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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 21 februari 2012
Nr. 2012-09.245/8, MV
Verzonden:

2 b FEB. 2012

Beschikken hierbij op de aanvraag van Gemeente Bellingwedde om een uitbreidingsvergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ten behoeve van het uitbreiden met een
brandstoftank voor k3 vloeistoffen.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 22 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning
ontvangen van de gemeente Bellingwedde. Het betreft het uitbreiden met een brandstoftank voor de opslag
en afleveren van k3 vloeistoffen (gasolie). De aanvraag heeft betrekking gaat op de Industrieweg 7 te
Vriescheloo. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 198812.
Concreet wordt verzocht om:
een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) sub 2 (verandering) Wabo.
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht:
de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
het uitbreiden met een brandstoftank voor de opslag en aflevering van k3 vloeistoffen (gasolie)
(artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 Wabo)
Daarnaast besluiten Gedeputeerde Staten:
de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd;
dat de gehele aanvraag onderdeel uitmaakt van deze vergunning:
aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage;
dat, voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de
voorschriften bepalend zijn.
1.3
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen ,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
Groningen, 21 februari 2012.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
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Verzonden op:
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan;
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bellingwedde.
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Op 22 september 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van de gemeente
Bellingwedde.
2.2
Procedure (uitgebreid) en zienswijzen
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3
van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van dé aanvraag kennis te geven in een of meer dag-,
nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op
de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet
voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen.
Wij hebben op 3 oktober 2011 de ontvangst van de aanvraag bevestigd aan de aanvrager.
Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 24 december 201 len op de
provinciale website. Daarnaast is het ontwerpbesluit bij brief van 22 december 2011 toegezonden aan de
aanvrager en belanghebbenden.
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen ingediend. De
vergunning wordt derhalve verleend conform het ontwerpbesluit.
2.3
Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het uitbreiden met een
brandstoftank voor de opslag en aflevering van k3 vloeistoffen. Een uitgebreide projectomschrijving is
opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning
gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:
een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu), sub 2 (verandering) Wabo.
Naast deze activiteiten moet beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels wordt aangehaakt. Of
daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet.
Uit de beoordeling volgt dat geen toestemmingsstelsels moeten worden aangehaakt.
2.4
Huidige vergunningsituatie
Op 3 april 2007, kenmerk 2007-5060/14, MV hebben wij aan de gemeente Bellingwedde een
revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor een
gemeentewerkplaats en KGA/KCA depot, gelegen aan de Industrieweg 7 te Vriescheloo.
Deze vergunning is verleend voor een periode van 10 jaar voor wat betreft de opslag van afval, en voor
onbepaalde tijd voor wat betreft de overige activiteiten. Echter geldt, gelet op artikel 1.2 lid 5 van de
Invoeringswet Wabo, een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende onherroepelijke vergunning, voor
categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor
onbepaalde tijd.
Voorts hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:
Op 2 december 2008 (nr. 2008-146521) voor enkele wijzigingen onder andere met betrekking tot het
opslaan van zout en veegvuil, het realiseren van een geïsoleerde ruimte voor de hogedrukreiniger en
het realiseren van een oefenterrein voor de hulpdiensten;
Op 26 mei 2009 (nr 2009-32.107/22, MV) voor de opslag van enkele huisvuilcontainers.
Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende melding geaccepteerd:
Op 9 juni 2008 (zaaknummer 106210, briefnummer2008-29841) voor het vernieuwen en vergroten
van een loods voor de opslag van materieel.
2.5
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
onigevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bjj|age.zijn wij het bevoegd gezag.om de integrale
omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk
voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke
leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuuren aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en
brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden
voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
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2.6
Ontvankelijkheid en opschorting procedure
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten.
Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden
overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor,
met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij
zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen
van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling
genomen.
2.7
Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met
6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Bellingwedde gezonden.
Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen.
2.8
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)
In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen
worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de
omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is
aangegeven.
Uit artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit blijkt dat op inrichtingen, waar een installatie aanwezig is als bedoeld
in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installatie),
het Activiteitenbesluit niet van toepassing is.
Bij gemeentewerf Vriescheloo is een dergelijke installatie aanwezig (zie paragraaf 3.4.2. 'Toetsing"), zodat
het Activiteitenbesluit niet van toepassing is.
2.9
Coördinatie
Uit de aanvraag om milieuvergunning blijkt dat de wijziging enkel betrekking heeft op een vergunning ex
artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) Wabo. Onderlinge afstemming en gecoördineerde behandeling tussen de
aanvraag om een milieuvergunning en een aanvraag om een Waterwetvergunning of een vergunning in het
kader van de Woningwet is daarom niet nodig.
2.10
M.e.r. - (beoordeling), M.e.r.- (beoordelings)plicht
De voorgenomen activiteit komt noch voor in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit
milieueffectrapportage 1999 (verder Besluit m.e.r.).
De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.
3.

