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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 17 juni 2008
Zaaknummer: 102625
Corr.nr. 2008-34.726/25, MV

f

B
•1

Beschikken hierbij op de aanvraag van de inrichting 'TOP Gaarkeuken' te Oldekerk om een
revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 20 september 2005 hebben wij van Noorderland Onroerend Goed B.V. een aanvraag ontvangen voor
een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de inrichting TOP Gaarkeuken. Op 5 oktober
2007 is de aanvraag aangevuld waardoor wij die datum als indiendatum hanteren voor onderhavige
beschikking.
Vergunning is aangevraagd voor de volgende activiteiten: composteren, biologisch reinigen van grond, het
ontwateren van baggerspecie en slib, op- en overslag en handel in grondstoffen en materialen, zeven,
uitlezen, biomassaverwerking, mengen, cyclonage en proefneming.
De inrichting is gelegen aan Hoendiep 7a te Oldekerk, kadastraal bekent gemeente Oldekerk, sectie D,
nummer(s) 1838, 1839, 1947.
De aanvraag heeft betrekking op de categorieën 11.1 a, 11.1 d, 11.1f, 11.1 h, 11.1 i, 15, 27.1, 28.1 a.4, 28.1 b,
28.4a.3, 28.4a.5, 28.4a.6, 28.4C.1 en 28.4C.2 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.
Op grond van de categorieën 28.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij
bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Achtergrond aanvrager
In 1999 heeft de Grontmij te Assen namens Vagroen een oprichtingsvergunning aangevraagd voor het in
werking hebben van de inrichting Tellus natuurcompost. De aanvraag uit 1999 had betrekking op het
composteren van 22.500 ton groenafval c.a. per jaar. Op 29 juni 1999 hebben Gedeputeerde Staten positief
beschikt op de aanvraag.
Daarnaast is er in 2000 door Vagroen te Assen een veranderingsvergunning aangevraagd voor het binnen
de inrichting gesitueerde baggerdepot. Gedeputeerde Staten hebben op 4 april 2000 positief beschikt op
deze veranderingsaanvraag.
Doordat Essent (aanvankelijk partner in Vagroen) zich heeft teruggetrokken, is de locatie Gaarkeuken
eigendom van Grontmij BRP geworden. Grontmij BRP heeft dit eigendom ondergebracht bij haar dochter
Noorderland Onroerend Goed BV. Het beheer van de locatie wordt verzorgd door TOP Gaarkeuken.
Om de locatie zo goed mogelijk te benutten worden de activiteiten uitgebreid. De jaarcapaciteit van de
activiteit composteren wordt niet uitgebreid maar teruggebracht tot 20.000 ton/jaar. De activiteiten in het
baggerdepot worden uitgebreid, met de volgende activiteiten zeven, uitlezen, verkleinen biomassa, mengen,
cyclonage, opslag en proefneming.
In verband met deze veranderingen van de inrichting vraagt Noorderland Onroerend Goed b.v. ingevolge
artikel 8.4, lid 1 van de Wet milieubeheer een revisievergunning aan.
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1.3
Beschrijving van de aanvraag
TOP Gaarkeuken is gelegen aan het Hoendiep 7a te Oldekerk. TOP Gaarkeuken richt zich op de volgende
activiteiten: composteren, landfarmen, indroogdepot(rijpen), zandverwijdering of cyclonage, zeven, uitlezen,
verkleinen biomassa, mengen en opslag. Deze activiteiten worden in hoofdstuk 1.4 verder beschreven, (jaar
verwerkingscapaciteit en maximale opslag capaciteit is opgenomen in tabel 1.1).
Ter ondersteuning van de activiteiten zijn binnen de locatie de volgende faciliteiten aanwezig:
kantoorgebouw, weegbrug, mobiele bandenwas- faciliteit, loods en afvalwaterbufferbassins.
Er is naast een inpandige dieseltank op de inrichting een mobiele opslagtank aanwezig voor het aftanken
van onder andere de shovels. Daarnaast is er een kleine werkplaats aanwezig voor kleine reparaties.
Transport (aan- en afvoer) van materiaal geschiedt per as. In de onmiddellijke omgeving van het terrein zijn
geen gevoelige gebieden aanwezig, die een bijzondere bescherming vereisen.
tabel 1.1
Activiteit
Composteren groenafval
Landfarmen

jaarverwerkingscapaciteit
20.000 ton
100.000 m3

indroogdepot (rijpen)
zeven

50.000 ton

uitlezen

10.000 ton

biomassa verwerking
breken

15.000 ton

mengen

5.000 ton
15.000 ton

cyclonage

75.000 ton

opslag (excl. opslag t.b.v.
activiteiten)

50.000 ton (als stand-alone activiteit)

proefneming

n.v.t.

