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I.

INLEIDING

Geldende vergunning
Bij ons besluit van 8 juli 1997, nr. 97/10.169/28, RMM, is aan B.V. Zand- en grinthandel v/h H. Rijks
en Zn. (handelsnaam Zandexploitatie Zuidbroek) een oprichtingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1
van de Wm verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting aan de Botjesweg
ong. te Zuidbroek, bedoeld voor het winnen van zand en het daaraan verbonden gebruik van een
zandzuiger, een classificeer- installatie, opslag in zanddepots en afvoer van zand door vrachtwagens.
De inrichting wordt thans geëxploiteerd door de firma Zeldenrust Zand en Grind B.V. te Gieten.
Reden tot wijziging
Op basis van artikel 8.22 van de Wm dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of beperkingen
waaronder de vergunning is verleend nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van
technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot
de van de kwaliteit van het milieu. Op grond van artikel 8.23 van de Wm kan het bevoegd gezag
beperkingen waaronder een vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden,
wijzigen, aanvullen of intrekken.
Naar aanleiding van een toets naar de actualiteit van de vigerende vergunning is gebleken dat de
voorschriften op een aantal punten onvolledig danwel ontoereikend zijn.
Ten behoeve van een optimale bescherming van het milieu worden aan de vergunning gewijzigde en
aanvullende voorschriften met betrekking tot bodembescherming en bodemonderzoek verbonden.
II.

GEVOLGDE PROCEDURE

Wij hebben voor deze wijziging en de daarop te baseren beschikking de in afdeling 3.5 en afdeling
4.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 13 van de Wm voorgeschreven
procedure gevolgd.
Bij brieven van 19 mei 2003, is het ontwerp-besluit aan het bedrijf en aan de gemeente Menterwolde
en VROM-Inspectie regio Noord toegezonden. Het ontwerp-besluit is tevens bekend gemaakt door
middel van het plaatsen van een advertentie in de Tussenklappen van 20 mei 2003 en de Staatscourant
van 20 mei 2003. Met ingang van 22 mei 2003 heeft het ontwerp-besluit ter inzage gelegen. Tot en
met 5 juni 2003 is een ieder in de gelegenheid gesteld tot het inbrengen van schriftelijke bedenkingen.

III.

VOORNEMEN TOT WIJZIGEN

Omtrent het voornemen tot wijzigen (brieven d.d. 23 april 2003) zijn binnen de daarvoor gestelde
termijn bij ons geen mondeling en/of schriftelijk reacties (adviezen) binnengekomen.
Het ontwerp van deze beschikking is tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde
stukken van 22 mei 2003 tot en met 5 juni 2003 ter inzage gelegd.
IV.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Op basis van artikel 8.22, vierde lid van de Wm dient de aanpassing te worden beoordeeld aan de hand
van de artikelen 8.7 tot en met 8.17 van de Wm. De betrokken aspecten worden hieronder verder
uitgewerkt. De wijzigingen hebben betrekking op de volgende vergunningaspecten:
eindonderzoek bodemsituatie;
bodembescherming;
gevaarlijke afvalstoffen.
Beoordeling van de wijzigingen
Hieronder volgt een beoordeling de ambtshalve wijzigingen aan de hand van artikelen 8.8 t/m 8.10
Wm. In eerste instantie worden daarbij op grond van artikel 8.8 lid 1 Wm de volgende aspecten
betrokken:
a. de bestaande toestand van het milieu;
b. de gevolgen voor het milieu, die de bij deze wijziging betrokken onderdelen van de inrichting
kunnen veroorzaken;
c. de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de inrichting als met
betrekking tot het gebied waarin de inrichting is gelegen;
d. ingebrachte adviezen en bedenkingen met betrekking tot de aanvraag om het wijzigen van de
vergunning;
e. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die
de bij deze wijziging betrokken onderdelen van de inrichting kunnen veroorzaken, te voorkomen,
dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen.
Op grond van artikel 8.8, lid 2 Wm moeten wij de beoordeling van de aanvraag rekening houden met
de volgende aspecten:
f. het provinciaal milieubeleidsplan;
g. richtwaarden die op basis van Hoofdstuk 5 Wm gelden.
Artikel 8.8, lid 3 Wm geeft aan welke aspecten bij de beoordeling in acht moeten worden genomen.
Deze zijn:
h. geldende grenswaarden, die op basis van hoofdstuk 5 Wm gelden of die voortvloeien uit hoofdstuk
5 Wgh;
i. zogenaamde instructieregels op basis van artikel 8.45 van de Wm gestelde regels en op grond van
de provinciale milieuverordening (PMV);
j. de voor hem geldende, krachtens artikel 8.46 gestelde regels, behoudens voor zover een
aanwijzing van Onze Minister krachtens artikel 8.27 afwijking noodzakelijk maakt;
Artikel 8.9 Wm stelt dat:
k. bij de beslissing op de aanvraag er geen strijd ontstaat met regels die met betrekking tot de
inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of krachtens de in 13.1 tweede lid,
genoemde wetten.
De bovengenoemde punten a t/m k worden hierna behandeld.

