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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 14 april 2009
Nr. 2009-21.877/16, MV
Zaaknr. 160518
Verzonden: 11 6 APR, 2009
Beschikken hierbij op de aanvraag van Metalchem/DRS b.v. om een revisievergunning op grond van de Wet
milieubeheer voor een inrichting aan de Industrieweg 4 te Zuidbroek.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 22 januari 2009 hebben wij een aanvraag ontvangen van Metalchem/DRS b.v. voor een revisievergunning
ingevolge artikel 8.4. lid 1 van de Wet milieubeheer voor een inrichting ten behoeve van de opslag en be/verwerking van verschillende, specifieke afvalstofstromen.
De inrichting is gelegen aan Industrieweg 4 te Zuidbroek, kadastraal bekend gemeente Menterwolde, sectie
ZBKE, nummer 1917.
De aanvraag heeft betrekking op meerdere categorieën van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer.
Op grond van de categorieën 28.4.a.5, 28.4.b.2, en 28.4.C.2. van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting is de volgende vergunning van kracht en zijn de volgende meldingen ex. artikel 8.19 van de
Wet milieubeheer geaccepteerd:
revisievergunning d.d. 11 mei 2004 (2004-13052/20);
8.19-melding d.d. 2 november 2005 (2005-20.837a/43);
8.19-melding d.d. 28 november 2005 (2005-22.757a/47);
8.19-melding d.d. 10 juli 2007 (2007-35744a/MV).
Aanleiding voor het indienen van de vergunningaanvraag is het vervallen van de geldigheid van de vigerende
vergunning. De termijn van de vigerende vergunning loopt af op 1 juni 2009. De aanvraag heeft in hoofdzaak
betrekking op het voortzetten van de bestaande activiteiten.
Veranderingen ten opzichte van de huidige vergunde situatie betreffen een uitbreiding van de
werkzaamheden met de verkoop en onderhoud van apparatuur ten behoeve van de microbiologische
zuivering van water.
Daarnaast wordt de inrichting uitgebreid met de bouw van een fabriekshal voor de uitbreiding van de
opslagruimte voor goederen en afvalstoffen.
De huidige uitpandige opslag van fotografische en gevaarlijke vloeistoffen zal na uitbreiding inpandig
plaatsvinden.
1.3
Achtergrond aanvrager
Metalchem/DRS b.v. maakt deel uit van een verband van ondernemingen, bestaande uit: Metalchem Holding
b.v. (moedermaatschappij die geen activiteiten verricht), Metalchem/DRS b.v, Dental Recycling Services b.v.
en Dental Recycling Services International b.v.
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1.4
Beschrijving van de aanvraag
Door Metalchem/DRS b.v. is een aanvraag ingediend voor een inrichting ten behoeve van de opslag en be/verwerken van:
- fotografisch gevaarlijke- en bedrijfsafvalstoffen;
- gevaarlijk- en bedrijfsafval uit tandheelkundige instellingen;
- kwikhoudende afvalstoffen en edelmetaalhoudend afval uit zorginstellingen;
- afgedankte apparatuur, medische en/of met amalgaam verontreinigd;
- edelmetaalhoudende baden afkomstig van oppervlaktebehandeling van metalen (ets- en galvanobaden).
Daarnaast: inrichting ten behoeve van productie en verkoop van Recyclean, de verkoop en onderhoud van
amalgaamafscheiders en overige apparatuur ten behoeve van de zuivering van water en toebehoren.
De inrichting is uitgerust met een analytisch laboratorium ten behoeve van de procescontrole en
kwaliteitscontrole van inkomende en uitgaande stromen.

2.

PROCEDURE

2.1
Processtappen
Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvraag aan Metalchem op 28 januari 2009 schriftelijk
bevestigd.
De aanvraag is op 28 januari 2009 voor advies verzonden aan de bij deze procedure betrokken adviseur en
bestuursorgaan.
Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken,
waaronder het informatieblad, ter inzage gelegd in de gemeente Menterwolde en dit is bekend gemaakt door
het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 14 februari 2009.
Een exemplaar van de ontwerpbeschikking is verzonden aan de vergunningaanvrager en aan de bij deze
procedure betrokken adviseurs.
Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de terinzagelegging
van het ontwerp schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren te brengen. Hierbij wordt
tevens de mogelijkheid geboden tot het houden van een gedachtenwisseling met de aanvrager en het
bevoegd gezag.
Binnen de gestelde termijn hebben wij geen zienswijzen en geen verzoek voor een gedachtenwisseling
ontvangen.
2.2
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvraag op 28 januari 2009 schriftelijk bevestigd.
Op verzoek van de aanvrager hebben wij, toepassing gevende aan artikel 19.5, eerste lid, van de Wet
milieubeheer, ingestemd met de geheimhouding van een aantal gegevens. De reden voor deze
geheimhouding is gelegen in het vertrouwelijke financiële en concurrentiegevoelige karakter (analyse
energieverbruik) van de desbetreffende gegevens. Onze instemming is met deze geheimhouding is de
vergunningaanvrager medegedeeld bij brief, en tevens besluit, van 28 januari 2009, briefnummer 200805672/a, zaaknummer 155924. De vertrouwelijke gegevens hebben betrekking op de bijlagen 10.1.b, 11.4.f,
11.4.g. en11.4.k.
Met het oog op de inspraak is een door de aanvrager opgestelde en door ons goedgekeurde vervangende
tekst ter inzage gelegd. Deze vervangende tekst is identiek aan de vertrouwelijke versie van de aanvraag,
doch onder weglating van de bijlagen 10.1 .b, 11,4.f, 11.4.g. en 11.4.k.
2.3
Coördinatie
Met deze aanvraag is tevens een aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
ingediend bij Waterschap Hunze en Aa's. Op grond van hoofdstuk 14 Wm zijn de aanvragen gecoördineerd
voorbereid en behandeld. Verder heeft, met het oog op de onderlinge samenhang van de beschikkingen, door
middel van ambtelijk overleg een inhoudelijke afstemming plaatsgevonden tussen beide vergunningen.
Er is sprake van het veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de
Woningwet waarvoor een bouwvergunning moet worden aangevraagd.
De aanvraag om bouwvergunning is reeds ingediend en is toegevoegd als bijlage bij de aanvraag.
De gevraagde Wm-vergunning treedt in zijn geheel niet in werking zolang de bouwvergunning die vereist is
voor een (onderdeel van) de Wm-aanvraag niet is verleend (artikel 20.8 Wet milieubeheer).
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2.4
Adviezen en zienswijzen n.a.v. het ontwerpbesluit
2.4.1
Adviezen
Naar aanleiding van de toegezonden ontwerp-beschikking is advies uitgebracht door de Hulpverleningsdienst
Groningen (afdeling Risicobeheersing).
Het advies luidt als volgt: In paragraaf 3.15.3. wordt gesteld dat eisen met betrekking tot brandblusmiddelen
zijn opgenomen in de gebruiksvergunning van de inrichting. De Hulpverleningsdienst Groningen deelt mee dat
sinds 1 november 2008 het Besluit "Brandveilig gebruik bouwwerken" van kracht is geworden. Zij adviseert
derhalve om de bepaling in paragraaf 3.15.3. van de ontwerp-beschikking te vervangen door: "Met betrekking
tot het brandveilig gebruik van de inrichting gelden de voorschriften zoals gesteld in het Besluit "Brandveilig
gebruik bouwwerken"".
Paragraaf 3.15.3. hebben we overeenkomstig dit advies aangepast.
2.4.2
Zienswijzen
Over het ontwerp van de beschikking zijn geen mondelinge of schriftelijke zienswijzen ingebracht.
2.5
Milieueffectrapport
2.5.1
M.e.r. beoordelingsplicht
De voorgenomen activiteit komt niet voor in Bijlage C of in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage
1999. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.
2.6
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
de inspecteur van VROM-inspectie Noord;
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde;
RWS Waterdienst (voorheen RIZA)
het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's.
Op grond van artikel 7.2 lid 2b van het Ivb moeten wij het college van b&w van de gemeenten waarvan de
grens is gelegen op meer dan 200 meter en minder dan 10 kilometer van de plaats waar de inrichting zal zijn
of is gelegen betrekken bij de totstandkoming van de vergunning. Dit is niet nodig wanneer wij van oordeel
zijn dat in redelijkheid niet te verwachten is dat de invloed van de belasting van het milieu, veroorzaakt door
de inrichting waarop de vergunning betrekking heeft, zich in die gemeente zal voordoen. Wij zijn van mening
dat dit laatste het geval is.
Op 12 februari 2009 hebben wij een exemplaar van genoemde aanvraag en van het ontwerp-besluit voor
advies verzonden aan de bij deze procedure betrokken adviseurs.
2.7
Interne advisering en afstemming Brandweer
De concept-aanvraag is in het kader van de interne advisering en afstemming voorgelegd aan de
Hulpverleningsdienst Groningen. De Hulpverleningsdienst Groningen is aanwezig geweest bij het startoverleg
en heeft reeds in de conceptfase, de concept-aanvraag en de situatie ter plaatse beoordeeld. Gegeven
adviezen zijn bij het opstellen van deze beschikking in acht genomen. Deze beschikking is eveneens
voorgelegd aan de Hulpverleningsdienst Groningen.
3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet
milieubeheer. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden betrokken
of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt aangegeven,
dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In artikel 8.10 worden de
weigeringsgronden aangegeven. De relevante aspecten voor deze beschikking komen in de hierna volgende
hoofdstukken aan de orde.
3.2
Wet op de ruimtelijke ordening
Op grond van artikel 8.10, derde lid, van de Wet milieubeheer dienen wij een vergunning te weigeren wanneer
door het verlenen daarvan strijd ontstaat met het geldende bestemmings- of inpassingsplan.
Het perceel waar de aangevraagde activiteiten zullen plaatsvinden heeft op grond van het bestemmingsplan
"Industrieterrein Zuidbroek" van 19 december 1977 de bestemming "industriële doeleinden; handel en
industrie".
De aangevraagde activiteiten zijn in overeenstemming met het bestemmingsplan.
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3.3
Activiteitenbesluit
Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het
'Activiteitenbesluit1) in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). Dit Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling bevatten
algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties.
Het Activiteitenbesluit is op zowel de Wet milieubeheer (Wm) als de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo) gebaseerd.
In de nieuwe systematiek geldt dat alle inrichtingen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit
vallen, tenzij sprake is van een gpbv-installatie (beter bekend als de IPPC-bedrijven) genoemd in artikel 8.1
van de Wm. Ingeval van Metalchem/DRS b.v. is geen sprake van een gpbv-installatie (zie paragraaf 3.4.
"IPPC richtlijn/Best Beschikbare Technieken").
3.3.1 Niet GPBV-installaties (type C- bedrijven)
In bijlage 1 van het Activiteitenbesluit worden de activiteiten genoemd die vergunningplichtig zijn.
Volgens de systematiek van het Activiteitenbesluit wordt de inrichting van Metalchem/DRS b.v. aangemerkt
als een type C-inrichting, waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan. Daarnaast kunnen algemene regels uit
het Activiteitenbesluit op deze inrichting van toepassing zijn. Bij de totstandkoming van deze vergunning is
hier rekening mee gehouden. Dit betekent dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen ten
aanzien van activiteiten waar van het Activiteitenbesluit en de Regeling van toepassing zijn.
In de onderhavige aanvraag is sprake van enkele (deel-)activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen.
Het betreft de volgende rechtstreeks van toepassing zijnde onderdelen van het Activiteitenbesluit:
a. § 3.1.3 lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
b. § 3.1.4 lozen van huishoudelijk afvalwater.
a. Dit onderdeel wordt behandeld in de Wvo-vergunning en zal hier niet verder worden behandeld.
b. Dit onderdeel behandelt het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater of op of in de bodem.
Dit betekent dat het Activiteitenbesluit niet geldt voor lozing van huishoudelijk afvalwater op het
vuilwaterriool bij een inrichting type C. Aangezien binnen Metalchem het huishoudelijk afvalwater wordt
geloosd op de riolering moeten in deze vergunning hieraan eisen worden gesteld. Dit aspect wordt nader
uitgewerkt in paragraaf 3.11 ("Afvalwater").
3.4
IPPC richtlijn/Best Beschikbare Technieken
De Europese IPPC-richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van
verontreiniging door in de richtlijn aangegeven industriële activiteiten en installaties. In de Nederlandse
wetgeving worden deze aangeduid als gpbv-installaties. De doelstelling moet worden gerealiseerd door
toepassing van de best beschikbare technieken (BBT), die zijn beschreven in BREF-documenten en diverse
nationale documenten.
De IPPC-richtlijn is geheel omgezet in nationale regelgeving, onder meer door middel van de Regeling
aanwijzing BBT-documenten. Voor de bepaling van BBT moet in ieder geval rekening worden gehouden met
de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten, voor zover het de daarbij vermelde gpbv-installaties
betreft. Maar ook voor niet-gpbv-installaties kunnen deze documenten relevant zijn. Met de in tabel 2
opgenomen documenten moet bij alle installaties en inrichtingen rekening worden gehouden, voor zover deze
documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.
Metalchem/DRS b.v. valt niet onder een van de in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn aangegeven categorieën, en
is dus geen gpbv-installatie. In deze vergunning is met de volgende BBT-documenten rekening gehouden:
- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven;
- Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven;
- Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR);
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.
Bij de hierna volgende behandeling van de verschillende milieuaspecten wordt de toetsing aan de BBTdocumenten nader uitgewerkt. Aan het slot van deze vergunning wordt, voor zover van toepassing,
verantwoording afgelegd over de integrale afweging tussen de verschillende milieuaspecten.
3.5
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
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In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NOX,
SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is met de NMP's.
3.6
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal
Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld en op 5 juli 2006 is
geactualiseerd.
De hoofddoelstelling van het POP is: "Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar
Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige
generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame ontwikkeling)".
Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het milieu te
realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn. Waar de
milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Dit beginsel geldt voor gebieden en
niet voor individuele bronnen.
In de periode 2001-2010 dient prioriteit gegeven te worden aanzie milieuaspecten, waarvoor de basiskwaliteit
nog niet is bereikt of de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring en vermesting
door diffuse bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging. In het POP wordt verder
aangegeven dat bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest actuele en Europese en
landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaires worden gehanteerd. In de onderhavige vergunning is hiermee
rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten die
hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
3.7