1.4

opslagcapaciteit (max.)
10.000 ton
75.000 m3

50.000 ton

Procesbeschrijvingen

1.4.1
Composteren
TOP Gaarkeuken vraagt aan om 20.000 ton groen afval per jaar te composteren. De maximale opslag op het
terrein is 10.000 ton. De capaciteit ten opzichte van de huidige situatie blijft gelijk.
In het composteerproces wordt door micro-organismen organisch materiaal onder aërobe omstandigheden
omgezet in een compost die voldoet aan de criteria van BOOM.
Voordat het aangeboden materiaal wordt gecomposteerd, kan een voorbewerking noodzakelijk zijn.
De compostering vindt plaats in de buitenlucht. Het proces vindt plaats conform methode B uit de NeR
(conventionele methode van omzetten met shovel en kraan). Als de temperatuur in de compostbulten te
hoog wordt, worden de composteerhopen omgezet zodat zuurstof in de vorm van lucht in de hoop wordt
gebracht.
Om het composteren optimaal te laten verlopen is water noodzakelijk. Tijdens het omzetten kan er water aan
het proces worden toegevoegd. Het water is afkomstig uit de waterbassins of wordt bij extreme droogte
onttrokken uit het naast de inrichting gelegen Van Starkenborghkanaal.
Aan het eind van het proces wordt de geproduceerde compost uitgezeefd. De grove delen gaan opnieuw het
proces in en het fijne compost wordt afgevoerd. De duur van de composteercyclus is afhankelijk van de
weersomstandigheden maar gemiddeld 4 maanden.
1.4.2
Landfarmen
TOP Gaarkeuken vraagt vergunning om 100.000 ton verontreinigde grond per jaar door landfarming te
reinigen. Landfarmen is een proces waarbij de biologische activiteit in verontreinigde grond zodanig
gestimuleerd wordt, dat de organische verontreinigingen (olieachtigen, PAK's en vluchtige aromaten) door
micro-organismen worden omgezet in onschadelijke componenten.
De biologisch te reinigen grondstromen worden, indien nodig, gezeefd.
De afbraak van biologisch afbreekbare verontreinigingen wordt gerealiseerd door de verontreinigde grond
luchtig in een dunne laag te verspreiden. Indien nodig worden er nutriënten of biomassa toegevoegd om de
biologische omstandigheden te optimaliseren.
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Het biologisch reinigen van met vluchtige stoffen verontreinigde afvalstromen mag pas gebeuren nadat de
"grondstroom in eërTafgêslöt'éh zêëfinstallatie, welke is vöorzien~van onderdruk en van^een actief koolfilter, is
afgezeefd. Eén en ander is in de aanvraag beschreven. Tevens hebben wij dit in de voorschriften
vastgelegd.
Tevens wordt, indien het zuurstofgehalte onvoldoende blijkt, de grond omgezet. Ter verbetering van het
afbraakproces kunnen organische structuurverbeteraars worden toegevoegd (bijv. compost, houtsnippers).
Na biologische reiniging kan de gereinigde grond worden ingezet als bouwstof conform het
Bouwstoffenbesluit. Het landfarmen vindt plaats in het indroogdepot. De tijdsperiode welke nodig is om de
verontreinigde gronden te reinigen varieert als gevolg van de mate van verontreiniging en de
weersomstandigheden. Gemiddeld is de doorlooptijd ongeveer 6 maanden.
1.4.3
Indroogdepot
TOP Gaarkeuken vraagt een vergunning voor een indroogdepot om hier baggerspecie en slib in op te slaan
en te gebruiken voor landfarmen. Het indroogdepot is zo ingericht dat er verschillende partijen slib kunnen
worden opgeslagen. De verschillende partijen kunnen bestaan uit (verontreinigde) baggerspecie (klasse O
tot en met 4) en hiermee vergelijkbare slibben, zoals slib uit waterzuivering, drinkwater slib, RKG-slib (klasse
O tot en met 4). Afhankelijk van de fysische en chemische samenstelling kan het materiaal, na indroging en
eventueel zeven, direct worden ingezet als bouwstof of zullen aanvullende bewerkingstappen, zoals natte
scheiding, cyclonage, landfarmen, thermische reiniging, nodig zijn om het materiaal als bouwstof te kunnen
gebruiken. Sommige van deze bewerkingstappen kunnen op de locatie zelf plaatsvinden. Indien hergebruik
of reiniging niet mogelijk is zal het materiaal ter stort worden aangeboden.
Het verwijderen van eventuele bodemvreemde producten kan zowel vóór (voorafgaand aan de invoering in
het indroogdepot) of na het indragen plaatsvinden. Het verwijderde afval wordt periodiek afgevoerd naar een
erkende verwerker.
De laagdikte waarin de baggerspecie of het slib in het indroogdepot wordt ingebracht is afhankelijk van het
soort materiaal en het stadium van het indroogproces. De laagdikte is maximaal 4 meter.
Het water dat aanwezig is in de bagger of slib wordt ontrokken. Om dit proces te versnellen wordt het
materiaal omgezet of er worden flocculanten toegevoegd wat het drogingproces versnelt.
Van elke partij wordt in een logboek bijgehouden hoe vaak er wordt omgezet, of en welke flocculanten zijn
toegevoegd. De doorlooptijd is afhankelijk van de seizoenen. De gemiddelde doorlooptijd van het indragen,
bedraagt circa 6 maanden.
1.4.4
Zandverwijdering of cyclonage
Op twee manieren kan zand uit baggerspecie worden verwijderd; namelijk door middel van een sedimentatie
goot en cyclonage.
Sedimentatiegoot
De baggerspecie wordt in een sedimentatiegoot gespoten. Indien nodig wordt de baggerspecie vermengd
met water om tot de gewenste vloeibaarheid te komen. Het water is afkomstig uit het waterbassin of wordt
eventueel onttrokken uit het Van Starkenborghkanaal. Optioneel kan de specie door een zeef worden
gebracht om de grove delen te verwijderen. Het indroogveld is zodanig aangelegd dat de verschillende
fracties in de specie zich, na het inbrengen, scheiden op grond van hun soortelijk gewicht. De zwaardere
delen (de zandfractie, > 63 urn) blijven in de sedimentatiegoot achter. De fijnere delen vloeien af naar het
indroogveld waar zij, zoals hierboven is beschreven, worden ingedroogd.
Cyclonage
De baggerspecie wordt eventueel met water vermengd om tot de gewenste vloeibaarheid te komen. De
benodigde hoeveelheid water is sterk afhankelijk van het uitgangsmateriaal. Het benodigde water is
afkomstig van het waterbassin of wordt onttrokken uit het Van Starkenborghkanaal. Om de grove delen te
verwijderen moet de specie over een zeef worden gebracht. De baggerspecie wordt door een cycloon
gevoerd. De zwaardere delen in de baggerspecie (zandfractie > 63 urn) worden gescheiden van de lichtere
delen. Het slib (de lichtere delen) wordt in het indroogdepot, ingedroogd. Na indroging wordt de grond
afgevoerd.
Om de scheiding te vereenvoudigen bestaat de mogelijkheid om flocculanten toe te voegen.
1.4.5
Zeven
TOP Gaarkeuken vraagt vergunning om 50.000 ton materiaal met behulp van een mobiele zeëfinstallatie te
zeven. Het zeven kan plaatsvinden m.b.v. verschillende soorten zeven.
De mobiele zeëfinstallatie kan als voor- of nabewerking ingezet worden bij de verschillende activiteiten.
TOP Gaarkeuken wenst naast het zeven van 'normale' afvalstromen ook specifieke afvalstromen af te
mogen zeven. Het betreft in deze gevallen het afzeven van asbesthoudende afvalstromen en het afzeven
van met vluchtige stoffen verontreinigde afvalstromen.
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De asbesthoudende afvalstromen worden onder asbestcondities behandeld. Dit is door TOP Gaarkeuken in
de aanvraag beschreven. Tevens hebbenwij~dit in de vöörschriften~vastgelegd.
Het afzeven van met vluchtige stoffen verontreinigde afvalstromen zal gebeuren in een afgesloten
zeefinstallatie welke is voorzien van onderdruk en van een actief koolfilter. Eén en ander is in de aanvraag
beschreven. Tevens hebben wij dit in de voorschriften vastgelegd.
1.4.6
Uitlezen
TOP Gaarkeuken vraagt vergunning om 10.000 ton materiaal met behulp van een handpicking uit te lezen.
Het uitlezen betreft enkel grove afvalstromen (bijv. puinfracties die uit een grondstroom gezeefd zijn) waarna
de afvalstof verder verwerkt kan worden. Het uitlezen kan als voor- of nabewerking ingezet worden bij de
verschillende activiteiten.
1.4.7
Biomassaverwerking
TOP Gaarkeuken vraagt vergunning om 15.000 ton materiaal bestaande uit groenafval, A- en B hout, ten
behoeve van een efficiënter transport te verkleinen met behulp van een mobiele shredderinstallatie. Het
aangeboden materiaal wordt daardoor geschikt gemaakt als biobrandstof (verbranding). Het materiaal wordt
binnen de inrichting opgeslagen totdat er voldoende materiaal is om het te shredden. Na het shredden wordt
het verkleinde materiaal afgevoerd naar een erkende be- of eindverwerker of ingezet in het
com posteerproces.
1.4.8
Mengen
TOP Gaarkeuken vraagt een vergunning aan voor mengen. TOP Gaarkeuken wil met mengen bereiken dat:
partijen, die individueel te klein zijn om te verwerken, gezamenlijk in een verwerkingstraject in te
brengen waardoor de verwerking van de partij technische en economisch mogelijk wordt;
partijen met vergelijkbare chemische verontreiniging maar verschillende fysische eigenschappen
samen te verwerken waardoor de technische en economische verwerking verbetert;
door toeslagstoffen aan het eindproduct toe te voegen de kwaliteit van het eindproduct wordt
verbeterd en/of de afzetmogelijkheden worden vergroot, bijvoorbeeld bomengrond: compost mengen
met grond.
Het mengen kan op een aantal manieren plaatsvinden, namelijk met behulp van mobiele menginstallaties
waarbij de installatie wordt gevoed met een kraan of met een shovel. Daarnaast kan het mengen ook
uitsluitend gebeuren door het gebruik van een kraan of shovel.
Indien het nodig is om het materiaal te bevochtigen ter voorkoming van stofvorming wordt er water gebruikt
uit het waterbassin of uit het Van Starkenborghkanaal.
1.4.9
Proefneming
Om in te kunnen blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen, en om te kunnen beoordelen of nieuwe
ontwikkelingen voor TOP Gaarkeuken van belang kunnen zijn, is de mogelijkheid van proefneming
noodzakelijk. In de aanvraag is aangegeven volgens welke procedure een proefneming tot stand kan
komen.
Wij zijn van mening dat een bedrijf, onder voorwaarden, deze mogelijkheid moet hebben. In de voorschriften
hebben wij bepalingen opgenomen hoe met proefneming om te gaan.
1.4.10 Opslag
De op- en overslag van (afval)stromen kan plaatsvinden ten behoeve van de verschillende activiteiten of als
stand-alone activiteit. TOP Gaarkeuken vraagt een opslagcapaciteit aan van 50.000 ton op enig moment.
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2.