IN WERKING HEBBEN V A N EEN INRICHTING

3.1
Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e
Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
3.2
Toetsing oprichten, veranderen of revisie
Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de
aanvraag:
de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan
veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs
te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen
worden voorkomen;
het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische
maatregelenom de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te-monitoren, te beheersen
en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met
betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting
voert.
Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van
invloed (kunnen) zijn.
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3.3

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de verandering van de gemeentewerf zijn er geen redenen
om de omgevingsvergunning te weigeren.
In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.
3.4
Beste beschikbare technieken
3.4.1
Inleiding
De inrichting dient ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken
(BBT) toe te passen. Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 van het
Besluit omgevingsrecht vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en
baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder hioeten wij bij de
bepaling van BBT rekening houden met in bijlage 1 van de ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)
aanwezen BBT-documenten.
Voor gpbv-installaties moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van bijlage 1 van de
in de Regeling omgevingsrecht (Mor) opgenomen informatiebronnen (BREF's). Een BREF is een BBTreferentiedocument; een document waarin de beste beschikbare technieken worden beschreven.
Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden
gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.
Blijkens jurisprudentie moeten wij ook de eindconcept-BREF's (Final Draft), en definitieve BREF's die nog
niet zijn opgenomen in tabel 1 betrekken bij de besluitvorming. Deze moeten immers worden beschouwd als
documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van
bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd.
3.4.2 Toetsing
De aangevraagde activiteiten worden genoemd in bijlage I van de EG richtlijn inzake geïntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging (richtlijn nr. 2008/1/EG) en wel in categorie 5.1. Hiermee betreft
het derhalve een gpbv-installatie.
Voor de inrichting is een BREF beschikbaar, uit tabel 1 van bijlage 1 van de Mor, waaraan wij de
aangevraagde activiteiten kunnen toetsen. Aan de volgende BREF is getoetst:
Op- en overslag bulkgoederen.
Verder is in deze vergunning rekening gehouden met de volgende BBT-documenten, uit tabel 2 van bijlage 1
van de Mor:
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- PGS 30: vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties.
3.4.3
Conclusie
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste
beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water,
geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per
milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