ad a. De bestaande toestand van het milieu.

De inrichting is gelegen ten westen van de lintbebouwing van Uiterburen. Ten noorden en zuiden van
de inrichting zijn locaties voor winning van aardgas gelegen.
In 2001 en 2002 is de bodem van de inrichting onderzocht door middel van een verkennend en nader
bodemonderzoek. Een geconstateerde verontreiniging van de bodem met minerale olie is in 2002
gesaneerd. Binnen de inrichting zijn bodembeschermende voorzieningen aangebracht ten aanzien van
de opslag van smeermiddelen, de opslag van dieselolie en afgewerkte olie alsook de
brandstofaflevering.
ad b en e. De gevolgen voor het milieu en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu
De mogelijkheden tot bescherming van het milieu worden hieronder voor de verschillende
vergunningaspecten toegelicht.
Bodembescherming
Binnen de inrichting vinden diverse activiteiten plaats zijn die een risico van verontreiniging van de
bodem met zich meebrengen. Deze activiteiten betreffen:
opslag van dieselolie in een bovengrondse tank;
aflevering van dieselolie aan voertuigen;
aflevering van diesel aan een generator;
aflevering van diesel aan de zandzuiger;
opslag van afgewerkte olie in een bovengrondse tank;
opslag van gevaarlijke vloeistoffen (smeermiddelen) in emballage.
Ten aanzien van de reeds aangebrachte bodembeschermende voorzieningen (vloeistofdichte
verhardingen, lekbakvoorzieningen) dient Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) in acht
genomen. Conform de beoordelingsmethodiek van de NRB dient te worden uitgegaan van een eindemissiescore 1 met een bijbehorende bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar risico van enige
relevantie). Met betrekking hiertoe is een nieuw voorschrift (voorschrift D.1.) aan de vergunning
verbonden.
Binnen de inrichting vindt opslag en aflevering van dieselolie plaats. Binnen de inrichting staat
hiervoor een bovengrondse tank opgesteld met een inhoud van 30.000 liter. De tank staat in overdekte
vloeistofdichte lekbak opgesteld. De dieselolie wordt afgeleverd aan rijdend materieel binnen de
inrichting en aan de zandzuiger. Voor het aftanken van rijdend materieel wordt gebruik gemaakt van
een vloeistofdichte betonnen opstelplaats.
Ter vervanging van het bestaande voorschrift D.1 is een nieuw voorschrift opgenomen waarin nader is
gespecificeerd aan welke voorschriften van de richtlijn CPR 9-6 de opslag en aflevering van diesel met
behulp van deze walinstallatie dient te voldoen (voorschrift D.2.). Aangezien er geen aflevering van
dieselolie plaats vindt aan voertuigen die bestemd zijn voor het wegverkeer en de jaarlijkse doorzet
van diesel ten behoeve van rijdend materieel kleiner is dan 25.000 liter, is er sprake van kleinschalige
aflevering en is de richtlijn CPR 9-1 niet van toepassing.
Voor het afleveren van brandstof aan de zandzuiger wordt gebruik gemaakt van een tank van 4.000
liter die op een drijvend ponton is geplaatst. Ook deze tank staat in een overdekte lekbak geplaatst.
Aan de vergunning is een voorschrift verbonden waarin is aangegeven aan welke aanvullende
voorschriften van de CPR 9-6 deze niet-stationaire brandstofinstallatie dient te voldoen (voorschrift
D.3.). In hoofdstuk D is tevens het bestaande voorschrift E.1. met betrekking tot bodembescherming
voor het met behulp van een flexibele slang afleveren van brandstof aan de zandzuiger opgenomen
(voorschrift D.4.).
Binnen de inrichting wordt afgewerkte olie opgeslagen in een bovengrondse tank met een inhoud van
2.000 liter. Ook deze tank staat in een lekbak opgesteld. Aan de vergunning is een voorschrift
verbonden waarin is aangegeven aan welke voorschriften van de CPR 9-6 deze opslag van afgewerkte
olie dient te voldoen (voorschrift D.5)
Voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen in emballage is, ter vervanging van het bestaande voorschrift D.2., een voorschrift opgenomen met betrekking tot het (conform de NRB) opslaan van deze