PROCEDURE

2.1
Algemeen
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd in combinatie met de procedure van afdeling 13.2
van de Wet milieubeheer.
Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken:
Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Grootegast;
Het Dagelijkse Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest;
Hoofdingenieur-directeur van de Waterdienst.
De gemeenten die gelegen zijn binnen tien kilometer van de plaats waarin de inrichting is of zal zijn gelegen,
(art, 7.2 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer) zijn niet bij de totstandkoming van de
beschikking betrokken. Wij zijn van oordeel dat niet is te verwachten dat de invloed van de belasting van het
milieu in deze gemeenten, veroorzaakt door de inrichting, zich zal voordoen.
2.2
Beroep in hoofdzaak bij de Raad van State
Op de aanvraag zoals die op 20 september 2005 door Noorderland Ontroerend Goed B.V. is ingediend
hebben wij op 6 juni 2006 onder nr. 2006-9567/23, MV positief beschikt. Onze beschikking van 6 juni 2006 is
gecoördineerd tot stand gekomen met de beschikking van 19 mei 2006 onder nr. 1756 van het Dagelijks
Bestuur van waterschap Noorderzijlvest die, op de gelijktijdig aangevraagde Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (Wvo) vergunning, positief heeft beschikt.
Naar aanleiding van ons besluit van 6 juni 2006 en het besluit van het Dagelijks Bestuur van waterschap
Noorderzijlvest van 19 mei 2006 is door omwonenden een verzoek tot voorlopige voorziening (schorsing) bij
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en beroep in hoofdzaak bij de
Raad van State ingediend.
Verzoek tot voorlopige voorziening (schorsingsverzoek)
Op 30 augustus 2006 heeft de zitting betreffende het verzoek tot schorsing van de bestreden besluiten
plaatsgevonden. Op 6 september 2006 heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State in beide zaken (nrs. 200605557/2 en 200605567/2) uitspraak gedaan en beide verzoeken
tot schorsing afgewezen.
Beroep in hoofdzaak
Op 7 mei 2007 heeft de zitting betreffende het beroep in hoofdzaak van de bestreden besluiten
plaatsgevonden (zaaknr. 200605567/1). Bij uitspraak van 13 juni 2007 heeft de Raad van State het beroep
tegen het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest aangaande het bestreden besluit van 19 mei
2006 ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 13 juni 2007 heeft de Raad van State het beroep tegen Gedeputeerde Staten van
Groningen aangaande het bestreden besluit van 6 juni 2006 op punten gegrond verklaard en het bestreden
besluit vernietigd. In de uitspraak van 13 juni 2007 zijn de volgende onderwerpen van beroep aangehaald:
geluid- en trillingshinder, luchtkwaliteit, verontreiniging grondwater, stofhinder en geurhinder.
Voor wat betreft de aspecten stof- en geurhinder slagen de beroepsgronden, voor de overige aspecten niet.
Nu het besluit van 6 juni 2006 onder nr. 2006-9567/23, MV is vernietigd heeft de aanvrager, Noorderland
Onroerend Goed b.v., mede gelet op de uitspraak van de Raad van State, besloten haar aanvraag van
20 september 2005 aan te vullen.
In onderhavig besluit is rekening gehouden met de uitspraak van de Raad van State. Het besluit is
gebaseerd op de aanvraag van 20 september 2005 inclusief de aanvulling zoals die 3 oktober 2007 is
ingediend.
2.3
Coördinatie
Met de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is tevens een aanvraag om vergunning
ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ingediend. De bevoegdheid tot beslissing op deze
aanvraag berust bij het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest.
De oorspronkelijke aanvragen zijn gecoördineerd behandeld en de besluiten zijn inhoudelijk op elkaar
afgestemd. Onderhavig besluit is tevens inhoudelijk afgestemd op het besluit van het Dagelijks bestuur van
waterschap Noorderzijlvest van 19 mei 2006 onder nr. 1756.
2.4
Processtappen
Bij onze brief van 23 september 2005, Nr. 2005-18.799a/MV, hebben wij de ontvangst van bovengenoemde
aanvraag voor vergunning aan het Noorderland Onroerend Goed B.V. bevestigd. Bij brieven van gelijke
datum hebben wij een exemplaar van de aanvraag om advies verzonden aan de bij deze procedure
betrokken adviseurs.
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Aanvulling aanvraag
De ontvangt van de aanvulling op de aanvraag op 5 oktober 20ÖTis bevestigd bij brief van 9 oktober 2007,
Nr. 2007 - 39272. Bij onze brief van 23 oktober 2007, Nr. 2007-41.784, hebben wij een exemplaar van de
aanvulling om advies verzonden naar de bij deze procedure betrokken adviseurs.
Een exemplaar van het ontwerpbesluit hebben wij op 20 februari 2008 aan vergunningaanvraagster en
tevens voor advies aan de vorengenoemde adviserende bestuursorganen gezonden. Zij zijn daarbij in de
gelegenheid gesteld binnen de termijn van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit ons college ter zake
van het ontwerpbesluit ingevolge de Wm te adviseren.
Er is een verslag van het vooroverleg opgesteld. Dit verslag is met de aanvraag en de ontwerpbeschikking
ter inzage gelegd.
Tevens hebben wij aan de bewoners/gebruikers van percelen in de directe omgeving van de inrichting,
waaronder appelant van de voorgaande procedure een kennisgeving en het daarbij behorende
informatieblad met betrekking tot de terinzagelegging van het ontwerpbesluit gezonden.
Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit Wm van 25 februari 2008 tot en met 7 april 2008 en de
mogelijkheid tot het naar voren brengen van zienswijzen over het ontwerpbesluit is mededeling gedaan in
het Dagblad van het Noorden van 23 februari 2008.
Van de terinzagelegging van het besluit Wm van 14 juli tot en met 25 augustus 2008 en de mogelijkheid tot
het indienen van beroep tegen het besluit is mededeling gedaan in het Dagblad van het Noorden van 7 juni
2008.
2.5
Schriftelijke zienswijzen
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn schriftelijk zienswijzen ingebracht door:
A. Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering (SKR) namens de heer W.M. van der
Schors te Oldekerk;
B. De heer J. Jansma te Oldekerk;
De zienswijzen worden hieronder samengevat weergegeven, waarbij de volgorde van bezwaarmakende is
aangehouden.
A. Zienswijze SKR
Op 7 april 2008 hebben wij van SKR namens de heer W.M. van der Schors een zienswijze met
verzenddatum
7 april 2008 ontvangen op de gepubliceerde ontwerpbeschikking.
De zienswijze van SKR namens de heer W.M. van der Schors heeft betrekking op de aspecten:

1
Het water om het composteren optimaal te laten verlopen is afkomstig uit de waterbassins of wordt
onttrokken aan het van Starkenborghkanaal. Indiener vraagt zich af hoe het water uit het van
Starkenborghkanaal wordt onttrokken. En ten aanzien van het onttrekken van water uit de bassins vraagt de
indiener zich af of er gerealiseerd wordt dat het hier om (verontreinigd) percolaatwater gaat.
Reactie
Het water uit het van Starkenborghkanaal wordt onttrokken door middel van pompen waarna het met behulp
van een mobiele sproeiinstallatie (tractor met tank) in het composteerproces wordt gebracht. Het water uit
het percolaatbassin is niet verontreinigd. Wij hebben voorschriften opgenomen om te voorkomen dat er
anaërobe condities aanwezig zijn. (voorschriften 5.2)
2