3.5

Activiteitenbesluit

Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het
'Activiteitenbesluit') 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 regelsvoor een aantal specifieke activiteiten en installaties.
Het Activiteitenbesluit is een uitvoeringsbesluit (genoemd in artikel 8.1, lid 2) van de Wet milieubeheer (Wm)
en de Waterwet (Wtw).
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,
lid 2 van deWm.
Ingeval van gemeentewerf Vriescheloo is sprake van een gpbv-installatie (zie paragraaf 3.4.2. "toetsing" van
de considerans).
3.5.1
GPBV-installaties
Omdat de aanvraag een gpbv-installatie betreft, zoals genoemd in artikel 8.1 Wm, is het activiteitenbesluit
slechtsvantoepassing voor zover het gaat om onderdelen uit het-Besluit voorzieningen-en installaties en/of
het Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT). Beide besluiten zijn overgegaan in het Activiteitenbesluit
zodat er overgangsrecht moet zijn. Het bevoegd gezag heeft vijfjaar de tijd om de specif ieke voorschriften
op te nemen in de milieuvergunning.
Op de gemeentewerf Vriescheloo zijn beide besluiten niet van toepassing.
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3.6
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.
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.
3.7
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in het ontwerp
van het Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 (POP) dat Provinciale Staten van Groningen op
17 juni 2009 hebben vastgesteld.
Voor een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de provincie Groningen wordt daarbij naar een goede
balans tussen leefbaarheid, milieu en economie gezocht. Daarbij zullen de volgende doelstellingen worden
nagestreefd:
zo laag mogelijke milieubelasting voor mens en natuur bij het inrichten van de ruimte
handhaving van de huidige milieukwaliteit (bodem, lucht, water, geur en geluid) op gebiedsniveau
onder inaanmerkingneming daarbij van de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's en de
manier waarop we omgaan met gevaarlijke stoffen en afval.
zuinig gebruik van grondstoffen en energie en ketenvorming en/of bundeling met andere
productieprocessen.
In de hoofdstukken 'Schoon en veilig Groningen', 'Karakteristiek Groningen' en 'Energiek Groningen' worden
de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd. 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.
3.8
Milieuzorg
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.
Gemeentewerf Vriescheloo beschikt niet over een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Bij het stellen van
voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden.
3.9
Afvalwater
3.9.1
Inleiding
Instructieregeling
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de omgevingsvergunning
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 kwaliteitvan het oppervlaktewater
en zijn aan de vergunning verbonden.
Relevante voorschriften uit de revisievergunning van 2007 zijn van toepassing verklaard op deze wijziging
middels voorschrift 1.1.1.
Zuiveringstechnische voorzieningen
Het afleveren vindt plaats op de reeds aanwezige en vergunde wasplaats. Eventueel gemorst product wordt
opgevangen op de vloeistofdichte wasplaats en afgevoerd via de reeds aanwezige en vergunde slibvangput
en olie-afscheider.
Relevante voorschriften uit de revisievergunning van 2007 zijn van toepassing verklaard op deze wijziging
middels voorschrift 1.1.1.
3.10
Afvalstoffen, lucht, geluid
De onderhavige aanvraag; namelijk het uitbreiden van de inrichting met de opslag van gasolie in een
bovengrondse tank en het afleveren daarvan, heeft geen of geen dusdanige gevolgen voor de milieuaspecten, afyaistoffeji,Jucht en geluid dat.hiervoor voorschriften toegevoegd.of.gewijzigd moeten worden. .
Relevante voorschriften uit de revisievergunning van 2007 zijn van toepassing verklaard op deze wijziging
middels voorschrift 1.1.1.
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3.11
Bodem
3.11.1 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
bodembeschermingstrategie worden gestuurd.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in
situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.
Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is dat door een doelmatige combinatie van
maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Alleen in een
aantal bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar
bodemrisico.
Met betrekking tot de aangevraagde gewijzigde activiteiten vinden de volgende potentieel
bodembedreigende activiteiten plaats:
Opslag van gasolie in een bovengrondse tank;
Aflevering van gasolie (uitpandig).
3.11.2 Maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem
In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te
voorkomen:
inpandige, dubbelwandige tank, waarin de opslag plaatsvindt;
vloeistofdichte vloer (CUR/PBV gekeurd) wasplaats, waarboven aflevering plaatsvindt.
3.11.3 Beoordeling en conclusie
Gezien de getroffen maatregelen en voorzieningen, en de aanvullende voorschriften die zijn opgenomen op
grond van de NRB en de PGS 30, wordt het verwaarloosbaar bodemrisico behaald.
3.11.4 Bodembelastingonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat ervan 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 eindsituatie
bodemonderzoek 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 of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of
bodemherstel nodig is.
Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit
moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.
Voor de inrichting is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, opdrachtnummer 97-11-019. De voor dit
onderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn uitgevoerd door
Eco-Reest. Dit is een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteitvan
het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar.
Uit dit onderzoek van december 1997-april 1998, blijkt dat eveneens ter plaatse van de werkplaats en de
wasplaats boringen zijn verricht en geven ons overigens geen aanleiding tot het stellen van nadere
maatregelen of eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatie-onderzoek.
Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen
een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar
overeenkomstig het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds
wordt gecontroleerd.
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De voorschriften in de revisievergunning van 2007 met betrekking tot het bodembelastingsonderzoek naar
de eindsituatie en de herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging, zijn middels voorschrift 1.1.1. ook van
toepassing verklaard op de aangevraagde verandering.
3.12
Energie, grondstoffen- en waterverbruik, verkeer en vervoer, installaties
De onderhavige aanvraag; namelijk het uitbreiden van de inrichting met de opslag van gasolie in een
bovengrondse tank en het afleveren daarvan, heeft geen, of geen dusdanige gevolgen voor deze milieuaspecten dat hiervoor voorschriften toegevoegd of gewijzigd moeten worden. Relevante voorschriften uit de
revisievergunning van 2007 zijn van toepassing verklaard op deze wijziging middels voorschrift 1.1.1.