vloeistoffen boven een vloeistofdichte opvangvoorziening die 100% van de hoeveelheid opgeslagen
stoffen kan (voorschrift D.6.).
Door de gewijzigde en de nieuw aan de vergunning verbonden voorschriften met betrekking tot
bodembescherming worden risico's voor bodemverontreiniging tot een verwaarloosbaar niveau
teruggebracht.
Bodemonderzoek
De Wet milieubeheer biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om een nul- of eindsituatieonderzoek
van de bodem voor te schrijven. Een dergelijk onderzoek richt zich op die delen van de inrichting
waarop bodembedreigende activiteiten plaatsvinden.
Voor het vastleggen van de nulsituatie is reeds, ingevolge het bestaande voorschrift E.2. van de
vigerende vergunning, onderzoek naar de bodemsituatie uitgevoerd (verkennend bodemonderzoek,
Tukkers Milieu, rapport ASS/CO2001/233/2145130 d.d. 24-04-01 en nader bodemonderzoek, Tukkers
Milieu, ASS/CO2002/280/21445131 d.d. 28-05-02).
Om te kunnen vaststellen of gedurende het werking zijn van de inrichting bodemverontreiniging is
opgetreden, voegen wij aan de vergunning de verplichting toe dat wanneer de inrichting buiten
werking wordt er een eindonderzoek naar de situatie van de bodem moet worden uitgevoerd. De
bestaande voorschriften E.1 t/m E.4 worden vervangen door de nieuwe voorschriften E.1, E.2 en E.3.
Wanneer een gedeelte van de bodembedreigende activiteiten wordt beëindigd, kan op grond van dit
voorschrift een eindonderzoek voor het betreffende gedeelte worden geëist.
Gevaarlijke afvalstoffen
Met ingang van 8 mei 2002 is de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) van kracht geworden.
Deze ministeriële regeling (de Eural) strekt tot omzetting in het Nederlandse recht van de beschikking
van de Europese Commissie van 3 mei 2000, nr. 2000/532/EG en van de bij die beschikking als
bijlage behorende afvalstoffenlijst
De Eural vervangt drie Nederlandse regelingen: het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen
(BAGA, met inbegrip van de Nederlandse afvalstoffencodelijst), de Regeling Aanwijzing Gevaarlijke
Afvalstoffen (RAGA) en de Regeling Aanvulling Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (RAAGA).
De onderhavige beschikking strekt ertoe de vigerende Wm-vergunning van Zeldenrust Zand en Grind
B.V. in overeenstemming te brengen met de Regeling Europese afvalstoffenlijst. Uit artikel 11 van de
Regeling kan worden afgeleid dat deze aanpassing zo spoedig mogelijk dient te geschieden en uiterlijk
op 1 januari 2003 dient te zijn geëffectueerd. Dit betekent dat het bevoegd gezag de vergunningen Wet
milieubeheer die rechtstreekse verwijzingen bevatten naar het BAGA, of naar codes van de
Nederlandse afvalcodelijst, voor 1 januari 2003 aan de Eural moet hebben aangepast. In verband
hiermee zijn de voorschriften J.1 en J.2 aan de vergunning toegevoegd.
Verruimde reikwijdte
Een belangrijk onderdeel van de Wm is de 'verruimde reikwijdte'. Deze is verankerd in art. 8.11 Wm.
Volgens dit artikel moeten, voor zover dit redelijkerwijs kan worden verlangd, aan de vergunning
voorschriften worden verbonden met betrekking tot voorkómen en beperken van het ontstaan van
afval, energiebesparing, beperken van het grondstofgebruik en het verkeer van en naar de inrichting,
dan wel moet de mogelijkheid tot het stellen van voorschriften in de vergunning beoordeeld. In de
vigerende vergunning van Zeldenrust Zand en Grind B.V. is slechts ten dele aandacht besteed aan de
aspecten van de verruimde reikwijdte. In verband hiermee worden voornoemde aspecten middels deze
ambtshalve wijziging beoordeeld.
- Preventie van afval
Volgens de Leidraad afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning (Infomil, 1996) is er bij de
afvalstromen die vrijkomen binnen onderhavige inrichting sprake van een geringe omvang.
Voorschriften ten aanzien van dit aspect zijn derhalve niet relevant.
- Energiebesparing
In de Circulaire Energie in de milieuvergunning (Ministerie van VROM en Ministerie van EZ, 1999)
is gesteld dat bij inrichtingen met een gasverbruik van minder dan 25.000 m3/jaar en een