Aan de beschikking is de bijlage Luchtkwaliteif'gevoegd. De bijlage beperkt zich echter tot het effect van het
toegenomen verkeer van en naar de inrichting. Nergens uit de beschikking blijkt dat er rekening is gehouden
met de effecten van het zeven en mengen van afvalstromen. Er zijn geen metingen een/of prognoses
gedaan. Zeker nu er een uitbreiding plaats vindt van het soort activiteiten is het niet juist om te stellen (3.10)
omdat hier feitelijk geen activiteiten veranderen vindt er geen verslechtering van de luchtkwaliteit plaats".
Reactie
Het besluit luchtkwaliteit richt zich o.a. op de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden,
zwevende deeltjes en lood emissies van deze stoffen worden voornamelijk veroorzaakt door verkeer en
industrie worden veroorzaakt. Uit berekeningen van vergelijkbare bedrijven is gebleken dat de emissies
afkomstig van de activiteiten binnen de inrichting verwaarloosbaar zijn. De omstandigheid dat er een
uitbreiding is aangevraagd en vergund van het soort activiteiten maakt dit niet anders.
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Het bevreemdt de indiener dat asbesthoudende deeltjes mogen worden gezeefd, wetende dat het inademen
van slechts kleine stofdeeltjes al zeer verstrekkende gevolgen kan hebben. Indiener wil absolute zekerheid
dat niets van deze stof in de openlucht terecht kan komen. Uit de beschikking is niet duidelijk wat onder
asbestcondities wordt verstaan en de indiener wenst inzage in de condities waaronder asbest zal worden
gezeefd.
Reactie
Het zeven van asbesthoudende deeltjes betreft hechtgebonden asbest deeltjes en niet vrije losse vezels. In
bijlage 12 van de aanvraag staat een uitgebreide beschrijving van de werkwijze en beschrijving van zeving
van asbesthoudende deeltjes In de ontwerpvergunning was reeds aangegeven dat de aanvraag onderdeel
uitmaakt van de vergunning. Volledigheidshalve hebben wij n.a.v. ingebrachte bedenkingen alsnog de
asbest condities in de voorschriften (hoofdstuk 4.6) opgenomen.
4
In het voornemen is de mogelijkheid van een proefneming opgenomen (considerans, onderdeel 1.4.9).
Indiener wenst informatie aangaande het soort proeven dat wordt uitgevoerd en met welke materialen dit
gebeurt.
Reactie
Om in te kunnen blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen, en om te kunnen beoordelen of nieuwe
ontwikkelingen voor TOP Gaarkeuken van belang kunnen zijn, is de mogelijkheid van proefneming
noodzakelijk. Deze proefnemingen worden van te voren met het bevoegd gezag besproken, waarbij door het
bevoegd gezag wordt nagegaan welke producten, materialen en soort bewerkingen het betreft. De gevolgen
(emissies) van de proefnemingen moeten volledig binnen de kaders van de vergunning blijven. Hieraan
wordt door het bevoegd gezag strikt de hand gehouden. Omdat aldus de proefnemingen steeds volledig
binnen de kaders van de vergunning blijven, liggen deze proef-nemingen binnen de relatie tussen het
bevoegd gezag en de vergunninghouder en is er geen reden om omwonenden op de hoogte te brengen van
proefnemingen.
Zodra door de vergunninghouder nieuwe activiteiten wenst uit te voeren, die niet vallen binnen de kaders
van de vergunning en die dus de reikwijdte van een proefneming te buiten gaan, dient een aanvraag voor
een veranderingsvergunning te worden ingediend.
5
In de geurparagraaf van de beschikking staat dat er een geuronderzoek is uitgevoerd. Volgens de indiener
zijn de resultaten van dit onderzoek en de gekozen onderzoeksmethode niet ter inzage gelegd.
Hierdoor is niet te verifiëren of er daadwerkelijk onderzoek is en verricht en op welke wijze en door wie. Dit is
in strijd met de voorschriften ingevolge de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de afdeling 3.4
van Awb.
Reactie
Het geurrapport is verzonden bij brief van 23 oktober 2007, nr. 2007-41.784b, naar de gemeente
Grootegast. In deze brief is aan de gemeente het verzoek gedaan om het geurrapport tezamen met de
ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken ter inzage te leggen. Daarom mag het er in beginsel
voor worden gehouden dat het geurrapport inderdaad ter inzage is gelegd. Indien het rapport ten tijde dat de
cliënt van SRK er kennis van wilde nemen onverhoopt niet ter inzage mocht hebben gelegen, althans niet ter
inzage beschikbaar zou zijn geweest, dan zou het op de weg van cliënt hebben gelegen om - hetzij bij de
gemeente Grootegast hetzij bij de provincie Groningen in haar rol van "opdrachtgever" van de
terinzagelegging - naar het rapport te informeren en te verzoeken om het rapport ter inzage beschikbaar te
stellen dan wel om op een andere wijze, b.v. door beschikbaarstelling van een kopie, in de gelegenheid te
worden gesteld over het rapport de beschikking te verkrijgen en aldus de inhoud van het rapport tot zich te
kunnen nemen. Niet is gebleken dat cliënt een begin van een poging hiertoe heeft gedaan.
Bovendien is de essentie van het geurrapport - zowel expliciet als impliciet - weergegeven en besproken in
de considerans van de ontwerpbeschikking.
Voor wat betreft geur zij voor het overige verwezen naar de reactie op de zienswijze op dit punt van dhr.
Jansma, welke onderstaand aan de orde zal komen. De zienswijze van de heer Jansma op het punt van
geur was aanmerkelijk uitvoeriger dan die van de cliënt van SRK, zodat bij de bespreking van die zienswijze
de geurproblematiek uitvoerig aan de orde zal komen. In die uitvoerige bespreking is impliciet het
geurrapport verdisconteerd. Door de heer Jansma is evenwel niet geklaagd over het ontbreken van het
geurrapport bij de stukken.
6
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Bij de aanvraag zou een akoestisch rapport zijn overlegd zostaat in paragraaf 3.13 van uw voornemen. Dit
rapport dateert van 16 september 2005. Indiener staat op het standpunt dat dit een gedateerd rapport betreft
en dat nu in tegenstelling tot wat in uw voornemen staat de activiteiten zijn uitgebreid, een nieuw akoestisch
rapport had behoren te worden overgelegd.
Reactie
Het geluidsrapport dateert van 16 september 2005 en behoort bij de aanvraag welke op 20 september 2005
is overlegd. Beide stukken maken onderdeel uit van onderhavige beschikking.
In deze aanvraag zijn alle activiteiten opgenomen. In onderhavige beschikking zijn geen nieuwe activiteiten
opgenomen die niet in het akoestisch onderzoek zijn meegenomen. Een nieuw akoestisch rapport is
daardoor niet nodig.
7