Branche specifieke regelingen
Regeling inzamelaars, vervoerders^ handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.
Een vermelding van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO), dat
Metalchem/DRS b.v. ingevolge beschikking van de Minister van VROM is vermeld op de VIHB-lijst (lijst van
vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars), is als bijlage toegevoegd aan de aanvraag.
Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen.
Zie het gestelde in 3.10.5. ("Mengen van afvalstoffen")
Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural).
De Eural heeft drie Nederlandse regelingen: het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen, de Regeling
aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen en de Regeling aanvulling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen vervangen.
Met de Eural wil de Europese Commissie het systematisch onderscheid tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke
afvalstoffen in de hele Europese Unie harmoniseren. In de aanvraag is bij de afvalstromen die worden
opgeslagen en be-/verwerkt de bijbehorende Euralcode aangegeven.
3.8
Milieuzorg en Bedrijfsmilieuplan
3.8.1
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.
Metalchem/DRS b.v. beschikt over een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Bij het stellen van voorschriften
hebben wij hiermee rekening gehouden.
3.9
Groene wetten
3.9.1
Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt niet plaats in of in de nabijheid van een
beschermd natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
Er is dan ook geen sprake van een vergunningplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet.
3.9.2
Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,
voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten. Dit houdt in dat als de oprichting of het in
werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.
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Op basis van de plek en omgeving van de inrichting, op een industrieterrein, omringd door autowegen en een
spoorlijn, kan worden aangenomen dat zich op of in de nabijheid van het terrein waar de onderhavige
inrichting is gevestigd, zich geen ontheffingsplichtige plant- en diersoorten of voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van vogels of ontheffingsplichtige diersoorten bevinden. Wij zijn daarom van mening dat voor
het in werking hebben van deze inrichting geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet nodig is.
Gelet op de in de voorgaande alinea's weergegeven feiten en omstandigheden zijn wij tevens van oordeel dat
met betrekking tot de aangevraagde activiteiten geen redenen aanwezig zijn om aan de aangevraagde
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer aanvullende voorschriften te verbinden.
3.10
Afvalstoffen
3.10.1
Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen
In ons ontwerpbesluit hebben wij de toetsing van het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgevoerd aan de
hand van het daartoe op dat moment vigerende toetsingskader, zijnde het op grond van artikel 10.14 van de
Wm opgestelde Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP 1). Het daarin opgenomen beleid en
toetsingskader heeft evenwel per 3 maart 2009 haar geldigheid verloren.
Derhalve hebben wij onze beoordeling nader bezien en onderstaand onze conclusies daarvan opgenomen.
Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu
worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor de doelmatig
beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig
beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan
dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm).
Het op grond van artikel 10.3 van de Wm opgestelde Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP 1), waarin
beleid en toetsingskader voor het doelmatig beheer van afvalstoffen waren neergelegd, heeft evenwel per 3
maart 2009 haar geldigheid verloren. Een nieuw toetsingskader (LAP 2 2009-2021) is weliswaar definitief,
maar nog niet vastgesteld, en heeft nog geen geldigheid als formeel toetsingskader. Bij onze beoordeling van
de aanvraag hebben wij met dit gegeven rekening gehouden.
De doelstellingen en hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer
zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen.
Daarnaast zijn aan artikel 10.5 van de Wm ook enkele kaders te ontlenen
Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is dat dit op een zo hoogwaardig mogelijke wijze
plaatsvindt. Het LAP 1 hanteerde daarvoor de zogenaamde minimumstandaard. Hoewel wij het LAP 1 niet
meer als toetsingskader mogen hanteren neemt dat niet weg dat daaraan nog wel inhoudelijke argumenten
zijn te ontlenen die voortvloeien uit het toetsingskader ingevolge de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm. Wij
hebben bij de beoordeling van de aanvraag om die reden aangehaakt bij de in het LAP 1 gehanteerde
minimumstandaarden.
3.10.2
Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten
Voor de onderhavige aanvraag wordt getoetst aan de volgende sectorplannen van het LAP 1:
(In 3.9.4. "Be-/verwerking" wordt vervolgens de be-/verwerkingswijze van de betreffende afvalstromen binnen
Metalchem/DRS b.v. getoetst aan deze sectorplannen.) Ook wordt voor de betreffende afvalstromen reeds
getoetst aan het LAP 2 2009-2021.
Kwikhoudend afval
In sectorplan 32 van het LAP 1 is het beleid beschreven ten aanzien van kwikhoudend afval. De
minimumstandaard voor kwikhoudend afval is afscheiden en concentreren van kwik en zodanige verwerking
dat (diffuse) verspreiding in het milieu wordt voorkomen.
In het LAP 2 2009-2021 wordt het kwikhoudend afval behandeld in sectorplan 82. De minimumstandaard is
onveranderd, met het verschil dat na ontkwikken het kwikhoudend afval een kwikgehalte mag bevatten van
ten hoogste 50 mg/kg.
Ede/metaalhoudende baden
In sectorplan 33 van het LAP 1 is het beleid beschreven ten aanzien van edelmetaalhoudende baden.
Het voorbewerken van edelmetaalhoudende baden voor het terugwinnen van de edelmetalen is toegestaan.
Indien na deze voorbewerking nog edelmetalen aanwezig zijn, moeten deze in de restbaden worden
geconcentreerd door middel van ontgiften, neutraliseren en/of ontwateren (ONO). De minimumstandaard voor
edelmetaalhoudende baden is terugwinning van edelmetalen, gevolgd door concentratie van de resterende
(edel)metalen door middel van ONO.
In het LAP 2 2009-2021 worden edelmetaalhoudende baden behandeld in sectorplan 74. De
minimumstandaard is onveranderd.
Fotografisch gevaarlijk afval
In sectorplan 34 van het LAP 1 is het beleid beschreven ten aanzien van fotografisch gevaarlijk afval.