electriciteitsverbruik van minder dan 50.000 kWh/jaar redelijkerwijs geen voorschriften gericht op
energiebesparing (anders dan registraties) kunnen worden gesteld.
Het gas- en electriciteitsverbruik van Zeldenrust Zand en Grind B.V. ligt beneden deze grenzen, zodat
het stellen van verdere voorschriften hieromtrent niet aan de orde is. Aan de vergunning zijn met
betrekking tot energie reeds voorschriften voor "good housekeeping" en monitoring verbonden.
- Waterbesparing
Voorschriften gericht op waterbesparing zijn relevant als het verbruik meer dan 5000 m3 per jaar
bedraagt. Het waterverbruik van Zeldenrust Zand en Grind B.V. is niet relevant.
- Vervoermanagement
Vervoermanagement is vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers
komen en/of waar grote stromen goederen vervoerd worden. Relevant vervoer van en naar de
inrichting betreft het transporteren van zand. Aangezien dit aspect onlosmakelijk is verbonden met de
kernactiviteit, achten wij het stellen van voorschriften hierbij niet reëel.
ad c. De redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen
Op dit moment zijn bij ons geen toekomstige ontwikkelingen bekend (anders dan die op de
onderhavige beschikking betrekking hebben), waarmee bij dit besluit rekening dient te worden
gehouden.
ad d. De ingekomen adviezen en bedenkingen
Binnen de gestelde periode van de ter inzage legging zijn de in deze procedure betrokken
bestuursorgaan en adviseurs in de gelegenheid gesteld ons College ter zake van het ontwerpbesluit te
adviseren (art.3:23, lid 1 Awb). Door hen zijn aan ons geen adviezen uitgebracht.
Een ieder is in de periode van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit (van 22 mei t/m 5 juni
2003) in de gelegenheid gesteld tot het indienen van schriftelijke bedenkingen.
Op schrift gestelde bedenkingen hebben wij niet ontvangen.
Daarnaast is de gelegenheid geboden een gedachtewisseling te doen plaatsvinden (art.3:25, lid 1
Awb). Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
ad f. Milieubeleidsplan Groningen
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal
Omgevingsplan (POP). Het POP is op 14 december 2000 door Provinciale Staten vastgesteld.
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 standstill-beginsel geldt voor gebieden en niet voor individuele bronnen.
In de planperiode (2001-2004) dient prioriteit gegeven te worden aan die 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.
Laatstgenoemd aspect is naar onze mening afdoende behandeld onder ad b. en e.
ad g. Richtwaarden op basis van Hoofdstuk 5 Wm gelden
Er gelden geen richtwaarden op basis van Hoofdstuk 5 Wm voor de emissie van stof, de opslag van
olie en smeermiddelen en de opslag van brandstoffen in tanks.
ad h. Grenswaarden op basis van hoofdstuk 5 Wm gelden en hoofdstuk 5 Wet Geluidhinder
Er gelden geen grenswaarden op basis van Hoofdstuk 5 Wm voor de aspecten waarop deze
beschikking betrekking heeft.

ad i. Instructieregels op grond van Provinciale Milieuverordening en artikel 8.45 Wm
Er zijn geen instructieregels die van toepassing zijn op de onderhavige wijzigingen. Ook de
Provinciale Milieuverordening (PMV) kent met betrekking tot de wijzigingen geen nadere
regelgeving.
ad k. Strijd met de algemene regels
Bij onze beslissing tot wijziging van de vergunning ontstaat geen strijd met de rechtstreeks werkende
AMvB's voor vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 8.44 Wm, en met de wetten als
bedoeld in artikel 13.1, lid 2 Wm.
Ongewone voorvallen
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 danwel 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. Art. 17.1 van dit hoofdstuk verplicht de vergunninghouder om van
een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig mogelijk melding te maken. Verder moeten
onmiddellijk de nodige maatregelen worden genomen om de gevolgen van het voorval te voorkomen,
te beperken of ongedaan te maken. Art. 17.2 lid 2 Wm geeft aan welke gegevens met betrekking tot
het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd.
De melding van een ongewoon voorval bij de provincie dient te gebeuren op tel. nr. 06-53977863.
V.

