelegd aan
de directeur.
Indien de directeur zijn goedkeuring aan het registratiesysteem onthoudt kan hij een systeem
voorschrijven.

5.8.

Van geweigerde parti.jen

6.

BREKEN VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL

tnoet direct, binnen 24 uur, melding worden gedaan aan de directeur.

6. r.
6.1.1

In de inrichting mogen, met inachtnemin g van de overige voorschriften van deze vergunning:
uitsluitend de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd, ten behoeve van het breekproces:
- betonpuin;
- niet teerhoudend asfaltpuin:
- roadsteenpuin.

6. t .2

De in voorschrift 6.1. I bedoelde steenachtige fractie dient atkomstig te zijn van selectieve
sloopactiviteiten van onverdachte sloopobjecten, dan wel van gescheiden inzameling op de
bouw-/ slooplocatie en van erkende (gecertificeerde) sorteerinricfitingeli.

6.1.3

Een partij BSA

van

andere herkstnst dan in 6.1.2 bedoeld, mag alleen worden geaccepteerd

indien visuele inspectie uitwijst dat de samenstelling van de partij vergelijkbaar is met die van
de bedoelde stromen.
6. 1.4.

Gecontamineerd bouw- en sloopafval mag niet voor bewerking worden geaccepteerd.
Indien deze afvalstoffen onverhoopt worden aangetroffen, mogen ze tijdelijk in de inrichting,
gescheiden van alle andere in de inrichting aanwezige afvalstoffen, worden opgeslagen in
afwachting van afvoer naar een erkende verwerker. Met asbest gccontatnineerd BSA moet
apart worden opgeslagen, in een gesloten container en vervolgens worden afgevoerd naar een
erkende verwerker.

6.1.5.

Het asfaltpuin zoals bedoeld in voorschrift 6.1.1. moet bestaan uit restanten van bitumineuze
wegverhardingen, in hoofdzaak bestaande uit asfaltschollen, breekasfalt, freesasfalt,

6.1.6

Het asfaltpuin mag niet meer dan 5% (gewicht) andere materialen bevatten.

6.1.7.

De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de ter acceptatie aangeboden
afvalstoffen, dient zowel visueel als administratief te geschieden. Ten behoeve van de visuele
inspectie dient de inrichting te beschikken over een vloeistofdichte inspectievloer.
De administratieve gegevens moeten in overeenstemming zijn met het daartoe bepaalde in de
provinciale milieuverordening en moeten minitnaal 3 jaar worden bewaard.

- í76.2.
6.2. f _

AFZET / KWALITEIT
Vergunninghoudster is verplicht de ter bewerking aangeboden steenachtige fractie te
bewerken tot de volgende fracties: granulaten, brekerzeefzand, (non)fet-ro fractie, brandbare
en niet-brandbare restfractie.

6.22.

De granulaten moeten minimaal voldoen aan de in de gefdende
onder “~olJWStoffet1”

Standaard RAW bepalingen

geformufeerde technische eisen voor deze granulaten, alsmede aan de in

het “Bouwstof‘felibesluit Bodem- en Oppervlaktewaterbescherming” geldende
milieuhv@nische

eisen van materialen te gebruiken als bouwstof, ten aanzien van maximale

samenstelling en uitloging. De controle op dc kwaliteit van de genoemde fracties moet
analytisch plaatsvinden.
De analyse tnoet plaatsvinden volgens de lntronmetfsode,

dan wel vofgens

een, door ons

College geaccepteerde, hieraan gehjkwaardige methode.
6.2.3.

Indien de kwaliteit van de zeefzandfractics en de granufaten

voldoet aan de vigerende

kwaliteitsnormen voor mifieuhygitinisch verantwoord hergebruik of nuttige toepassing
(confortn het f2ortwstoffenbesfuit), tnoeten deze stoffen worden hergebruikt of nuttig worden
toegepast.
De fracties die niet voldoen aan de kwatiteitsnonnen moeten worden gereinigd.
62.4.

Verguln’
I rn g houdster is verplicht het asfaltpuin te scheiden c.q. gescheiden te houden in
minimaal drie fracties, te weten: asfalt, brandbare en niet-brandbare restfractie.
De asfaltfractie tnoet zodanig worden bewerkt. dat ze in de uiteindelijke productvorm vofdoet
aan de vigerende normsteffingskaders voor toepassing van a&ltproducten
(Rouwstoffenbesfuit)

op of in de bodem

of verwerkt mogen worden in een asfaltverwerkende inrichting (koude

en warme toepassing).
6.2.5.