pagina 10 van 37

Het uitgangspunt van het beleid is het terugwinnen van zilver volgens de stand der techniek en het
minimaliseren van emissies naar bodem, water en lucht.
Het zilvergehalte in ontzilverd zwart-wit fotografisch gevaarlijk afval mag maximaal 50 mg/liter bedragen, en in
ontzilverd kleur fotografisch gevaarlijk afval maximaal 100 mg/liter.
De minimumstandaard van ontzilverd zwart-wit fotografisch afval dat voldoet aan genoemde concentratie is
vervolgens zuivering, gevolgd door indamping waarbij het bij indamping vrijkomende concentraat wordt
verbrand in een roosteroven. De minimumstandaard van ontzilverd kleur fotografisch afval dat voldoet aan
genoemde concentratie is vervolgens indampen gevolgd door zuivering, waarna het hierbij vrijkomende
concentraat wordt verbrand in een roosteroven.
De minimumstandaard voor vast zilverhoudend fotografisch afval is shredderen, gevolgd door een wasstap
waarbij metaalterugwinning plaatsvindt en verwerking van het residu in een AVI of gelijkwaardig, of
metaalterugwinning en verglazen van het residu.
In het LAP 2 2009-2021 worden ontwikkelaar en fixeer behandeld in sectorplan 79. De minimumstandaard is
onveranderd met het verschil dat het concentraat mag worden verbrand of mag worden ingezet als NOxreductiemiddel in rookgasreiniging.
In het LAP 2 2009-2021 wordt vast fotografisch afval behandeld in sectorplan 80. De minimumstandaard is
nuttige toepassing door zilverterugwinning. Het residu, dat een zilvergehalte moet hebben gelijk of lager dan
50 mg/kg, mag worden verbrand als vorm van verwijdering.
3.10.3
Opslaan
Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen
voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van één jaar wordt overschreden. Indien
de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.
Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een
Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze
termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben dé afvalstoffen
daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan
aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste driejaar bedragen.
In de vergunning is een voorschrift opgenomen met betrekking tot de maximale opslagtermijn van
afvalstoffen.
3.10.4
Be-/verwerking
Kwikhoudend afval
De DRS-milieubox afkomstig van de tandartspraktijk bevat verschillende emballagevormen voor de
gescheiden opslag van de diverse afvalstoffen die vrijkomen bij de tandarts. De diverse afvalstoffen worden
gesorteerd. De gebruikte emballage wordt ontsmet, gereinigd en hergebruikt. Het ontstane afvalwater dat is
vrijgekomen bij de reiniging van de emballage wordt in het eigen waterzuiverings-systeem gezuiverd tot
50ug/l kwik.
In een speciale unit vindt de verwerking van kwikhoudende afvalstoffen plaats met als doel het terugwinnen
van kwik en amalgaam. In de unit wordt de lucht afgezogen en via een actief koolfilter gezuiverd van kwik en
uitgestoten naar de buitenlucht. Amalgaamafval wordt ontwaterd en afgevoerd naar een eindverwerker met
als doel het terugwinnen van kwik.
De be-/verwerking voldoet aan de minimumstandaard zoals beschreven in het LAP, zowel in het LAP 1 als in
het LAP 2 2009-2021. Wij achten deze werkwijze daarom, gelet op de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm,
doelmatig.
Edelmetaalhoudende baden
Door middel van electrolyse worden edelmetalen teruggewonnen uit de edelmetaalhoudende baden. De
restvloeistof (spoelwater) wordt ter verwerking afgevoerd naar een eindverwerker waar concentratie van de
overgebleven edelmetalen zal plaatsvinden door middel van een ONO-installatie.
Deze verwerking is conform de minimumstandaard, en daarmee wordt voldaan aan het LAP, zowel in het LAP
1 als in het LAP 2 2009-2021. Wij achten deze werkwijze daarom, gelet op de artikelen 10.4 en 10.5 van de
Wm, doelmatig.
Fotografisch gevaarlijk afval
Door middel van elektrolyse wordt zilver teruggewonnen uit het fotografisch vloeibaar gevaarlijk afval. De
ontzilverde restvloeistof die daarbij ontstaat wordt in eerste instantie hergebruikt in het filmverwerkingsproces
en later afgevoerd.
Deze verwerking is conform de minimumstandaard, en daarmee wordt voldaan aan het LAP, zowel in het
LAP 1 als in het LAP 2 2009-2021. Wij achten deze werkwijze daarom, gelet op de artikelen 10.4 en 10.5 van
de Wm, doelmatig.

pagina 11 van 37

Vast fotografisch gevaarlijk afval, filmafval, wordt geshredderd en vervolgens wordt de dunne filmlaag
ontzilverd door middel van een natchemisch proces waarbij gebruik wordt gemaakt van de eerdergenoemde
ontzilverde restvloeistof. Het kunststof dragermateriaal is na deze stap volledig ontzilverd en recyclebaar. Het
elektrolyse zilver ondergaat geen bewerkingen en wordt met eigen gerecycled zilver afgevoerd naar een
bedrijf dat voor verdere opwerking zorgdraagt.
Deze verwerking is conform de minimumstandaard, en daarmee wordt voldaan aan het LAP, zowel in het
LAP 1 als in het LAP 2 2009-2021. Wij achten deze werkwijze daarom, gelet op de artikelen 10.4 en 10.5 van
de Wm, doelmatig.
3.10.5
Mengen van afvalstoffen
Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan
zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Onder bepaalde condities kunnen
verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Het
samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende )
afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd.
Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd in de
vergunning.
In de aanvraag is aangegeven dat geen menging van verschillende afvalstoffen plaatsvindt. Alleen
samenvoeging van dezelfde soort afvalstoffen vindt plaats.
3.10.6
A&V-beleid
Alle afvalverwerkende bedrijven dienen over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) te
beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en
verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. Een adequaat A&V-beleid hangt nauw samen met het zeker stellen
dat afvalstromen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze worden be- en verwerkt. Hoewel wij het LAP 1 niet
meer als toetsingskader mogen hanteren neemt dat niet weg dat daaraan nog wel inhoudelijke argumenten
zijn te ontlenen die voortvloeien uit het toetsingskader ingevolge de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm. Daarbij
dient per specifieke situatie maatwerk te worden geleverd.
Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke
wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. Wel is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie.
Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals gewenst met het oog op het zeker stellen
dat afvalstromen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze worden be- en verwerkt. Op basis van het gestelde
in de aanvraag kunnen wij met dit A&V-beleid instemmen.
3.10.7
AO/IC
Met het oog op het zekerstellen van een zo hoogwaardig mogelijke wijze van afval be- en verwerking dient
een beperkt aantal afvalverwerkende bedrijven, te weten die welke gevaarlijke afvalstoffen accepteren, over
een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) te beschikken. Onder
administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht op de
informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie, alsmede voor
het afleggen van verantwoordingen.
Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van resultaten aan normen door of namens de leiding ten
behoeve van de leiding. Via de AO/IC dient een betrouwbare informatie naar het management en derden
(vergunningverleners en toezichthouders) te zijn gewaarborgd. Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste,
tijdige en volledige informatieverzorging die tevens controleerbaar is. Hoewel wij het LAP 1 niet meer als
toetsingskader mogen hanteren neemt dat niet weg dat daaraan nog wel inhoudelijke argumenten zijn te
ontlenen die voortvloeien uit het toetsingskader ingevolge de ariktelen 10.4 en 10.5 van de Wm. Daarbij dient
per specifieke situatie een oordeel te worden gevormd.
Bij de aanvraag is een beschrijving van het AO/IC gevoegd. Daarin is een beschrijving opgenomen van de
wijze waarop de acceptatie en verwerking zijn vastgelegd in procedures met betrekking tot de administratieve
organisatie en interne controle (AO/IC). Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de
handelingen die met afvalstoffen worden uitgevoerd en dienen ter formulering van interne
beheersmaatregelen teneinde de risico's op een onjuiste verwerking te verminderen.
Rekening houdend met de aard van de bedrijvigheid voldoet het beschreven AO/IC aan de randvoorwaarden
zoals gewenst met het oog op het zeker stellen dat afvalstromen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze
worden be- en verwerkt.
Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met deze AO/IC instemmen.
3.10.8
Wijzigingen in het A&V-beleid en/of de AO/IC
Wijzigingen in het A&V-beleid en/of de AO/IC dienen schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Deze
wijzigingen zullen wij toetsen aan de wet- en regelgeving om te bepalen welke procedure in relatie tot de aard
van de wijziging is vereist.
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3.10.9
Registratie
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te
ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de
meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (Wm 8.14).
Naast de voorschriften voortvloeiend uit het A&V-beleid en de AO/IC zijn enkele extra registratie-voorschriften
in de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer (artikelen 8.14,
10.38 en 10.40) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen en daarbij behorende regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om
handhaving mogelijk te maken.
3.10.10 Vergunningtermijn
Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake
is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste
10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 2).
Voor bepaalde afvalstoffen zijn er ontwikkelingen in de mogelijkheden voor be- of verwerking die
vragen om een heroverweging van de minimumstandaard eerder dan over 10 jaar. Voor dé
be-/verwerking van die afvalstoffen wordt daarom in de betreffende sectorplannen van het LAP 1 aangeven
dat in afwijking van de algemene bepalingen bij vergunningverlening een vergunning voor die betreffende
activiteit worden verleend voor een periode van maximaal 5 jaar.
Voor Metalchem/DRS b.v. is van belang dat voor wat betreft het fotografische afval een periode geldt van
maximaal 5 jaar.
In het LAP 2 2009-2021 is echter deze beperking aan de periode niet meer opgenomen in de sectorplannen.
Wij zijn van mening dat we reeds kunnen anticiperen op het LAP 2 2009-2021, aangezien het in werking
treden van dit besluit en het LAP 2 2009-2021 elkaar naar verwachting zullen overlappen. Wij beperken in
deze vergunning derhalve niet de periode tot 5 jaar voor het be- en verwerken van fotografisch afval.
De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van 10 jaar.
3.10.11 Sturingsvoorschriften
In het LAP 1 is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meerdere be- en
verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de minimumstandaard
vereiste handelingen binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan ook in verschillende inrichtingen
plaatsvinden. Het LAP 1 stelt dan evenwel als randvoorwaarde dat de betreffende afvalstoffen) alle ingevolge
de minimumstandaard vereiste handelingen(en) wel dient te doorlopen. Daartoe dient dan aan de vergunning
van het bedrijf dat een deelbewerking van de minimumstandaard heeft uitgevoerd een zogenaamd
sturingsvoorschrift te worden verbonden. Op grond daarvan dient de afgifte van de deels bewerkte afvalstof
plaats te vinden aan een vergunninghouder die de volgende deelbewerking van de minimumstandaard zal
uitvoeren.
In het LAP 2 2009-2021 is de voorwaarde voor het opnemen van een sturingsvoorschrift vervallen. De reden
daarvoor is dat andere onderdelen van LAP, met name het hoofdstuk mengen en de minimumstandaarden,
en economische factoren er voor zorgen dat er geen ongewenste vervolgstappen zullen optreden.
Wij zijn van mening dat wij reeds kunnen anticiperen op het LAP 2 2009-2021, aangezien het in werking
treden van dit besluit en het LAP 2 2009-2021 elkaar naar verwachting zullen overlappen. Wij hebben
derhalve in deze vergunning geen sturingsvoorschrift opgenomen.
3.11
Afvalwater
Instructieregeling
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen
worden gesteld aan deze lozing op het openbare riool en het door een openbaar lichaam beheerd
zuiveringstechnisch werk. Deze voorschriften dienen ter bescherming van de goede werking van het
rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater
en zijn aan de vergunning verbonden.
Relatie Wvo-vergunning
Afvalwater afkomstig van de waterzuivering en van huishoudelijk gebruik, een gedeelte van het hemelwater
en spoelwater van het laboratorium wordt op het gemeentelijk riool geloosd. Metalchem/DRS b.v. is een
afvalverwerkend bedrijf, derhalve zijn deze activiteiten tevens Wvo-vergunningplichtig.
Voor bovengenoemde lozingen is gelijktijdig met onderhavige Wm-aanvraag een Wvo-vergunning
aangevraagd bij het waterschap Hunze en Aa's.
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A ctiviteitenbesluit
Voor wat betreft het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening,
geldt dat hiervoor in het Activiteitenbesluit voorschriften zijn gesteld, die rechtstreeks werkend zijn voor
Metalchem/DRS b.v. Dit onderdeel wordt behandeld in de Wvo-vergunning en zal hier niet verder worden
behandeld.
3.12
Lucht
3.12.1
Inleiding
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissies kunnen als volgt worden onderverdeeld:
anorganische stoffen;
geur.
Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats waarbij stof vrijkomt. Deze emissie vindt echter via een
ontstoffingsinstallatie inpandig plaats. Derhalve worden deze activiteiten (shredderen films) verder niet
behandeld en zijn hiervoor in deze vergunning geen voorschriften opgenomen.
Ten aanzien van de emissies naar lucht is Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing. Deze richtlijn
is in 2003 ingrijpend herzien, waarbij de normstelling is aangescherpt, en in 2004 uitgebreid op het gebied van
de minimalisatieverplichte stoffen, en aangevuld als gevolg van de IPPC-richtlijn. Bestaande installaties die
vallen onder de IPPC-richtlijn, moeten sinds oktober 2007 aan de nieuwe NeR-eisen voldoen, de overige
bestaande installaties uiterlijk in oktober 2010. Voor nieuwe installaties en ingrijpende veranderingen aan
bestaande installaties gelden de nieuwe NeR-eisen vanaf het moment van vergunningverlening.
3.12.2
Anorganische stoffen
De volgende anorganische stoffen worden geëmitteerd:
- zwaveldioxide;
- kwik;
- cyanide.
De NeR kent emissie-eisen voor gas- of dampvormige anorganische stoffen en stofvormige anorganische
stoffen waarbij de emissievracht een drempelwaarde (grensmassastroom) overschrijdt.
zwaveldioxide
De emissie van zwaveldioxide kan voorkomen bij de elektrolyse van filmafval. De emissie is echter gering en
onderschrijdt, ook in een worst-case scenario, ruimschoots de grensmassastroom, geldend voor
zwaveldioxide. Voor de emissie van zwaveldioxide is derhalve geen emissie-eis opgenomen in de
voorschriften.
kwik
Kwik kan vrijkomen bij het openen en schoonmaken van de amalgaamafscheiders. Deze werkzaamheden
vinden plaats in een werkast waarin een afzuiging is verwerkt met daarin een speciaal geïmpregneerd
koolstoffilter. De emissie van kwik wordt twee keer per jaar gemeten. Het filter wordt preventief, op basis van
een onderhoudsprogramma, vervangen.
De emissie van kwik overschrijft niet de grensmassastroom zoals aangegeven in de NeR. Voor de emissie
van kwik is derhalve geen emissie-eis opgenomen in de voorschriften. Wel is controle op de goede werking
van het filter van belang. Dit gebeurt door middel van onderhoud en inspectie. Derhalve is in de voorschriften
een eis opgenomen tot het opstellen van een onderhouds- en inspectieplan.
cyanide
Uit de aanvraag blijkt dat cyanide (ter plaatse van de galvanobaden) alleen kan vrijkomen onder bepaalde
omstandigheden. Maatregelen zijn getroffen om deze omstandigheden te voorkomen. Een eventuele emissie
van cyanide moet worden gezien als een ongewenst voorval en moet als zodanig worden gemeld zoals
genoemd in paragraaf 3.18.2. ("Maatregelen in bijzondere omstandigheden"). Voorschiften met betrekking tot
de emissie van cyanide zijn derhalve niet in deze vergunning opgenomen.
3.12.3
Geur
Het landelijke beleid voor geurhinder is vastgelegd in de brief van de Minister van VROM d.d. 30 juni 1995,
zoals opgenomen in de NeR. Het beleid is er op gericht om hinder te voorkomen en indien hinder zich
voordoet maatregelen voor te schrijven op basis van de BBT. Mogelijke geurbronnen zijn de schoon te maken
amalgaamafscheiders in de Wibojekt en de waterzuivering.
Voor zover bij ons bekend hebben deze activiteiten in de omgeving niet tot geurklachten geleid. Ook hebben
medewerkers van de provincie Groningen nooit een hinderlijke geur bij of in de directe omgeving van de
inrichting waargenomen. Gelet op de omvang en de plaats van de activiteiten (inpandig) en het koolstoffilter in
de Wibojekt is het niet aannemelijk dat buiten de inrichting geurhinder optreedt. Daarnaast zijn geurgevoelige
objecten op ruime afstand (circa 150 meter) gelegen.
Wij zien dan ook geen aanleiding om in de vergunning hierover voorschriften op te nemen.
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3.12.4