*
Indiener maakt zicht zorgen over het feit dat de inrichting niet mag worden betreden door
onbevoegden maar het terrein rondom wel (voorschrift 1.1.6)
*
Volgens de indiener heeft het terrein niet overal een waterdichte vloeren er zijn er niet genoeg goten
om het vervuilde water af te voeren
*
Indiener vraagt zich af hoeveel ton berm/gras er mag worden opgeslagen en hoe hoog deze bulten
mogen zijn en hoe lang de opslag mag duren. Indiener heeft geconstateerd dat de opslag ligt op een
vloeistofdoorlatende voorziening en dat het noch wordt verwerkt, noch afgedekt met 1m compost.
Reactie
* De beschikkingheeft betrekking op de milieugevolgen van activiteiten binnen de inrichting. Betreding door
onbevoegden achten wij onwenselijk. Het terrein buiten de inrichting valt buiten de milieuvergunning en er
worden geen voorschriften van betreding van derden buiten de inrichting opgenomen, (zie voorschrift 1.1.6)
* Niet voor alle activiteiten is een vloeistofdichte voorziening noodzakelijk. In hoofdstuk 7 van de
voorschriften staat vermeld waaraan de voorzieningen moeten voldoen.
Daarnaast wordt water afgevoerd naar de percolaatbassins welke vervolgens worden afgevoerd naar de
rioolwaterzuivering. Het hemelwater wat wordt afgevoerd wordt door de Wvo vergunning van het waterschap
Noorderzijlvest vergund.
* Op dit moment is de onderliggende beschikking nog niet van kracht en draait de inrichting op de
beschikking van 29 juni 1999 met de daarbij behorende voorschriften. In de onderliggende vergunning wordt
geregeld dat het percentage grasachtig materiaal moet worden afgedekt en in een composthoop moet
worden gelimiteerd tot 30%. In voorschrift 5.1.7 is de opslaghoogte van de composteerhopen geregeld en in
voorschrift 3.2.4 zijn de opslaghoogten van overige (afval)stoffen geregeld.
8
Indiener refereert aan een Artikel in het Dagblad van het Noorden is verschenen met betrekking tot
uitbreidingsplannen van de gemeentelijk milieustraat 'De Tweemat" en het bedrijf Hoeksema's Regionale
Milieudiensten. De provincie geeft geen groen licht omdat zij vindt dat dit soort bedrijven niet thuis hoort
midden in de landerijen. Indiener vindt dat er een parallel bestaat tussen Top Gaarkeuken en de Tweemat
en HRM.
Reactie
Het bedoelde artikel refereert aan een wijziging van het bestemmingsplan, die in die beide situaties aan de
orde is. De Wet milieubeheer beslist niet over zaken aangaande ruimtelijke ordening. De situatie met
betrekking tot het bestemmingsplan bij TOP Gaarkeuken is zodanig dat de aangevraagde activiteiten uit dien
hoofde kunnen worden toegestaan.
B. Zienswijze De heer J. Jansma
De zienswijze van de heer Jansma zoals ingediend op 22 maart 2006 heeft betrekking op de aspecten:
stof, stank(geur), geluid en afvoer water. Deze aspecten zijn in de vorige procedure behandeld. In de
bodemprocedure van de Raad van State zijn twee aspecten overgebleven, te weten geur en stof. Het betreft
in de uitspraak van de Raad van State vooral een vingerwijzing naar de duidelijkheid van de voorschriften.
De zienswijze van de heer Jansma van 7 april 2008 heeft betrekking op geuroverlast en stofoverlast.
Tijdens de gedachtewisseling van 9 april 2008 zijn de volgende aspecten aan de zienswijze toegevoegd:
* overlast van distels (en zaden van distels) afkomstig van de dijk
* onderhoud van de dijk
* anaërobe conditie van het waterbassin.
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Onderstaand vatten wij de ingediende schriftelijke en mondelinge zienswijzen puntsgewijs samen voor zover
deze 'over' gebleven zijn na dé bodemprocedure bij de Raad van State, waarna aan de hand van deze
punten de bespreking ervan zal volgen.