AFSLUITENDE OVERWEGINGEN

Door middel van deze ambtshalve wijziging geven wij met betrekking tot de in de aanhef van de
onderhavige beschikking genoemde vergunning uitvoering aan de verplichting tot aanpassing van de
vergunning op grond van de Wet milieubeheer.
Wij zijn van mening dat de wijzigingen op grond van artikel 8.22 en 8.23 van de Wet milieubeheer
nodig zijn in belang van de bescherming van het milieu.

BESLISSING
Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer besluiten wij:
I.

D.
1.

2.

de bij ons besluit van 8 juli 1997, nr. 97/10.169/28, RMM, aan Zeldenrust Zand en Grind B.V.
voor haar inrichting aan de Botjesweg ong. te Zuidbroek verleende vergunning ingevolge de
Wet milieubeheer ambtshalve te wijzigen waarbij de bestaande voorschriften van hoofdstuk D.
en E. van de vigerende vergunning komen te vervallen en de aan de vergunning de volgende
voorschriften worden verbonden.
BODEMBESCHERMING
Algemeen
De bodembeschermende voorzieningen en maatregelen, met uitzondering van de
bedrijfsriolering, zijn zodanig uitgevoerd dat conform de systematiek van de NRB voor elke
bodembedreigende activiteit de bodemrisicocategorie A wordt bereikt .
Opslag en kleinschalige aflevering van dieselolie
De opslag van dieselolie in een bovengrondse tank (walinstallatie) en de aflevering van
dieselolie dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften van de richtlijn CPR 9-6 van de

Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen voor de bovengrondse opslag van
vloeibare aardolieproducten (CPR 9-6 "Vloeibare aardolieproducten: opslag tot 150 m³ van
brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks"):
paragraaf 4.1, voorschriften 4.1.1 t/m 4.1.6;
paragraaf 4.2, voorschriften 4.2.1 t/m 4.2.6, 4.2.12 en 4.2.13;
paragraaf 4.3, voorschriften 4.3.1 t/m 4.3.4 en 4.3.8 t/m 4.3.12;
paragraaf 4.4, voorschriften 4.4.1 t/m 4.4.8;
paragraaf 4.5, voorschriften 4.5.2 t/m 4.5.5 en 4.5.7 t/m 4.5.12.
3.

De drijvende brandstofinstallatie dient, aanvullend op de in voorschrift D.2. genoemde voorschriften van de CPR 9-6 en met uitzondering van voorschrift 4.3.9 en 4.3.10, te voldoen aan
de voorschriften 4.9.2, 4.9.5, 4.9.6, 4.9.7, 4.9.9.1 en 4.9.9.2 van paragraaf 4.9. van de
richtlijn CPR 9-6 van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen voor de
bovengrondse opslag van vloeibare aardolieproducten (CPR 9-6 "Vloeibare aardolieproducten: opslag tot 150 m³ van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C
in bovengrondse tanks") te voldoen.

4.

De overslag van dieselolie naar de zandzuiger door middel van het drijvend ponton dient
zodanig te geschieden dat het contact tussen de dieselolie en het oppervlaktewater, de grond
en/of grondwater niet kan optreden.

5.

Opslag afgewerkte olie
De opslag van afgewerkte olie in een bovengrondse tank dient te voldoen aan het gestelde in
de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6 van de Commissie Preventie van Rampen
door gevaarlijke stoffen voor de bovengrondse opslag van vloeibare aardolieproducten (CPR
9-6 "Vloeibare aardolieproducten: opslag tot 150 m³ van brandbare vloeistoffen met een
vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks"):
paragraaf 4.1, voorschriften 4.1.1 t/m 4.1.6;
paragraaf 4.2, voorschriften 4.2.1 t/m 4.2.6;
paragraaf 4.3, voorschriften 4.3.1 t/m 4.3.4, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.11 en 4.3.12;
paragraaf 4.4, voorschriften 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7 en 4.4.8;
paragraaf 4.5, voorschriften 4.5.2 t/m 4.5.5 en 4.5.7 t/m 4.5.12.