Immissiegrenswaarden

luchtkwaliteit
Ten gevolge van de emissies van een aantal stoffen zal de luchtkwaliteit in de omgeving van Metalchem in
meerdere of mindere mate beïnvloed worden. De mate waarin deze beïnvloeding plaatsvindt is berekend. De
berekeningen zijn uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model voor de verspreiding van Luchtverontreiniging.
Dit is de in Nederland voorgeschreven berekeningsmethoden voor puntbronnen volgens het meet en
rekenvoorschrift. Vervolgens zijn deze verontreinigingen getoetst aan de geldende luchtkwaliteitseisen zoals
die zijn weergegeven in Titel 5.2 van hoofdstuk 5 van de wet milieubeheer.
Metalchem emitteert een aantal stoffen die de luchtkwaliteit in de omgeving kunnen beïnvloeden. Het gaat
hierbij om zwaveldioxide (SO2) en kwik (Hg).
Het NNM berekend een cumulatie van de bronbijdrage en de achtergrondconcentraties uit het zgn. GCNbestand. Het GCN-bestand (GCN staat voor "Generieke Concentraties Nederland") en is een door het RIVM
ontwikkelde en door VROM vastgesteld bestand waaruit voor elke plaats in Nederland
achtergrondconcentraties gehaald kunnen worden.
luchtkwaliteitsnormen
Voor de luchtkwaliteit zijn in ons land een aantal toetscriteria van toepassing.
De luchtkwaliteitseisen van titel 5.2 van de wetmilieubeheer zijn gebaseerd op de Europese kaderrichtlijn voor
de luchtkwaliteit (Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het
beheer van de luchtkwaliteit) en de daarop gebaseerde dochterrichtlijnen. Voor voorliggende vergunning zijn
de navolgende luchtkwaliteitseisen van belang:
"stof • „ • • ; .;'; ' : ' .afkorting . " waarden,"

zwaveldioxide

SO2

- . ; . .

.• • . .
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350 ug/m als uurgemiddelde concentratie, waarbij
grenswaarde
geldt dat deze maximaal vierentwintig maal perkalenderjaar mag worden overschreden;
125 ug/mj als vierentwintig-uurgemiddelde
grenswaarde
concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal drie
maal per kalenderjaar mag worden overschreden.
Kwik
geen richtwaarde geformuleerd in de voor kwik van
richtwaarde
Hg
toepassing zijnde vierde dochterrichtlijn.
1 u/mj als jaargemiddelde concentratie
WHO1
IRW'
0.00396 u/m3 als jaargemiddelde concentratie
Voor SO2 zijn ook grenswaarden voor ecosystemen geformuleerd. Aangezien de (verre) omgeving van
Metalchem niet aan deze definitie voldoet is niet aan deze grenswaarden getoetst.
Zwaveldioxide
Zowel de grenswaarde het aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie ( 24 keer/jaar) als de
24-uurgemiddelde concentratie (3 keer/jaar) worden niet overschreden.
Kwik (Hg)
Uit berekening is gebleken dat de bronbijdrage varieert van 0,00001 ug/m3 tot 0.00012 ug/m3. Uit onderzoek
van het RIVM3 is gebleken dat de achtergrondwaarde in Nederland ca 0,002 - 0,003 ug/m3 bedraagt. De
strengst bekende toetswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 0.00396 ug/m wordt niet
overschreden.
Verkeer naar de inrichting.
Naast de genoemde industriële emissie zijn ook verkeersemissies van en naar een bedrijf van belang voor de
luchtkwaliteit. Van de transporten zijn dan met name de emissies van fijnstof en stikstofdioxide van belang. De
effecten van een vergunningbesluit kan volgens titel 5.2 van de Wet milieubeheer op 4 manieren worden
getoetst aan de luchtkwaliteitseisen:
a. De grenswaarden dienen in acht te worden genomen, of
b. De luchtkwaliteit blijft per saldo ten minste gelijk of