1.
Stof overlast
Gevreesd wordt dat de voorschiften in de vergunning onvoldoende zullen zijn om stofoverlast te voorkomen.
Voorschrift 8.2.7 is te vaag.
Reactie
Ten behoeve van de bestrijding van stofoverlast zijn in de beschikking voorschriften opgenomen. In
tegenstelling tot de beschikking in voorgaande procedure zijn de voorschriften expliciet uitgeschreven. Naar
onze mening zal toepassing van de opgenomen voorschriften stofoverlast voorkomen.
Met betrekking tot voorschrift 8.2.7 is op te merken dat dit voorschrift is te zien als een "achtervang" voor min
of meer extreme omstandigheden en als zodanig een aanvullende functie heeft ten opzichte van de overige
met stof verband houdende voorschriften, dat alleen voor toepassing in aanmerking komt indien de daarin
bedoelde omstandigheden evident aan de orde zijn.
2.
Geuroverlast
De zienswijze van dhr. Jansma op de geurproblematiek kan worden weergegeven als volgt. Bij deze
weergave wordt de volgorde in het beroepschrift aangehouden.
1. Er is geen enkel vertrouwen dat de op te leggen voorschriften de geuroverlast draaglijk zullen maken. Uit
het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de geurbelasting bij zijn woning zeer hoog is.
2. Uit de stukken wordt afgeleid dat ook naar de mening van ons college de geurbelasting eigenlijk te hoog
is. Dit wordt gebaseerd op de overweging in de ontwerpbeschikking dat er op dit moment geen andere
maatregelen mogelijk zijn die een geurreductie tot gevolg hebben.
3. Bij nieuwe inzichten is er de mogelijkheid de vergunninghouder te vragen inzicht te geven in de
geurreductie van de betreffende maatregel. Dit voorschrift gaat niet ver genoeg. Zeker niet omdat volgens de
laatste regel van voorschrift 8.3.4 bepalend is de kosteneffectieve verwerking en dus niet de vermindering
van de geuroverlast.
4. Daarnaast moet de vergunninghouder ook opgedragen kunnen worden om naar aanleiding van klachten
of indien het bevoegd gezag daar aanleiding toe ziet, een geuronderzoek te laten uitvoeren door een
onafhankelijk bureau.
5. Ondanks het feit dat er sprake is van een bestaande situatie en een revisievergunning, moet toch de hele
situatie als nieuw beoordeeld worden.
6. Er kan geen onderscheid worden gemaakt tussen omgevingseigen en omgevingsvreemde geur. Het is
niet mogelijk een onderscheid in geur te maken, de gehele geuremissie wordt ervaren als stank en daarmee
als een omgevingsvreemde geur. De berekende geurbelasting van 8,4 ge/m3 als 95 percentiel is daarom
onaanvaardbaar.
7. Een wijziging van compostering van methode B naar methode D, welke een geurreducerend effect zou
hebben, wordt ten onrechte afgewezen op de grond dat methode D zal leiden tot een substantiële verhoging
van de verwerkingskostprijs. In verband hiermee wordt erop gewezen dat het woongenot en de waarde van
zijn eigendom drastisch is gedaald. De vraag wordt opgeworpen wie die schade vergoedt.
Reactie
De zienswijze van dhr. Jansma op de geurproblematiek zal hierna worden besproken aan de hand van
voren weergegeven punten. Bij deze bespreking zal een volgorde worden aangehouden waarbij de naar ons
oordeel meest zwaarwegende punten het eerst worden behandeld.
- Naar aanleiding van punt 6.
Zoals beschreven in paragraaf 3.12 is het aan het bevoegde gezag om vast te stellen welke mate van
geurbelasting(geurhinder) nog acceptabel is. In onze overwegingen hebben wij aangegeven wat onze
beweegredenen zijn om de in het geuronderzoek berekende geurbelasting aan te merken als acceptabele
geurhinder. Eén van onze beweegredenen is dat, naar onze mening, het aandeel omgevingsvreemde
geuremissies (geuremissie a.g.v. anaërobe condities) zeer beperkt is.
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Ten opzichte van de voorgaande procedure zijn al maatregelen doorgevoerd. Maatregelen die in
onderhavige beschikking pas bindend zijn. Het betreft hier het vervallen van de open grasopslag en de
onderzoekplicht naar andere, mogelijk minder geurverspreidende, composteermethoden. Vooral de 'open'
grasopslag heeft een groot aandeel aan anaërobe geuremissie. In deze vergunning worden maatregelen
voorgeschreven die deze emissie voorkomen. Daarom is de open grasopslag één van de bronnen die wij in
de berekening 'uit' hebben laten zetten om inzichtelijk te krijgen hoe de verhouding geuremissie a.g.v
anaërobe processen t.o.v. de totale geuremissie is. Naar onze mening is het aandeel a.g.v. mogelijk
anaërobe processen zodanig beperkt dat wij de totale geurbelasting niet aan merken als ernstige
geurhinder.
- Naar aanleiding van de punten 1 en 2.
De aan deze vergunning gekoppelde voorschriften borgen een goede procesvoering, tevens is op een
handhaafbare manier een oplossing gevonden om de geuremissie van de 'open' grasopslag uit te schakelen.
Wij zijn van mening dat op deze wijze ernstige geurhinder wordt voorkomen.
Wij zijn niet van mening dat hier sprake is van ernstige geurhinder. Wij onderzoeken tijdens het verlenen van
een vergunning of er op basis van BBT milieubelasting (waaronder geuremissie) beperkt kan worden. Uit de
conclusie dat wij - op dit moment, met deze stand der techniek - geen verdere maatregelen zien om
geuremissie te beperken mag niet geconcludeerd worden dat wij van mening zijn dat wij de geuremissie te
hoog vinden.
- Naar aanleiding van punt 5.
Op deze wens kan niet worden ingegaan. Uit hetgeen in de paragrafen 3.12.3 (ad 8 en 9) en 3.12.4 de
considerans van de ontwerpbeschikking met betrekking tot respectievelijk het ten aanzien van de
geurimmissie toegepaste beoordelingskader en de bepaling door het bevoegd gezag van het acceptabel
geurhinderniveau is overwogen, volgt dat het gegeven dat er sprake is van een bestaande situatie niet
buiten beschouwing kan worden gelaten en dient te worden verdisconteerd bij de beoordeling van de
geursituatie van de onderhavige inrichting.
- Naar aanleiding van de punten 3, 4 en 7.
De onder deze punten van de zienswijze naar voren gebrachte onderwerpen betreffen de volgende
bezwaren:
a. de kosteneffectiviteit speelt ten onrechte een rol bij het al dan niet voorschrijven van aanvullende
geurreducerende maatregelen;
b. de mogelijkheid [bedoeld wordt: voorschrift 8.3.4] om bij nieuwe inzichten de vergunninghouder te vragen
inzicht te geven in de geurreductie van de betreffende maatregel gaat niet ver genoeg;
c. de mogelijkheid moet bestaan om een aanvullend onderzoek ook te laten uitvoeren door een
onafhankelijk bureau;
d. de waardedaling van woongenot en eigendom welke wordt gevreesd respectievelijk zich reeds thans heeft
voorgedaan.
- t.a.v. punt a.
In de systematiek van het acceptabel geurhinderniveau ligt besloten dat het element van de kosteneffectiviteit daarvan een onderdeel uitmaakt, omdat de bepaling van het acceptabel geurhinderniveau mede
wordt beïnvloed door de vraag of de te treffen maatregelen liggen op het niveau van de beste beschikbare
technieken (BBT). In het verlengde hiervan geldt hetzelfde voor eventuele aanvullende maatregelen om een
verdere reductie van de geurhinder te realiseren.
- t.a.v. punt b.
De bedoeling van dit voorschrift om, wanneer - als gevolg van voortschrijdende ontwikkelingen - nieuwe
inzichten zijn ontstaan in de mogelijkheden tot het treffen van geurreducerende maatregelen ten aanzien van
de verwerking van groenafval, nader onderzoek te kunnen laten doen naar de toepasbaarheid van die