6.

E.
1.

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage
Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in emballage moet in een vloeistofdichte voorziening,
waarin ten minste de inhoud van de grootste in bewaring zijnde soort emballage, vermeerderd
met 10% van de inhoud van de overige emballage van vloeibare gevaarlijke (afval)stoffen,
(categorie 2 opvangvoorziening volgens NRB) worden opgeslagen. Overslag van gevaarlijke
(afval)stoffen in emballage mag slechts plaatsvinden boven een vloeistofdichte voorziening
van een zodanige constructie dat de te verladen vloeistoffen daarvan niet kunnen afvloeien
BODEMONDERZOEK
Het bepalen van de eindsituatie
Bij beëindiging van de inrichting dient de vergunninghouder, na een daartoe strekkend
verzoek aan het bevoegd gezag, binnen 3 maanden na ontvangst van dit verzoek, een
representatief onderzoek uit te voeren naar de aard en mate van verontreiniging van de grond
en/of het grondwater van een door het bevoegd gezag bij het verzoek aan te geven deel van de
inrichting hetzij het geheel van het terrein van de inrichting, op een wijze welke identiek is aan
de vaststelling van de nulsituatie. Het onderzoeksplan dient door het bevoegd gezag te worden
beoordeeld voorafgaande aan de uitvoering van het onderzoek. Het onderzoek dient te worden
uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek, tenzij van het bevoegd gezag het
verzoek is verkregen voor het toepassen van een andere onderzoeksstrategie. Het bevoegd
gezag kan nadere eisen stellen aan de inhoud en uitvoering van het onderzoek.

2.

De resultaten van het in voorschrift E.1. bedoelde onderzoek moeten uiterlijk drie maanden na
het uitvoeren van het onderzoek worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

3.

Indien uit het onderzoek, zoals voorgeschreven in voorschrift E.1. blijkt dat een
verontreiniging is opgetreden, danwel een reeds aanwezige verontreiniging in omvang is
toegenomen, moeten terstond maatregelen worden genomen om de verontreiniging en de
directe gevolgen daarvan ongedaan te maken. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen met
betrekking tot de te nemen maatregelen.

J.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

1.

Gevaarlijke afvalstoffen (hieronder worden verstaan afvalstoffen die in de Regeling Europese
afvalstoffenlijst (Eural) zijn aangewezen), moeten worden afgevoerd via een hiertoe
gerechtigd inzamelaar.

2.

Bij de registratie van afgevoerde gevaarlijke afvalstoffen dient de indeling conform de
Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) te worden gehanteerd.

II.
1.
2.
3.
4.

te bepalen dat een exemplaar van de beschikking zal worden gezonden aan:
Zeldenrust Zand en Grind B.V. te Gieten;
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde, Postbus 2, 9649
ZG Muntendam;
VROM-Inspectie regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
De directeur Beleidsdiensten van de provincie Groningen.

Groningen, 10 juni 2003
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, secretaris.

BIJLAGE 1
Definities en afkortingen
Bevoegd gezag

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

CPR 9-6

Vloeibare aardolieproducten, opslag tot 150 m3 van brandbare vloeistoffen
met en vlampunt van 55 tot 100º C in bovengrondse tanks, Commissie
Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, tweede druk 1999.

Eural

Europese afvalstoffenlijst

Gevaarlijke stoffen

Stoffen en voorwerpen die in de Wet milieugevaarlijke stoffen zijn
aangewezen als gevaarlijke stof.

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten,
Infomil, Den Haag, 1997.

Ons college

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a de directeur
Beleidsafdelingen.

PMV

Provinciale Milieu Verordening

POP

Provinciaal Omgevingsplan (2001-2004)

Preventie

Het geheel van maatregelen gericht op het in zo vroeg mogelijk stadium
voorkomen danwel beperken van het ontstaan van afvalstoffen, alsmede het
verbeteren van de kwaliteit van afvalstoffen.

Protocol Nulsituatie/
BSB-onderzoek

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag, 1993.

Vergunninghouder

Zeldenrust Zand en Grind B.V.

Wm

Wet milieubeheer