WHO, Wereld gezondheidsorganisatie, Air Quality Guidelines for Europe, Second edition, WHO Regional
Publications, European Series, nr. 91
2
Indicatieve Rekenwaarden voor metalen die gebaseerd zijn op overschrijding van de streefwaarden bodem maar die niet
de status van streefwaarde hebben.
3
RIVM, (1999), Assesment van de luchtkwaliteit voor arseen, cadmium, kwik en nikkel.
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c. De bijdrage van het initiatief draagt "niet in betekenende mate" bij aan de luchtkwaliteit, of
d. Het project maakt onderdeel uit van het Nationaal programma luchtkwaliteit waarbij de bijdrage al is
getoetst.
De toetsing "niet in betekenden mate" houdt in dat de bronbijdrage minder bedraagt dan 1 % van de norm
voor de jaargemiddelde concentratie.
Aangezien de capaciteit van de inrichting niet veranderd zullen de transporten geen verandering van de
luchtkwaliteit veroorzaken. Hierdoor wordt in beginsel al voldaan aan de toetsing zoals genoemd onder c. De
luchtkwaliteit blijft per saldo ten minste gelijk.
Hierdoor wordt ook voldaan aan de vereiste luchtkwaliteittoetsing zoals beschreven in titel 5.2 van de Wet
milieubeheer.
3.13
Geluid
3.13.1
Inleiding
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de
inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode.
Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus én de indirecte hinder als gevolg vari
het in werking zijn van de inrichting. De inrichting ligt op het gezoneerde industrieterrein Zuidbroek. De kortste
afstand van de grens van de inrichting tot de zone bedraagt ca. 200 m.
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd (Akoestisch onderzoek Metalchem DRS aan de
Industrieweg 4 te Zuidbroek, rapport 080184, Ingenieursbureau Spreen, 4 december 2008). Binnen de
inrichting wordt er alleen in de dagperiode binnen de gebouwen gewerkt. In de representatieve bedrijfssituatie
zijn er de volgende relevante geluidbronnen:
inpandig opgestelde shredder, max. 4,5 uur in de dagperiode;
• ventilatoren op het dak en in de westgevel, 24 uur per dag;
transport met vrachtauto's, 3 vrachtwagens voor expeditie goederen per dag met 20 minuten laden/lossen
per auto en 1 containerauto in de week via Stationsstraat;
• gebruik van een elektrische heftruck.
3.13.2 Geluidsbelasting
De geluidsbelasting is de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAriLT. De
geluidsbelasting van alle inrichtingen op het terrein samen mag de zonegrenswaarde van 50 dB(A) niet
overschrijden. De meest dichtbijgelegen woningen zijn de woningen aan W. de Zwijgerlaan. De
geluidsbelasting vanwege Metalchem bedraagt hier ten hoogste 30 dB(A) in de dagperiode en 23 dB in de
avond- en nachtperiode.
In de aanvraag is als maatregel aangegeven dat de ventilatieuitlaat in de westgevel kan worden voorzien van
een geluiddemper, die het geluidvermogenniveau met 10 dB reduceert.
Het model van de inrichting is getoetst met deze maatregel, deze maatregel wordt in deze vergunning
voorgeschreven (voorschrift 7.2.3).
Afzonderlijke geluidsbronnen die de geluidsbelasting op de omgeving bepalen en een onnodige
geluidsemissie veroorzaken, zijn niet aanwezig. Onnodige geluidsemissie wordt derhalve voorkomen.
Hiermee wordt naar ons oordeel voldaan aan BBT.
Uit het akoestisch rapport en de beoordeling van de gezamenlijke geluidsbelasting blijkt dat de na de
inpassing van het akoestisch model behorende bij de aanvraag de geluidsbelasting op de zone van alle
bedrijven gezamenlijk ten hoogste 26 dB(A) (etmaalwaarde) bedraagt.
De grenswaarden ter plaatse van de zonegrens en de woningen in de zone worden in acht worden genomen.
De gemeente Menterwolde, als verantwoordelijke voor het geluidszonebeheer op het industrieterrein heeft dit
bevestigd.
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op
referentiepunten nabij de inrichting en op toetsingspunten bij woningen in de zone en op de zonegrens
(voorschrift 7.1.1). De betreffende punten zijn aangegeven op bijlage 3 bij dit besluit. De geluidsbelasting op
deze punten is overeenkomstig de aangevraagde geluidsruimte.
3.13.3 Maximale geluidsniveaus
De maximale geluidsniveaus (LAmax) veroorzaakt door Metalchem bedragen bij de woningen in de zone ten
hoogste 49, 20 en 20 dB(A) in resp. de dag-, avond- en nachtperiode.
Hiermee wordt voldaan aan de streefwaarden volgens de Handreiking industrielawaai en
vergunningverlening. Hierdoor achten wij het niet nodig de maximale geluidniveaus in een voorschrift vast te
leggen.
3.13.4
Indirecte hinder
Aangezien het verkeer ruimschoots is opgenomen in het heersend verkeersbeeld, alvorens woningen worden
gepasseerd zien wij geen redelijke aanleiding tot het stellen van voorschriften ten aanzien van dit aspect.
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3.13.5
Conclusie
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar. De grenswaarden voor de geluidsbelasting van de Wgh worden in acht
genomen.
3.13.6
Toelichting voorschriften
Vanwege de grote afstand van deze punten tot de inrichting en vanwege de invloed van andere
geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de woningen of op de zonegrens
worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, behalve de genoemde grenswaarden op
beoordelingspunten, controlewaarden vastgelegd op referentie gelegen in de nabijheid van de inrichting. Op
deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag uit te oefenen toezicht op de naleving worden
gemeten.
Tegen kleine veranderingen binnen de inrichting is ten aanzien van geluid geen bezwaar. Daarom is een
aanvullend voorschrift opgenomen, waarin ten aanzien van niet-vergunningplichtige veranderingen van de
inrichting is bepaald dat van de gestelde niveaus op de controlepunten kan worden afgeweken, mits ons
vooraf met een geluidsrapport wordt aangetoond dat aan de gestelde grenswaarden bij de woningen en op de
zonegrens voldaan blijft worden (voorschrift 7.2.2). In dat rapport dient-te worden aangegeven wat de niveaus
op de controlepunten na de verandering zullen zijn. Deze niveaus gelden vanaf het moment dat wij met het
geluidsrapport hebben ingestemd als controlewaarden.
Bij veranderingen die op grond van de Wm moeten worden gemeld, kan een overeenkomstig dan wel
vergelijkbaar geluidsrapport als bijlage bij de melding worden gevoegd. Dat rapport zal door ons worden
betrokken bij de voorbereiding van de beslissing of de melding in kwestie al dan niet kan worden
geaccepteerd.
3.13.7
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is relevante trillingshinder
niet te verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
3.14
Bodem
3.14.1
Het kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.
Het ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en
bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en
harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodem beschermende maatregelen en voorzieningen
binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale
bodem beschermingstrategie worden gestuurd.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming ten
behoeve van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.
3.14.2
De potentieel bodembedreigende activiteiten
Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats: opslag in
emballage, opslag in tanks, op- en overslag, open processen, half open processen en leidingen.
Bij de aanvraag zijn alle bodembedreigende activiteiten genoemd en voor de bestaande situatie zijn de
maatregelen en voorzieningen aangegeven (grotendeels vloeistofdichte vloeren).
3.14.3
De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de
bodem
Binnen de inrichting zijn de volgende maatregelen en voorzieningen uitgevoerd om bodemverontreiniging te
voorkomen:
vloeistofdichte vloeren in de fabriekshallen, de DRS 1 en DRS 2 ruimten en het CPR 15-2opslaggebouw (uitpandig), geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-44;
signaleringssystemen en vlotterschakelaars op de procesbaden;
controle, instructie en inspectie, geborgd door het gecertificeerde milieuzorgsysteem;
absorptiemateriaal;
lekbakken en lekbakconstructies (drempels).
3.14.4
Beoordeling en conclusie
Wij hebben de in de aanvraag genoemde bodembedreigende activiteiten en de genomen maatregelen en
voorzieningen beoordeeld en zijn van mening dat in de huidige situatie voor alle bodembedreigende locaties
het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.
Wij hebben ter aanvulling in de voorschriften een eis opgenomen voor het opstellen van een plan met
beheersmaatregelen.