nieuwe inzichten in de situatie bij Top Gaarkeuken. Op deze manier worden de nodige inzichten verkregen
en de relevante feiten vastgesteld waarop eventuele aanvullende geurreducerende maatregelen kunnen
worden gebaseerd.
- t.a.v. punt c.
Vanwege de specifieke inzichten en kennis van de vergunninghouder omtrent de inrichting Top Gaarkeuken
achten wij het aangewezen om een onderzoek naar de toepasbaarheid van eventuele nieuwe inzichten door
of in opdracht van vergunninghouder te laten uitvoeren. Bovendien moet, ingevolge voorschrift 8.3.5, het
over dat onderzoek op te stellen rapport door het bevoegd gezag (ons college) worden goedgekeurd.
-t.a.v. punt d.
Eventuele waardedaling van woongenot of eigendom is geen onderwerp dat door de Wet milieubeheer wordt
bestreken en kan daarom niet bij de beslissing op de onderhavige aanvraag om vergunning worden
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betrokken. Een gewenste vergoeding hiervan of tegemoetkoming hierin dient in een ander kader te worden
nagestreefd:
. - . - _ . .
__.
Aan het voorafgaande voegen wij ter afsluiting van dit onderdeel nog het volgende toe.
Zoals beschreven in paragraaf 3.12 van de considerans van onze beschikking is het aan het bevoegde
gezag om vast te stellen welke mate van geurbelasting(geurhinder) nog acceptabel is. In onze overwegingen
hebben wij aangegeven wat onze beweegredenen zijn om de in het geuronderzoek berekende geurbelasting
aan te merken als acceptabele geurhinder.
Ten opzichte van de voorgaande procedure zijn al maatregelen doorgevoerd. Maatregelen die in de
onderhavige beschikking pas bindend en handhaafbaar zijn. Het betreft hier het vervallen van de open
grasopslag en de onderzoekplicht naar andere, mogelijk minder geurverspreidende, composteermethoden.
Tijdens de gedachtewisseling zijn tevens mogelijke anaërobe condities in het percolaatbassin aan de orde
gekomen. In voorschrift 5.1.9. schrijven wij een maatregel (beluchting) voor ter voorkoming van anaërobe
condities in het percolaatbassin.
3.
Overlast van distels (en zaden van distels) afkomstig van de dijk/onderhoud van de dijk/anaërobe conditie
van het waterbassin. Deze onderwerpen zijn door de heer Jansma aan de orde gesteld tijdens de
gedachtewisseling op 9 april 2008.
Reactie
Tijdens de gedachtewisseling van 9 april is dit aspect besproken. N.a.v. de gedachtewisseling hebben wij
voorschrift 1.1.10. aangepast. Wij zijn van mening dat toepassing van dit aangepaste voorschrift overlast van
distels afkomstig van de dijk voorkomen wordt.
Voor wat betreft het onderhoud van de dijk verwijzen wij ook naar het inrichtingsbrede voorschrift 1.1.5.
Wij zijn van mening dat dit voorschrift voldoende duidelijkheid biedt naar vergunninghouder en omgeving ten
aanzien van de staat van onderhoud van de inrichting en daarmee dus ook de kades.
Voor wat ten slotte betreft de anaërobe conditie van het waterbassin verwijzen wij naar het slot van de
beantwoording onder punt 2.
2.6
Beroep
Voor de mogelijkheid van het indienen van beroep en een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening, wijzen wij op de desbetreffende tekst in de bijgevoegde kennisgeving.
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
IPPC richtlijn/BBT
De IPPC-richtlijn is een Europese richtlijn. Deze richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde
preventie en beperking van verontreiniging door industriële installaties. Nu de IPPC-richtlijn onvoldoende is
omgezet in nationale wetgeving, hebben de bepalingen uit de richtlijn die inhoudelijk gezien
onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn, rechtstreekse werking. Er moet daarom bij de aanvraag om
een oprichtingsvergunning en de aanvraag voor een "significante verandering" worden getoetst aan de
IPPC-richtlijn. Die toetsing betreft zowel de vraag of er sprake is van een IPPC-installatie als een
inhoudelijke toetsing aan de richtlijn. TOP Gaarkeuken valt niet onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn.
Echter op basis van art. 8.11 lid 3 van de Wet milieubeheer moet worden beoordeeld of de voor de inrichting
in aanmerking komende best beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.
Voor deze toetsing hebben wij gebruik gemaakt van de aan de IPPC gekoppelde Bref (Best available
technique reference sheet) document: "Best available techniques for waste treatments industries (mei
2005)". Er zijn geen strijdigheden gevonden. De werkzaamheden die bij TOP Gaarkeuken worden
uitgevoerd voldoen aan BBT.
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3.3 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 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 Top Gaarkeuken is geen sprake van gpbv-installatie (zie paragraaf 3.2 " IPPC
richtlijn/Best Beschikbare Technieken" van de considerans).
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 [naam inrichting] 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 geen sprake van (deel-)activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen.
3.4
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 immissies van
C02, NOX, SO2, VOS en fijn stof. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd
is met de NMP's.
3.5
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 planperiode (2001-2010) 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. 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 hierbij aan de
orde zijnde milieuaspecten geen concrete beleidsbeslissingen.
In het POP zijn specifieke bepalingen opgenomen aangaande baggerspeciedepots. Het betreft de volgende
3 elementen:
Locatiebepaling: "Uitbreiding van bestaande locaties en vestiging van nieuwe is niet toegestaan in gebieden
met de functie Landbouw in gaaf landschap, Landbouw in gebied met belangrijke natuurwaarden, Natuur en
Bos en in de milieubeschermingsgebieden".
Hergebruikswaarde: "Voor de verwerking en berging van baggerspecie willen wij zoeken naar een
structurele oplossing, die deels ligt in hergebruik van de specie. Hergebruik zal daarom worden
gestimuleerd".
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Voorkeursbepaling: "Bestaande baggerdepots blijven gehandhaafd. Voor onderhoudsspecie klasse 1 en 2
gaat dé voorkeur uit raar b~ë7gïng~varï~het slib op aangrenzende percelen, mits is aangetoond'dat er geen
risico bestaat voor de volksgezondheid en de uitoefening van de landbouw (bijvoorbeeld bruinrot)".
Het stimuleren van hergebruik van baggerspecie en grond(beleidsuitwerking van het POP) is door
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen vastgelegd in het grondstromenbeleid "van Last naar
Lust" (2002). Een van de onderdelen is het beperken van de negatieve effecten van o.a. transport.
Bij het omzetten van voormalige vloeivelden naar een groenvoorziening is geen aanvullend transport nodig.
Voor de aangevraagde activiteit betekent dat het indroogdepot van TOP Gaarkeuken in overeenstemming is
met de beginselen en de uitvoering van het POP.
3.6
Milieuzorg
De inrichting valt niet onder het Besluit milieuverslaglegging en heeft daarom geen verplichting tot het
overleggen van een milieujaarverslag. De doelstellingen die ten grondslag liggen aan deze inrichting
(hergebruik van materialen) zijn in lijn met de duurzaamheidgedachte welke ten grondslag ligt aan
milieuzorg. Vanuit dat kader gezien past de inrichting binnen de doelstelling van milieuzorg.
3.7