3.13

Veiligheid

3.13.1 Brandveiligheid
Opslag van gasolie in tanl<s
Voor de opslag van gasolie is de PGS 30 van toepassing, voor zover die gaat over de bovengrondse in
dubbelwandige tanks. In deze vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd dat
deze opslag moet voldoen aan de PGS 30. In dat voorschrift is ook specifiek aangegeven welke
hoofdstukken van de PGS 30 van toepassing zijn. Voor inpandige opslag gelden nog extra voorschriften,
hiernaar wordt verwezen in voorschrift 2.1.3.
Preventie middelen/voorzieningen
De gemeentewerf Vriescheloo en de brandweerkazerne van de gemeente Bellingwedde beschikken over
een bedrijfsnoodplan welke voorziet in de veiligheid van persenenen bij calamiteiten en de preventie en
bestrijding van brand en calamiteiten.
Middels voorschrift 1.1.1. is aangegeven dat de gemeentewerf Vriescheloo altijd over een actueel
bedrijfsnoodplan dient te beschikken. De gemeentelijke brandweer dient op hoogte te zijn van de actuele
risico's en de te treffen maatregelen bij incidenten. De gemeentelijke brandweer dient daarom een afschrift
van het bedrijfsnoodplan te krijgen. Het bedrijfsnoodplan dient ter inzage te worden gehouden voor het
bevoegd gezag.
Vanuit de PGS 30 worden voorschriften gesteld met betrekking tot brandoverslag en brandwerendheid van
gebouwdelen. In voorschrift 2.1.2. wordt hiernaar verwezen.
Repressie ve middelen/voorzieningen
Vanuit de PGS 30 worden voorschriften gesteld met betrekking tot brandblusmiddelen met betrekking tot de
opslag van gasolie. In paragraaf 3.1. zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het afleveren van
gasolie.
3.14
Overige aspecten
3.14.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
De vergunning mag niet in strijd 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.
3.14.2 PRTR-verslag
Op de activiteiten van de inrichting is hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer niet van toepassing.
3.14.3 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 bij het bevoegd gezag 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.
3.15
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 hebben voor een ander compartiment.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.
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3.16
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:
1. Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
2. Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende
beperkingen zijn opgenomen;
3. Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrond-informatie betreffen
In het hierna volgende hoofdstuk 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.
3.17
Vergunning
Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten
wij aan gemeentewerf Vriescheloo de gevraagde veranderingsvergunning te verlenen, op basis van de
aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften, die, ook waar wordt gesproken van
'inrichting', uitsluitend van toepassing zijn op de verandering.
3.18
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verieend voor onbepaalde tijd.
3.19
Verhouding aanvraag-vergunning
De gehele aanvraag maakt deel uit van de vergunning. Voor zover de vergunningaanvraag niet in
overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
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1

ALGEMEEN

1.1

Eerdere vergunningen

1.1.1
De hoofdstukken 1 (met uitzondering van 1.4 en 1.5), 2 (met uitzondering van 2.2), 5 (met uitzondering van
5.2.4), 7 (met uitzondering van de voorschriften 7.1.6 en 7.1.8), 8, 11 en 12 van de voorschriften behorende
bij de revisievergunning van 3 april 2007 (nr. 2007-5060/14, MV) zijn ook van toepassing op de verandering
waarvoor bij de onderhavige beschikking vergunning is verleend, tenzij in de aan de onderhavige
beschikking verbonden voorschriften anders is bepaald.

2

OPSLAAN VAN STOFFEN IN OPSLAGTANKS

2.1
Opslag van aardolieproducten (Klasse K3) tot 150 m3 in bovengrondse tanks
2.1.1
Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met overvulbeveiliging zijn
uitgevoerd. Een dergelijke tank dient te worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een
automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een
vastzetmechanisme.
2.1.2
De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 4.1.1, 4.1.2.1, 4.1.3 t/m 4.1.6, 4.2.1 t/m
4.2.11, 4.2.14, 4.3.1, 4.3.6 t/m 4.3.9, 4.3.11 en 4.3.12, 4.4.1 t/m 4.4.5, 4.4.7 en 4.4.8, 4.5.1 t/m 4.5.9, 4.5.11
en 4.6.1 t/m 4.6.7 van de richtlijn PGS 30.
2.1.3
Op een tank die inpandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.5 (uitgezonderd 4.8.5.2 en 4.8.5.4) en 4.8.6
uit de richtlijn PGS 30 eveneens van toepassing.
2.1.4
Het aansluitpunt voor het vullen van een tank mag zich inpandig bevinden en moet zijn voorzien van een
voorziening voor de opslag van eventueel gemorst product tijdens het vullen.
2.2