pagina 17 van 37

3.14.5
Bodembelastingonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit
volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek
noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte
stoffen.
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of
zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatiebodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.
Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:
de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de
locale grondwaterstroming;
de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.
De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de
beoordeling often gevolge van de betreffende activiteiten bodem belasting heeft plaatsgevonden en of
bodemherstel nodig is.
Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit dienen
te zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.
Voor de inrichting is zoals in de aanvraag staat vermeld een bodemonderzoek uitgevoerd in april 1991,
voorafgaande aan de bouw van de fabriekshal en de buitenopslag. Hierbij zijn tevens boringen uitgevoerd en
geanalyseerd ter plaatse van de uitbreiding.
Dit onderzoek geeft ons geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen en beschouwen wij
daarom als nulsituatie onderzoek.
De voorschriften met betrekking tot het eindsituatie-bodemonderzoek zijn op grond van artikel 8.13 van de
Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken. De basis
hiervoor is artikel 8.16 sub c van de Wm. In dit artikel wordt gesteld dat voorschriften van kracht kunnen
blijven nadat een vergunning haar gelding heeft verloren.
3.15
Veiligheid
3.15.1
Registratiebesluit externe veiligheid / Drempelwaardentabel
Op 29 maart 2007 is het Registratiebesluit externe veiligheid in werking getreden.
Dit besluit geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moeten worden in het Risicoregister.
Hiernaast dienen ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Ministeriele regeling provinciale
risicokaart (19 april 2007 gepubliceerd) te worden opgenomen in het register.
Metalchem valt onder de criteria van het Registratiebesluit vanwege het gegeven dat Metalchem een Beviinrichting is. Na afronding van onderhavige procedure zal de opname in het risicoregister geactualiseerd
worden.
Metalchem valt onder de criteria van de Ministeriele regeling provinciale risicokaart vanwege de
aanwezigheid van meer dan 200 l. vloeistoffen die giftige gassen kunnen vormen (galvanobad van 1 m3). Na
afronding van onderhavige procedure zal de opname in het risicoregister geactualiseerd worden.
3.15.2
Besluit externe veiligheid inrichtingen
Het BEVI koppelt de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). De toegestane
grenswaarde voor het plaatsgebonden risico (PR) ter plaatse van een (geprojecteerd) kwetsbaar object is
10-6 per jaar. Dit is eveneens de richtwaarde voor een (geprojecteerd) beperkt kwetsbaar object. Door de
koppeling met de WRO wordt het bestemmingsplan hierop aangepast (voor zover dat nodig mocht zijn). Om
inzicht te krijgen in de groep mensen die potentieel blootgesteld wordt aan de gevolgen van een ramp is ook
beoordeeld of het groepsrisico (GR) een relevant aspect is. De uitvoering heeft in gezamenlijkheid met de
regionale brandweer Groningen en de afdeling RO van de gemeente Menterwolde plaatsgevonden.
Metalchem valt onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) vanwege de
aanwezigheid van een opslag van meer dan 10.000 kg gevaarlijke (afval)stoffen in emballage.
Op 9 september 2008 is een besluit ter wijziging van het BEVI in het staatsblad gepubliceerd. Eén van de
wijzigingen betreft de aanwijsgrond van opslagen gevaarlijke stoffen onder het BEVI.
De gepubliceerde wijziging heeft tot gevolg dat opslagen waar het scenario loodsbrand zich niet kan voordoen
of opslagen van gevaarlijke stoffen waar het scenario loodsbrand zich wel kan voordoen maar waarbij geen
toxische verbrandingsproducten gevormd kunnen worden niet meer onder de reikwijdte van het BEVI vallen.
Deze systematiek werd ook al gevolgd in de rekenmethodiek CPR 15 welke in de eerste versie van de
regeling externe veiligheid (REVI) genoemd is als leidraad voor opslagen waar gerekend zou worden. Deze
opslagen hoefden namelijk niet doorgerekend te worden omdat het scenario geen toxische
verbrandingsproducten kan genereren.
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In afstemming met de gemeente Menterwolde en de regionale brandweer komen wij tot de volgende
overwegingen/benadering voor wat betreft de opslag van gevaarlijke stoffen bij Metalchem.
Metalchem vraagt een opslag gevaarlijke stoffen aan > 10 ton;
In de opslag staan niet-brandbare gevaarlijke stoffen;
Op het moment dat de wijziging van het Bevi in werking treed valt Metalchem niet meer onder de
reikwijdte van het Bevi.
Uit bovenstaande overwegingen volgt dat de opslag gevaarlijke stoffen bij Metalchem geen externe risico's
(PR en invloedgebied) genereert.
Uit voorgaande overwegingen volgt dat er wordt voldaan aan de grenswaarde respectievelijk de richtwaarde
van het Bevi.
Conclusie
Op het moment dat de ontwerp beschikking ter inzage is gelegd viel Metalchem nog onder de reikwijdte van
het Bevi en uit voorgaande overwegingen volgt dat wordt voldaan aan de grenswaarde respectievelijk de
richtwaarde van het Bevi. Er is geen invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico verantwoord moet worden.
De bovengenoemde wijziging^van het BEVI iS:13-februari 2009 in werking getreden. Hierdoor valt Metalchem
niet meer onder de reikwijdte van het BEVI.
Metalchem zal wel opgenomen blijven in het risicoregister.
3.15.3
Brandveiligheid
Preventie middelen/voorzieningen
Metalchem/DRS b.v. beschikt voor de inrichting over een calamiteitenprocedure welke voorziet in de
veiligheid van persenenen bij calamiteiten en de preventie en bestrijding van brand en calamiteiten.
Deze procedure dient ter inzage te worden gehouden voor het bevoegd gezag.
Repressieve middelen/voorzieningen
Binnen de inrichting zijn poederblussers en slanghaspels aanwezig. Met betrekking tot het brandveilig gebruik
van de inrichting gelden de voorschriften zoals gesteld in het Besluit "Brandveilig gebruik bouwwerken".
In deze vergunning zijn derhalve geen voorschriften opgenomen met betrekking tot de poederblussers en
slanghaspels.
3.15.4
Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (tot 10 ton)
Binnen de inrichting vindt opslag plaats van diverse gevaarlijke stoffen, ADR klassen 5.1, 6.2 (categorie 13 en
14) en 8 worden opgeslagen. Opslag vindt plaats in het laboratorium in kleine hoeveelheden en er is een
opslagvoorziening voor de opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen. De bestaande opslagvoorziening
voor de opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen is uitpandig. In de nieuwe situatie, dus na de
uitbreiding met de nieuwe fabriekshal, zal de opslagvoorziening inpandig zijn gerealiseerd.
Op deze opslagvoorzieningen is de PGS 15 van toepassing. In de voorschriften is vastgelegd dat de
opslagvoorzieningen aan deze richtlijn moeten voldoen. Alleen voor wat betreft het ontwerp en de bouw van
de bestaande CPR 15-2 opslagvoorziening (uitpandig) gelden afwijkende voorschriften, aangezien hiervoor
een milieuvergunning (van 11 mei 2004) is verleend gebaseerd op de CPR 15-2. In de voorschriften zijn voor
wat betreft deze CPR 15-2 opslagvoorziening aanvullende eisen gesteld met betrekking tot de afstand tot
brandgevaarlijke stoffen, objecten en activiteiten.
De opgeslagen stoffen in de opslagvoorziening van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen zijn niet
brandgevaarlijk en moeten voldoen aan beschermingsniveau 3 conform hoofdstuk 4 van de PGS 15.
In deze vergunning hebben wij voorschriften opgenomen waarin is vastgelegd welke onderdelen van de
richtlijn van toepassing is.
Opslag van gasflessen
Binnen de inrichting worden enkele gasflessen opgeslagen ten behoeve van de AAS-analyses en ten
behoeve van onderhoud. De PGS 15 is van toepassing op deze gasflessen, omdat er meer dan 50 liter
aanwezig is binnen de inrichting. Echter wordt in hoofdstuk 6 "Opslag van gasflessen" aangegeven dat de
voorschriften in dat hoofdstuk van toepassing zijn voor de opslag van hoeveelheden groter dan 115 liter.
Aangezien binnen de inrichting niet meer dan 115 liter, buiten de werkvoorraad en de gasflessen die zijn
aangesloten op een verzamelleiding, wordt opgeslagen zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot
een opslagplaats. In deze vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen waarin wordt verwezen naar
voorschriften uit de PGS 15 die bedoeld zijn om het gebruik van gasflessen op een veilige manier te laten
plaatsvinden.
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3.16
Energie
3.16.1
Algemeen
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van
energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormt de
meerjarenafspraak over verbetering van de energie-efficiency (MJA3). Naast dit instrument geeft de Wmvergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren bij individuele bedrijven.
In de aanvraag is aangegeven dat het energieverbruik wordt geëvalueerd en dat apparaten zo kort mogelijk
worden ingezet. Bij de aanschaf van nieuwe apparatuur wordt het energieverbruik meegenomen in de
besluitvorming.
Het totale energieverbruik van Metalchem/DRS b.v. is zodanig laag dat in deze vergunning geen voorschriften
zijn opgenomen teneinde het energieverbruik te verminderen. Hierbij volgen wij het advies uit de Circulaire
"Energie in de milieuvergunning (oktober 1999)" van de ministeries van VROM en EZ. Hierin wordt
geadviseerd om bij een verbruik van minder dan 25.000 m3 aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar, geen
voorschriften op te nemen.
Wij volstaan derhalve met het verbinden aan deze vergunning van registratievoorschriften, waarmee inzicht
wordt verkregen in het feitelijke energiegebruik van het bedrijf.
3.17
Grondstoffen-en waterverbruik
3.17.1
Leidingwater
Zoals aangegeven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, december 2005) is de
relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk van de locale situatie en zijn daarom hier geen ondergrenzen
voor geformuleerd. In onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningverlening" is aangegeven dat
het aspect water voor de milieuvergunning relevant is indien het verbruik in de inrichting 5000 m3 of meer
leidingwater bedraagt. Binnen Metalchem/DRS b.v. wordt ca. 375 m3 leidingwater gebruikt op jaarbasis. Dit
water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor reiniging van verontreinigde emballage en van amalgaamafscheiders
en voor de bewerking van filmafval en van kwik- en/of amalgaam verontreinigde afvalfracties.
In de aanvraag is aangegeven dat door optimalisatie van een aantal processen en hergebruik van spoelwater
in enkele processtappen, het gebruik van leidingwater reeds is teruggedrongen.
Gezien de aard en de omvang van het verbruik van leidingwater worden in deze vergunning geen
voorschriften gesteld ten aanzien van de vermindering van de hoeveelheid te gebruiken leidingwater.
3.17.2
Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.
In de aanvraag heeft het bedrijf aangegeven welke grondstoffen worden gebruikt (bijlage 11.1). Daarbij is
aangegeven dat optimalisatie van het productieproces plaatsvindt (procesbeheersing en minimalisering van
de milieubelasting zijn de centrale uitgangspunten van het milieubeleid en de milieudoelstellingen), zodat zo
zuinig mogelijk met grondstoffen omgegaan wordt. Enkele uitgevoerde maatregelen zijn de inname van
afgedankte chemicaliën ter vervanging van primaire grond- en hulpstoffen ten behoeve van de filmbewerking
en de inzet van ontzilverd fixeer als hulpstof en procesbad ten behoeve van de bewerking van filmafval.
De aard van de activiteiten alsmede de bij ons bekende gegevens omtrent de binnen de inrichting toegepaste
grond- en hulpstoffen geven ons geen aanleiding om hiervoor voorschriften op te leggen aan Metalchem/DRS
b.v.
3.17.3
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement is vooral
van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote stromen
goederen vervoerd worden. In de provinciale beleidsnotitie " Verruimde reikwijdte en Vergunningverlening"
van 27 mei 2003 zijn voor een aantal aspecten die onder de verruimde reikwijdte vallen, richtinggevende
relevantiecriteria vastgelegd. Voor vervoersbewegingen zijn de richtinggevende relevantiecriteria meer dan
100 werknemers en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per
jaar.
In de aanvraag is aangegeven dat, indien mogelijk, de afgifte van afvalstoffen als retourvracht wordt
aangeboden bij aanleveringen van te bewerken afvalstoffen door inzamelaars.
Er is geen sprake van overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het onderwerp verkeer en
vervoer hebben gesteld. Wij zijn dan ook van mening dat het bij de onderhavige inrichting niet nodig is om
voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer in de vergunning op te nemen.
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3.18
Overige aspecten
3.18.1
Strijd met andere wetten en algemene regels
In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving.
Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat geen strijd met regels die met betrekking tot de
inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid,
genoemde wetten.
3.18.2
Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van het
voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens met
betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. Ongewone voorvallen moeten bij de
provincie Groningen worden gemeld via: het telefoonnummer 06-53977863.
3.18.3
Termijn voor het in werking brengen van de inrichting
Voor een inrichting of deel van de inrichting vervalt de vergunning in het kader van de Wm indien deze niet
binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht.
3.19
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen heeft voor een ander compartiment.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom niet
nodig.
Naast aspecten die in de Wm aan de orde komen, kan ook afwenteling naar het compartiment water
plaatsvinden. De gevolgen hiervan moeten mede worden beoordeeld door het bevoegd gezag voor de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren.
In dit geval zijn gelijktijdig vergunningen aangevraagd voor de Wm en de Wvo. Door onderlinge advisering zijn
deze vergunningen inhoudelijk met elkaar afgestemd. Wij hebben ten aanzien van de integrale afweging geen
opmerkingen of adviezen van het Waterschap Hunze en Aa's ontvangen.
3.20
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen geen
deel behoeven uit te maken van de vergunning:
Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds
voldoende beperkingen zijn opgenomen;
Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrond-informatie betreffen
In het hierna volgende hoofdstuk 5 "Besluit" is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van
deze overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende
uitvoerig en onderling samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning
vormen ze een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat er geen aanleiding is om af te wijken van onze ontwerp-beschikking. Wij blijven
van mening dat de gevraagde vergunning in het belang van het bereiken van een hoog niveau van
bescherming van het milieu als geheel onder voorschriften ter bescherming daarvan kan worden verleend en
dat de technieken die binnen de inrichting worden toegepast, aangemerkt kunnen worden als de beste
beschikbare.
5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Metalchem/DRS b.v.
de gevraagde revisie vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
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5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verleend voor een termijn van 10 jaar.
5.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De gehele aanvraag maakt deel uit van de vergunning, met uitzondering van de vertrouwelijke bijlagen en het
akoestisch onderzoek. Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde
voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
5.4
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervalt gedeeltelijk voor wat betreft de nieuwe fabriekshal en/of de nieuwe inpandige
opslagvoorziening, indien de nieuwe fabriekshal en/of de nieuwe inpandige opslagvoorziening niet binnen drie
jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden dan wel in werking is getreden, is voltooid en in werking
gebracht.
Overeenkomstig artikel 8.4, vierde lid, van de Wet milieubeheer vervangt deze vergunning, met ingang van
het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting verleende vergunning. De eerder
verleende vergunning vervalt pas op het moment dat deze vergunning zowel in werking is getreden als
onherroepelijk is geworden.
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 4.4.1. t/m 4.5.2.
nadat de vergunning haar gelding heeft verloren van kracht blijven, tot het moment dat aan de gestelde
bepalingen is voldaan.
5.5

Ondertekening en verzending

Groningen, 14 april 2009.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

voorzitter.

secretaris.
Verzonden op:
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
de inspecteur van VROM-inspectie Noord;
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde;
RWS Waterdienst (voorheen RIZA)
het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's.
de Regionale Brandweer
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1

ALGEMEEN

1.1
Gedragsvoorschriften
1.1.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.1.2
De inrichting mag slechts in werking zijn op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 19.00
uur.
1.1.3
De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de openingstijden mogen anderen dan het
personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de inrichting aanwezig zijn.
1.1.4
Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn
opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.
1.1.5
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de
omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander
ongedierte plaatsvinden.
1.1.6

Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor controle- en
registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.
1.1.7

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen, inclusief binnen de
inrichting werkzaam zijnde derden, een schriftelijke instructie te verstrekken. Het doel van de instructie is
gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet
overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een
daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond. Er moet toezicht worden gehouden op
het naleven van deze instructie.
1.1.8
De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe
lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
1.1.9

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in
een goede staat van onderhoud verkeren.
1.1.10
In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 3 maanden), bij
bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke
(afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.
1.1.11
De vergunninghouder dient zes maanden voor het einde van de vergunningstermijn danwei voor het
beëindigen van het gebruik van de inrichting, een door het bevoegd gezag goedgekeurd plan te hebben,
waarin beschreven staat of, op welke wijze en binnen welke termijn de binnen de inrichting aanwezige
(afval)stoffen, materialen en installaties zullen worden verwijderd, aan wie ze zullen worden afgegeven en hoe
een eventuele verdere ontmanteling van de inrichting zal plaatsvinden. Alle afvalstoffen moeten voor het
verstrijken van de vergunningstermijn uit de inrichting worden afgevoerd.
Het onder a van dit voorschrift gestelde is niet van toepassing indien minimaal zes maanden voor het einde
van de vergunningstermijn een ontvankelijke aanvraag voor revisie van de vergunning is ingediend.
1.1.12
Indien uit de inhoud van metingen of keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging
dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
1.2
Registratie en onderzoeken
1.2.1
In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud,
metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het
registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:
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a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
I.
m.
n.