De geproduceerde betongranulaten

moeten voldoen aan de BRt, 2506 (RSA-granulaten

voor

de toepassing in de betonbouw en wegenbouw).

6.3.1.

Het te breken materiaal dient, voordat het feitetjjke breekproces plaatsvindt, door middel van
een zeetinstaffatìe (voorzeven) met een zeefmaat van O- 10 mm. te worden ontdaan van het
aanhangende zand en of grond jbrekerzeefzand).

6.3.2.

De puìnbreekinstaffatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het eindproduct slechts
bestaat uit tot granulaat gebroken steenachtig materiaal. Papier, metalen, hout en kunststoffen
moeten worden verwijderd en worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

6.3.3~

Hehoudens

het gesteldc

in voorschrif‘t

6.3.3.b is het opmengen van brekerzeefzand (zie

voorschrift 6.3.1) met andere verontreinigde afvalstoffen of reststoffen niet toegestaan.
6.3.3b. Het opmengen

van brekerzeefiand (zie voorschrift 6.3.3a) met andere secundaire

grondstoffen, die ter plekke zijn geproduceerd, is alleen toegestaan wanneer vooraf uit
analyses is gebleken dat het zeefzand voldoet aan de criteria voor toepassing, zoals deze zìjn
gedefinieerd in het Bouwstoffenbesluit. Hierbij geldt, dat voor het verkri-jgen van categorie-1
asfaltgranufaat uitsluitend categorie- 1 zeefzand er-1 categorie- 1 granulaat kan worden gebruikt.
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6.3.4.

Asfaltpuin mag niet worden gemengd met andersoortige steenachtige materialen of andere
afvalstoffen. De vermelde stoffen dienen tevens gescheiden te worden opgeslagen.

6.3.5.

Wet asfaltgranulaat mag niet met andere afvalstoffen worden

gemengd en moet gescheiden

van andere secundaire grondstoffen of reststoffen worden opgeslagen.

6.3.6.

De puinbreekinstallatie dient te worden gereinigd, wanneer hij voorafgaande aan het breken
van het steenachtige materiaal, anders dan asfah, gebruikt is voor het breken van asfalt.
Verspreiding van de bij deze reiniging vrijkomende fracties (verzameld stof, waswater, enz.)
naar de omgeving dient te worden voorkomen.

(i.4
6.4.1.

Alle bij het puinbreekproces geproduceerde fracties moeten gescheiden worden opg&gen.
Granulaten en zeefiandfracties die op grond van het Bouwstoffènbesluit Bodem- en
Oppervlaktewaterbescherming niet ongeïsoleerd

kunnen worden toegepast, moeten op/in een

vloeistofdichte voorziening worden opgeslagen.
6.42.

Up de inrichting moeten (afsluitbare) containers aanwezig zijn waarin (afvaI)stoffen die
onverhoopt in de geaccepteerde vrachten zi-jn aangetroffen, gescheiden kunnen worden
opgeslagen. Volle containers moeten overeenkomstig de geldende wetteti.jke

bepalingen

worden afgevoerd.

0.4.3.

In

de geaccepteerde vrachten onverhoopt aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen moeten

worden opgeslagen overeenkomstig het gestelde in GPR 15 1 in de hoofdstukken 4,0,9 en 1 1
en worden afgevoerd volgens

6.4.4.

daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

Afvalstoffen moeten periodiek doch tenminste éénmsal per maand uit de inrichting worden
afgevoerd. Het in opslag hebben en het afvoeren moet zodanig plaatsvinden, dat er zich geen
afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

7.

BRANDPREVENTIE

7.1.

De binnen de inrichting aanwezige brandbltlsmiddelels moeten jaarhjks worden gecontroleerd
op hun deugdelijkheid.

7.2.

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

7.3.

Het terrein de wegen en de gebouwen, die bij brand of ongeval moeten worden gebruikt om
deplaats van de brand of het ongeval te bereiken moeten te allen ti.jde toegankeli.ik zijn voor
voertuigen met brandblus- en/of reddingsmateriaal.

7.4

In brand geraakte afvalstoffen, materialen e.d. dienen onverwi.jld te worden geblust.
Zo nodig dient de brandweer te worden gealarmeerd.
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Te bepalen dat een exempiaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:
t. de Gemeente Stadskanaal:
3. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal;
3. de Regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor

de milieuhygiëne te Groningen;

4. de Secretaris-directeur van het Waterschap Hunze en Aa’s te Veendam:
5. de heer W. Pater, Stelmaker 3, 9502 EG Stadskanaal;
6. de directeur van de dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen.
Groningen, 1 1 apri1

2000.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

1

griffier.