Aanvullende voorschriften, opslag van aardolieproducten (Klasse K3) tot 150 m3 in
bovengrondse tanks

2.2.1
Daar waar in PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden uitgevoerd of
certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde gezag worden overgelegd, moeten mede zijn
begrepen andere door de Raad voor de Accreditatie erkende certificeringsinstellingen.
2.2.2
Van een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moet een registratie zijn bijgehouden van:
a
de wijze van elke beproeving, meting of inwendige inspectie;
b
de bevindingen van alle keuringen, inspecties, beproevingen en controles.
Deze documenten of een kopie daarvan moeten ten minste vijfjaar na dagtekening in een logboek of
kaartsysteem worden bewaard.
2.2.3
De certificaten van leidingen en appendages en installatiecertificaten en bewijzen moeten zolang zij geldig
zijn, in een logboek of kaartsysteem worden bewaard.

3

AFLEVERINSTALLATIE VOOR MOTORBRANDSTOF

3.1
Algemeen
3.1.1
Het afleveren van gasolie moet plaatsvinden op de wasplaats.
3.1.2
Binnen een afstand van 2 m van een afleverinstallatie mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan
elektrisch licht.
3.1.3
Een afleverinstallatie moet zijn opgesteld op een afstand van ten minste 4 m van een afwateringssysteem
(kolk, Iijnafwatering e.d.) of een andere laaggelegen ruimte. Deze afstand geldt niet ten opzichte van
afwateringssystemen die zijn aangesloten op een olieafscheider.
3.1.4
Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag niet worden gerookt of open vuur aanwezig zijn.
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Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot dit verbod een veiligheidsteken overeenkomstig
NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