De schriftelijke instructies voor het personeel;
De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen,
registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van
bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, energiebesparingsonderzoek, akoestisch
onderzoek, keuringen van stookinstallaties, etc);
Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip
en de genomen maatregelen;
Het A&V-beleid en de AO/IC;
Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
Registratie van het energie- en waterverbruik;
De calamiteitenprocedure;
Registratie van emissies;
Plan van aanpak reductie emissies;
De jaarlijkse voortgangsrapportages van de uitvoering van het plan van aanpak reductie emissies;
Metingen en storingen nageschakelde technieken;
Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(ën) mét bijbehorende voorschriften en meldingen;
Het advies van de brandweercommandant ten aanzien van aan te brengen blusmiddelen en
brandwerende voorzieningen.

1.2.2
De bovenstaande documenten moeten in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de
eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende vijfjaar in de inrichting
worden bewaard en ter inzage gehouden voor daartoe bevoegde ambtenaren.

1.2.3
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar
op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven.

2

AFVALSTOFFEN

2.1
Opslag van afvalstoffen
2.1.1
De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
deze tegen normale behandeling bestand is;
deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting
komen.
2.1.2
Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten
afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.1.3
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn
van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het
bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van de
afvalstoffen.

2.1.4
Besmet ziekenhuisafval dient te worden bewaard in speciaal daarvoor bestemde afgesloten emballage. De
opslag en handelingen die binnen de inrichting worden verricht met deze afvalstoffen dienen zodanig te
geschieden dat geen gevaar voor besmetting van de omgeving is.
2.1.5
Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij
onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie,
dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de
betreffende afvalstoffen.

2.1.6
In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de opgeslagen stoffen
geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen
en op te nemen.
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Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden
opgenomen en behandeld als omschreven onder het hoofdstuk 6.2. ("PGS 15: Opslag verpakte gevaarlijke
stoffen"). De opgenomen gemorste (vloei)stof moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard
van de stof geschikte, gesloten emballage.
Toelichting:
Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.
2.1.7
Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld dienen binnen 3 maanden na bedrijfsbeëindiging
alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.
2.2
Afvoer van afvalstoffen
2.2.1
Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk
te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de
stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op de
heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.
2.2.2
Specifiek ziekenhuisafval (sectorplan 10 LAP) dient te worden afgevoerd naar ZAVIN.
2.3
Acceptatie
2.3.1
In de inrichting mogen maximaal de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd
en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de
maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.
Gebruikelijke benaming
Euralcodes
max. jaarcapaciteit
Max. opslag (in ton)
afvalstof
(ton/jaar)
fotografisch gevaarlijk
09.01.04*
1232 (totaal
afval
09.01.05*
70
vloeistoffen)
- fixeer
09.01.01*
- ontwikkelaar
- mengsel fix./ontw.
- bleekfixeer
- afgekeurde
16.03.03*
7,5
2
grondstoffen tbv
filmverwerking
fotografisch bedrijfsafval 09.01.07
80
800
- filmafval
10
09.01.99
50
- offsetplaten
19
tandheelkundig
gevaarlijk afval
- kwikhoudend afval
18.01.06*
15
- DRS milieubox
18.01.03*
350
18.0110*
- tandtechnisch
0,05
laboratoriumafval
edelmetaalhoudend
09.01.99
5
10
afval
06.04.04*
0,5
galvano- en etsbaden
50
11.01.07
2,5
- cyanidebad
11.01.98
- zuurbad
11.01.05
1,5
afgedankte apparatuur
16.02.10*
15
150
16.02.13*
(BEA)
16.02.15*
2.3.2
De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en de
AO/IC inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 2.3.3.
toegezonden wijzigingen.
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2.3.3
Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee
weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de
wijziging is vereist) schriftelijk aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
de reden tot wijziging;
de aard van de wijziging;
de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.
2.4
Registratie
2.4.1
Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet
mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:
de datum van aanvoer;
de aangeboden hoeveelheid (kg);
de naam en adres van plaats herkomst
de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
de euralcode (indien van toepassing);
het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.4.2
Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk dient een registratiepost aanwezig te zijn. De
hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd dienen te worden bepaald door
middel van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening(en)
waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het
Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag dienen geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het
bevoeg gezag ter inzage te worden gegeven.

2.4.3
Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de
financiële administratie.
2.4.4
Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal dient ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie
plaats te vinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen en
daaruit ontstane stoffen. Deze gegevens dienen in een rapportage te worden vastgelegd. Op verzoek dient
deze rapportage aansluitend te worden verzonden aan Gedeputeerde Staten. In de rapportage dient het
volgende te worden geregistreerd:
een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval )stoffen;
de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.
Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde
gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.

2.4.5
Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met
de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijfjaar op de inrichting te worden
bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

3

AFVALWATER

3.1
Algemeen, Wvo-vergunningplichtig
3.1.1
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid ervan:
de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar
riool behorende apparatuur;
de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

3.1.2
Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
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de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (1988);
de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger
dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN
6411 (1981);
het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens
NEN 6487 (1997) of NEN 6654 (1992).
3.1.3

De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden
installaties kunnen veroorzaken;
grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

4

BODEM

4.1
Doelvoorschriften
4.1.1
Het bodemrisico van:
de werkzaamheden met bodembedreigende (vloei)stoffen;
het laden, lossen en leidingtransport van bodembedreigende (vloei)stoffen;
de opslag van bodembedreigende (vloei)stoffen in emballage;
de opslag van bodembedreigende vloeistoffen in tanks of containers,
moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A
zoals gedefinieerd in de NRB.
4.1.2
Inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen dienen geïnspecteerd en goedgekeurd te zijn overeenkomstig
CUR/PBV-44.
4.2

Voorzieningen

4.2.1
Ter plaatse van de navolgende activiteiten dienen vloeistofdichte voorzieningen te zijn gerealiseerd:
fabriekshallen;
DRS 1 en DRS 2;
het CPR 15-2-opslaggebouw (uitpandig);
4.2.2
Het vloeroppervlak van de verlaadplaats moet zodanig zijn uitgevoerd dat:
het bestand is tegen de producten waarmee zij in aanraking kan komen;
minimaal 5 % van de te verladen vloeistof naar een bepaald punt kan aflopen, daar kan worden
opgevangen en gemakkelijk kan worden verwijderd of behandeld;
vloeistoffen niet in het riool kunnen geraken.

4.2.3
Niet gereinigde emballage, die wordt opgeslagen buiten een vloeistofdichte vloer, moet zijn opgeslagen in een
vloeistofdichte lekbak. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste in
de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestand
zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen.
4.3

Beheermaatregelen

4.3.1
Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een plan
met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen aan het bevoegd gezag te worden
toegezonden. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn uitgewerkt:
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welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
waaruit het onderhoud bestaat;
de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden
gerapporteerd en geregistreerd;
de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten.

4.3.2
Wijzigingen van de beheermaatregelen voor de bodembeschermende maatregelen dienen aan het bevoegd
gezag te worden overgelegd.
4.4

Onderzoeken

4.4.1
Bij beëindiging van een bodem bedreigende activiteit dient ter vaststellingen de kwaliteit van de bodem een
bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd
conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige
onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt
overgegaan, te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie
maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.

4.4.2
Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatieonderzoek en
een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting
waar bodem bedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.
Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van
de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.
Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek
onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het
nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde herhalingsonderzoek.
4.5
Herstelplicht (bodemsanering)
4.5.1
Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kan het
bevoegd gezag binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het
bij dit gezag op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde
nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld.

4.5.2
Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te
vinden conform door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.
4.6
Aanvullende voorschriften preventiemaatregelen
4.6.1
Vergunninghoudster dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte van de
getroffen voorzieningen (good housekeeping).
Indien emballage lekt, moet de lekkage direct worden verholpen of moet de inhoud van lekkende emballage
onmiddellijk worden overgebracht in niet-lekkende emballage of moet de lekkende emballage worden
overgebracht in een overmaats vat.

4.6.2
Personeel moet zijn geïnstrueerd en getraind in de juiste bediening van de procesapparatuur, de daartoe uit
te voeren handelingen en de bijbehorende beschermende maatregelen. Hierbij hoort ook de training in het
gebruik van noodmaatregelen, het opruimen van vrijgekomen stoffen en het melden van incidenten bij de
daartoe aangewezen verantwoordelijke personen.

4.6.3
Gemorste bodembedreigende vloeistoffen als oliën, vetten en chemicaliën moeten direct worden opgeruimd.
Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig
zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval.
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5

ENERGIE

5.1

Niet-MJA bedrijf

5.1.1
Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de
energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens vijf jaar in het bedrijf ter inzage voor het bevoegd
gezag.

5.1.2
Jaarlijks moet onderhoud worden uitgevoerd aan de stook- en verwarmingsinstallatie. Ten minste eenmaal
per jaar moet, met het oog op een optimale verbranding in de installatie, een beoordeling worden uitgevoerd
van de noodzakelijke afstelling en staat van onderhoud. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moet
geschieden door een bedrijf dat is gecertificeerd volgens de certificatieregeling voor het uitvoeren van
onderhoud en inspecties aan stookinstallaties, of over gelijkwaardige deskundigheid beschikt. Meetrapporten
en verdere rapportage van het onderhoud moeten worden opgenomen in het logboek van de installatie, en
moeten vijf jaar ter inzage voor het bevoegd gezag worden gehouden.

6

OPSLAG EN VERLADING

6.1

Laden en lossen

6.1.1
Reguliere laad- en overslagactiviteiten mogen alleen plaatsvinden op daartoe speciaal ingerichte laad- en
losplaatsen.

6.1.2
De laad- en loswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd volgens actuele schriftelijke procedures
en instructies, die in de nabijheid van de los- en laadplaats aanwezig dienen te zijn.

6.1.3
In deze procedures en instructies dient in ieder geval aandacht besteed te worden aan:
communicatie tussen de betrokkenen over starten en (nood)stoppen;
het voorkómen van morsingen, overvullen en lekkages;
de beheersing van de gevaren van statische electriciteit;
controle van benodigde voorzieningen;
toezicht op verlading van de juiste stoffen naar de juiste plaats;
beperking van luchtemissies;
veiligheidsvoorzieningen;
aan- en afkoppelen van los- en laadslangen en verbindingen;
voorzieningen om kleine spills te kunnen opruimen (absorbens, waswater);
adequate beveiliging tegen aanrijden;
een noodstop;
kleine blusmiddelen.
6.1.4
Vergunninghouder dient bij laad- en loswerkzaamheden met betrekking tot gevaarlijke stoffen te handelen in
overeenstemming met de op basis van voorschrift 6.1.3 beschikbare procedures en instructies.
6.2
PGS 15: opslag verpakte gevaarlijke stoffen
6.2.1
In de opslagvoorziening voor de opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen mogen alleen onbrandbare
stoffen worden opgeslagen waarvoor een beschermingsniveau 3 is vereist.