.._...

BIJLAGE 1
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN:
Hieronder wordt verstaan een nadere toelichting op de in deze vergunning genoemde begrippen.
hanvrager

Gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 950 1 SZ Stadskanaal.

Vergunninghoudster

idem

De aanvraag

Verzoek vat> de ver~unnillghoudester in het kader van de Wet
milieubeheer voor een puinbreekinstallatie te Stadskanaal.

De directeur

De directeur van de Dienst Ruimte en Milieu, Postbus 630,
9700 AP Groningen.
Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a de
directeur van de Dienst Ruimte en Milieu, Postbus 530, 9700 AP
GlY?lli~~gt3~.

ALARA

as low as reasonably achicvahie (at? 8.1 1 lid 3 van de Wet
milieubeheer).

BRL

Beoordelings RichtLijn.

BSA

Bouw- en SloopAfval

dB(A)

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

Equivalent geluidniveau

Het getuidniveau is in het algemeen over een langere tqdsperiode
niet constant. Om een maat van geluidniveau en dus de mogelijke
geluidhinder te bepalen wordt gewerkt met en energetisch
gemiddeld geluidniveau over die periode,
Nederlandse emissie richtliSjnen

tucht.

Een maat voor het hoogste momentane geluidniveau, gemeten in dc
meterstand “fast”.

. ...;-.

BIJLAGE2
DEFIN1TiES

Afvalwater
Alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwi.jdering

daarvan ontdoet, voornemens is

zich te ontdoen ofzjch moet ontdoen. (concept-NEN 5880)

Asfaaitpuin
Restanten van bitumineuze wegverhardingen, in hoofdzaak bestaande uit asfaltschollen, breekasfalt,
freesasfalt.

Betanpuin
Restanten van betonconstructies, zowel gewapend als ongewapend.

Bewerken
Onder bewerken wordt begrepen het uitvoeren van fysische of chemische handelingetl met een
(grond)stof, halffabrikaat of product otn de eigenschappen
of samenstelling daarvan te veranderen.
In het algemeen zal bij bewerken de afvalstof chemisch gezien niet veranderen. (IVB)

Brekerzeefzand
De fractie van O- 10 mm groot die vrijkomt bi.j het afzeven

van de steenachtige fractie vOór het

breekproces

Eindverwerking
Het verbranden of storten van afvalstoffen.

Hergebruik
liet opnic~w gebruiken als product of materiaal.

inrichting
Elke door de mens bedriSjfsmatig

of in een omvang alsof zij bedri.jfsmatig was, ondernomen

bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht. (Wm en concept-NEN
SSXO)

Nuttige

toepassing

Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere functie
dan waarvoor ze oorspronke t ijk waren bestemd. (concept-N EN 5880)

Ongewenste

afvalstoffen

Die af\tatstoffen die onverhoopt in een geaccepteerde partij afvalstoffen aanwezig bli.jken
op grond van de vergunning niet geaccepteerd hadden

Teerhoudend

(PAK-rijk)

te zijn en

mogen worden.

asfaltpuin

onder teerhoudend asfaltpuin wordt verstaan. asfaltpuin waarin > 73 tnglkg d.s. PAK aanwezig is.

Niet-teerhoudend

(PAK-arm)

asfaltpuin

onder niet-teerhoudend asfaltpuin wordt verstaan, asfaltpuin waarin < 75 tng’kg d.s. PAK aanwezig
is.

Verwerken
Onder verwerken kan worden verstaan het doen opgaan van een (grond)stof, halffabrikaat of product
in een groter geheel of nieuw product. Het gebruik van een (eind)product in de voor dat product
bedoelde toepassing is geen vorm van bewerken of verwerken zoals in dit besluit bedoeld. (NB)

Vloeistofdichte vloer
Vloeistofdichte vloer moet voldoen aau KIWA-richtlijn, de RKL 2362.
“Aanleg verhardingsconstructies in ter plaatse gestort beton welke vloeistofdicht zijn voor
motorbrandstoffen en smeermiddelen”. of de BRL 2370, “Verwerken van beton in vloeistofdichte
verhardilagsconstrueties”. Andere, aantoonbaar vergelijkbare voorziening is ook mogelijk.

Bijlage 3 bij de beschikking puinbreker/Gemeente Stadskanaal