3.1.5
Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag de motor van het voertuig niet in werking zijn.
Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot dit verbod een bord duidelijk zichtbaar zijn
aangebracht.
3.1.6
Binnen een afstand van 10 meter bij de opstelplaats van tankende voertuigen moet ten minste een
poederblustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg bluspoeder. Het toestel nioet
onbelemmerd kunnen worden bereikt.
3.1.7
Aflevertoestellen en vulpunten moeten zodanig zijn gelegen dat geen gevaar voor aanrijding noch
anderszins gevaar of schade in de omgeving kan ontstaan.
3.2
Afleverinstallatie voor motorbrandstof onder toezicht
3.2.1
ledere afleverinstallatie moet zijn voorzien van een schakelaar, waarmee de elektrische installatie van de
afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn
aangegeven. Tevens moet op of in een afleverinstallatie een schakelaar zijn aangebracht voor het in- en
uitschakelen van de elektromotor van de pomp.
3.2.2
Tijdens het afleveren van motorbrandstoffen moet een ter zake kundige persoon in de inrichting aanwezig
zijn, die in het geval van calamiteiten handelend kan optreden.
3.2.3
Een afleverinstallatie moet tijdens bedrijf dusdanig zijn verlicht dat voldoende overzicht is gewaarborgd.
3.3
Kleinschalige aflevering
3.3.1
Een tank voor het kleinschalig afleveren van brandstoffen aan motorvoertuigen moet zijn voorzien van een
pomp. Afleveren door vrije val naar een lager gelegen afname(tank) is niet toegestaan. De aflevering uit de
installatie mag geschieden met een handgedreven of elektrische pomp. Indien gebruik wordt gemaakt van
een elektrische pomp, dan moet het afleverpistool zijn voorzien van een automatische afslag.
Een handpomp moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke
bediening, vloeistof uit de handpomp kan stromen. Het pistool mag niet zijn voorzien van een
vastzetmechanisme. Het vulpistool moet goed weggehangen kunnen worden.
Bij kleinschalige aflevering van brandstoffen moet ter plaatse van het afleverpunt de opstelplaats van de
voertuigen over een oppervlakte van ten minste 3 X 5 meter zijn voorzien van een aaneengesloten
verharding (bijvoorbeeld stelconplaten of aaneengesloten bestrating), waarmee gedurende beperkte tijd het
doordringen van gemorst product in de bodem wordt verhinderd.
Gemorst product moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd, tenzij de
verharding vloeistofdicht is uitgevoerd en een voorziening is getroffen waarbij het hemelwater via een
olieafscheider wordt afgevoerd. In de nabijheid van het afleverpunt moet een daarop afgestemde
hoeveelheid absorptiemateriaal in voorraad worden gehouden.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
** VOORZOVER 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, PGS 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.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.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
ACCEPTABEL HINDERNIVEAU:
De resultante van het uitgebreide afwegingsproces uitgevoerd door het bevoegde bestuursorgaan. De
aspecten die bij dit proces een rol kunnen spelen zijn de historie van de inrichting in zijn omgeving, de aard
en de waardering van de geur, het klachten patroon en andere beschikbare informatie over de hinder en
(mogelijke) emissies, de technische en financiële consequenties van mogelijke maatregelen, de
consequenties voor de werkgelegenheid, etc.
AFVALWATER:
Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen, of moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om
de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen
of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden
toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen
zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt
gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten
gebruik wordt gesteld.
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BODEM:
Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en
organismen.
BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of
immissies te reduceren (overeenkomstig Barim).
BODEMINCIDENT:
Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen
belasten, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat
bodembelasting is opgetreden.
BODEMRISICODOCUMENT:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende
activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, overeenkomstig de
bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.
BREF:
Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.
CPR:
Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen.
CPR 9-1:
Richtlijn 9-1 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. 'Vloeibare
aardolieprodukten; ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motorbrandstof; Opslag in
grondwaterbeschermingsgebieden'.
EMISSIE:
De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).
GEURBELASTING:
De hoeveelheid geur in de leefomgeving. Dit is de geurconcentratie uitgedrukt in Europese odourunits per
kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (oue/m^als x-percentiel).
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
Afvalstoffen zoals aangewezen in de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural).
IMMISSIE:
De concentratie in de omgeving (op leefniveau).
KLEINSCHALIGE AFLEVERING MOTORBRANDSTOFFEN:
Dit begrip is gedefinieerd in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30.
MEETPROTOCOL VOOR LEKVERLIEZEN:
Rapport nummer 15 van maart 2004 uit de rapportagereeks Milieumonitor van het RIVM
NEN:
Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 1010:
Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.
Deel 1: Onderwerp, toepassingsgebied en fundamentele uitgangspunten
Deel 2: Termen en definities
Deel 3: Algemene kenmerken
Deel 4; Beschermingsmaatregelen
Deel 5: Keuze en installatie van elektrisch materieel
Deel 6: Inspectie
Deel 7: Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en terreinen.
NEN 3011:
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte.
NER:
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.
NRB:
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Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Informatiecentrum Milieuvergunningen
(InfoMil).
PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN:
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
PERCENTIELWAARDE:
Deze waarde geeft aan welk percentage van de tijd een zekere (uurgemiddelde) concentratie niet wordt
overschreden.
PGS 28:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare aardolieproducten, Afleverinstallaties en ondergrondse
opslag'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.
PGS 30:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten. Buitenopslag in kleine installaties'.
Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.
POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT;
Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard
van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de
activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden
eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten
beschouwing gelaten.
RIOLERING:
Bedrijfsriolering of openbare riolering.
RISICO;
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.
STUIFGEVOELIGE GOEDEREN;
Conform de Nederlandse Emissie Richtlijnen wordt uitgaande van de stuif gevoeligheid van een stof en de
mogelijkheid om verstuiving al dan niet door bevochtiging tegen te gaan, voor niet reactieve producten de
volgende klasse-indeling gehanteerd;
S I ; sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
S2; sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
S3; licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
S4; licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig.
Bijlage 4.6 van de NeR geeft de klasse-indeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet
overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.
VLUCHTIGE ORGANISCHE STOF;
Organische verbinding die bij 293,15 K een dampspanning van 0,01 kPa of meer heeft of onder de
specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft, waarbij voor de toepassing van dit
besluit de fractie creosoot die deze dampspanning overschrijdt bij 293,15 K, als een VOS geldt.
VOS;
Vluchtige Organische Stoffen; stoffen als bedoeld in het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn
milieubeheer.
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