6.2.2
De binnen de inrichting aanwezige verpakte gevaarlijke stoffen dienen te worden opgeslagen overeenkomstig
hoofdstukken 3.1.1 t/m 3.1.6, 3.3, 3.4, 3.7, 3.9, 3.11 t/m 3.16, 4.2 t/m 4.5 (m.u.v. 4.3.2), en 4.7.1. van de
PGS 15.

6.2.3
Voor zover de uitpandige opslagvoorziening niet direct wordt omgeven door een brandwerende wand of muur,
geldt een afstand van 10 meter waarbinnen geen opslag of werkzaamheden met brandgevaarlijke stoffen of
goederen of brandgevaarlijke activiteiten mogen plaatsvinden. Ook moet de afstand tot brandbare objecten 10
meter bedragen.
Voor het overige geldt een afstand van 5 meter waarbinnen geen opslag of werkzaamheden met
brandgevaarlijke stoffen of goederen of brandgevaarlijke activiteiten mogen plaatsvinden en moet de afstand
tot brandbare objecten 5 meter bedragen.
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6.2.4
Voor de inpandige opslagvoorziening voor de opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen gelden de
bouwkundige eisen 3.2.1.1. t/m 3.2.1.4. van de PGS 15.
6.2.5
Binnen de inrichting dient voor wat betreft vakbekwaamheid en de aanwezigheid van een journaal te worden
voldaan aan de eisen uit hoofdstukken 3.17 en 3.18 van de PGS 15.
6.2.6
Een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden
gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.4, 3.21 en 3.23.

6.2.7
Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de
voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.
6.3

Gasflessen

6.3.1
Het gebruik van (lege) gasflessen moet voldoen aan de voorschriften 6.2.3, 6.2.6, 6.2.9, 6.2.13. en 6.2.14.
van de PGS 15.

7

GELUID EN TRILLINGEN

7.1
Doelvoorschriften
7.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en
installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag op
de in de onderstaande tabel aangegeven punten niet meer bedragen dan de daarbij vermelde waarden:
punt
ligging
07.00-19.00 19.00-23.00 23.00-07.00
coördinaten
uur
uur
uur
X
y
referentiepunten
254.434 575.865 55
33
33
254.667 575.870 47
24
(26)* 24 (26)*
254.466 576.009 49
(50)* 29
(36)* 29 (36)*
254.396 576.000 42
33
(35)* 33 (35)*
beoordelingspunten
W20
woningen W. de Zwijgerlaan 254.275 575.904 28
23
23
W14
woning Trekweg 21
254.448 576.180 30
17
17
Z20
254.456 575.658 24
zone zuid
16
16
De tussen haakjes aangegeven waarden gelden tot het moment dat de veranderingen waarop deze
vergunning betrekking heeft zijn doorgevoerd als controlewaarden voor de inrichting, na doorvoering van
deze veranderingen komen deze waarden te vervallen.

V Metal 1
V Metal 2
V Metal 3
V Metal 4

zuidwest, wegrand Stationstr.
zuidoost, wegrand Stationstr.
noordoost, Industrieweg
noordwest, Industrieweg

7.2
Middelvoorschriften
7.2.1
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. Bij de bepaling en beoordeling van de geluidsniveaus
geldt de situatie van de omgeving rond de inrichting welke in de akoestische modelvorming, overeenkomstig
het thans geldende zonebeheermodel, voor deze vergunning is gehanteerd. De beoordelingshoogte bedraagt
5 meter boven het maaiveld. De punten staan aangegeven op bijlage 3 bij deze beschikking.
7.2.2
Bij een melding ingevolge art. 8.19 Wm mag van de waarden op de referentiepunten, zoals aangegeven in
voorschrift 7.1 .Iworden afgeweken, rnits bij de melding met een akoestisch rapportage wordt aangetoond dat
aan de waarden op de beoordelingspunten zoals aangegeven in voorschrift 7.1.1 wordt voldaan.
7.2.3
Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning moet op de uitlaat van de ventilatie in de
westgevel een demper zijn aangebracht met een zodanige demping dat het bronvermogen van deze uitlaat
niet hoger is dan Lw = 76 dB(A).
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8

LUCHT

8.1
Onderhouds- en inspectieplan (NeR 3.7.2)
8.1.1
Er dient ten behoeve van de borging van de goede werking van de koolstoffilter in de Wibojekt (werkkast) en
meetapparatuur op deze voorziening een onderhouds- en inspectieplan te zijn opgesteld, waarin minimaal is
aangegeven:
de organisatie van onderhoud en inspectie;
de aard en de frequentie van de werkzaamheden;
hoe wordt omgegaan met bevindingen
wat wordt geregistreerd en hoe registratie plaatsvindt (o.a.standtijd, storingen)
hoe de controle, onderhoud en vervanging wordt geborgd;
hoe preventief onderhoud wordt bevorderd;
op welke wijze de emissie zo laag mogelijk wordt gehouden in gevallen dat de nageschakelde
emissieperkende technieken worden gerepareerd, onderhouden of vervangen;
hoe de dagelijkse monitoring van de werking van het koolstoffilter in de Wibojekt (werkkast) wordt
uitgevoerd en geregistreerd (bv. visuele controle zakkenfilters of uitlaat).
8.1.2
Vergunninghouder dient te handelen in overeenstemming met het op basis van het vorige voorschrift
opgestelde plan.
8.2
Aanvullende voorschriften algemeen
8.2.1
Voordat de afgassen uit de werkkast zoals genoemd in voorschrift 8.1.1. in de buitenlucht worden geëmitteerd
moeten deze eerst worden behandeld in een koolstoffilter, speciaal geïmpregneerd voor de emissie van kwik.
8.2.2
Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of
afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten
zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zonder dat hinder
buiten de inrichting wordt veroorzaakt.
8.2.3
De snelheid waarmee de gereinigde afgassen uit de uitmonding van de afvoerleiding treden, moet ten minste
10 m/s zijn en mag niet meer zijn dan 15 m/s.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVNnorm, Al-blad, BRL, CPR, PCS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is
verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er
sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR,
PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen,
werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte
benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering,
Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouwen sloopafval) gegeven verklaringen en definities.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl
AI-25:
"Preventie van zware ongevallen door gevaarlijke stoffen". Uitgegeven door de Directeur Generaal van de
Arbeid (DGA).
BEDRIJFSRIOLERING:
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een
andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of
immissies te reduceren.
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke
voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.
BODEMINCIDENT:
Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen
belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting is
opgetreden.
BODEMONDERZOEK MILIEUVERGUNNINGEN EN BSB:
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Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
BODEMRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.
BODEMRISICOCATEGORIE A:
Verwaarloosbaar bodemrisico.
CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
DIFFUSE EMISSIES:
1. Emissies door lekverliezen.
2. Emissies van oppervlaktebronnen
EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof
vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate buikcontainers
(IBC's).
GELUIDSNIVEAU IN DB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IECpublicatie no. 651, uitgave 1989.
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Indien sprake is van een opslag volgens CPR 15-1, 15-2, of 15-3:
Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en
preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke
stoffen.
Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15:
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
ISO:
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.
ISO 11602-2:
Brandbeveiliging - Draagbare brandblussers en brandblussers op wielen - Deel 2: keuring en onderhoud.
MAAIVELD:
De hoogteligging van de gronden ter plaatse van en direct grenzend aan een voorgenomen ontgronding.
MAC-WAARDE:
Maximum Admission Concentration. De concentratie van een stof die op de arbeidsplaats niet mag worden
overschreden, uitgaande van een blootstelling gedurende 8 uur per dag. De MAC-waarden zijn vastgelegd in
de Nationale lijst van MAC-waarden en gebaseerd op het advies van de nationale MAC-commissie.
NCP:
Nationaal Centrum voor Preventie
Postbus 393, 2900 AJ Capelle aan den IJssel
bezoekadres: Rietbaan 40-42, 2908 LP Capelle aan den IJssel.
telefoon:
(010)2846611
fax:
(010)2846619
e-mail: info@ncp.nl
internet:
www.ncp.nl
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 5740:
Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.
NEN 6414:
Water en slib - Bepaling van de temperatuur.
NEN 6487:
Water - titrimetrische bepaling van de concentratie aan sulfaat.
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NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen
(InfoMil).
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de
bedrijfsactiviteiten zijn gestart.
NUTTIGE TOEPASSING:
Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste handelingen
zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een andere toepassing
en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.
OPERATIONEEL:
Het gebruiksklaar en productief in werking zijn van de inrichting/het veranderde deel van de inrichting, al dan
niet werkend op de volle capaciteit; hieronder valt niet het zogenaamde inregelen/proefdraaien gedurende
een redelijke termijn.
PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN:
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
PGS:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte
richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke
stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.
PGS 12:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12, Ammoniak: opslag en verlading.
PGS 13:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 13, Ammoniak, Toepassing als koudemiddel voor koelinstallaties en
warmtepompen. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid).
REOB:
Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen, bijgehouden door het NCP; voor
informatie over en erkende onderhoudsbedrijven zie ook internet: (http://www.ncp.nl).
RISICO:
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan
komen.
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd
voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
WERKBOEK WEGEN NAAR PREVENTIE:
Aanpak preventie in het kader van de Wet milieubeheer voor Vervoer, Water, Afval en Energie (Infomil april
2006, kenmerk 3IM06PDO10 PREVENTIE).
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BI J LAGE 2: ACTIES
Deze bijlage bevat een beknopte weergave van directe acties die uitgevoerd moeten worden op grond van de
vergunning. Bij iedere actie is het nummer van het voorschrift in de vergunning en de frequentie vermeld. Het
uitvoeren van deze acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan alle voorschriften van de vergunning.
1.1.1010
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2.1.5
2.2.1
2.4.1
2.4.4
2.4.5
4.3.1
4.4.1
4.4.1
4.5.1
5.1.1
5.1.2

Lange werkonderbreking
Altijd
Gedurende 5 jaar
Op verzoek
3 mndn na beëindiging
Bij stagatie afzet afval
Continue
leder kalenderkwartaal
Dagelijks
Binnen 6 mnd na inwerking treden vergunning
Na beëindiging bodembedreigende activiteit
Zonodig
Bij verontreiniging
Gedurende 5 jr
Ixperjr

Afvoeren (gevaarlijke) afvalstoffen
Bijhouden centraal registratiesysteem
Bewaren registers, rapporten e.d.
Registratiesysteem ter inzage
Verwijderen afvalstoffen
Mededeling aan bevoegd gezag
Registratie niet geaccepteerde afvalstoffen
Inventarisatie voorraad afvalstoffen
Bijhouden te registreren gegevens
Plan met beheermaatregelen
Uitvoeren bodembelastingsonderzoek
Uitvoeren herhalingsonderzoek
Herstellen nulsituatie
Bewaren energienota's
Onderhoud stook- en verwarmingsinstallatie
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BIJLAGE 3 :

REFERENTIE- EN BEOORDELINGSPUNTEN GELUID

schaal = 1 : ca. 1 : 2.500
oorsprong = 254200, 575630
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