Groene wetten

3.7.1
Natuurbeschermingswet 1998 en Flora en Faunawet
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 derhalve geen sprake van een vergunningplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998. De Floraen faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. Op basis van indicatief
onderzoek kan worden aangenomen dat op of in de nabijheid van het terrein waar de inrichting is gevestigd
geen ontheffingsplichtige plant- en diersoorten en/of voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van vogels
en/of ontheffingsplichtige diersoorten aanwezig zijn. Voor het in werking hebben van deze inrichting is
daarom geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet vereist.
3.8

Afvalstoffen en afvalwater

3.8.1
Algemeen
Registratie
Op grond van de Wm moet het bedrijf een registratie bijhouden van de bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars. De gegevens die van de afgifte moeten
worden bijgehouden, moeten tenminste 5 jaar worden bewaard en ter beschikking worden gehouden van het
toezichthoudende bevoegd gezag.
Op grond van de Wm moet eveneens een registratie worden bijgehouden van de aangevraagde afvalstoffen.
Dit is geregeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Daarom zijn geen
voorschriften opgenomen met betrekking tot de registratie van de aangevoerde afvalstoffen.
3.8.2 Van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen
Inleiding
Op grond van de Wet milieubeheer worden onder de gevolgen voor het milieu en de bescherming van het
milieu mede verstaan de gevolgen die verband houden met het doelmatig beheer van afvalstoffen.
Het bevoegd gezag dient een aanvraag onder meer te toetsen aan de criteria voor het doelmatig beheer van
afvalstoffen. Dit betekent dat getoetst moet worden aan het geldende afvalbeheerplan. Het geldende
afvalbeheerplan is het Landelijk afvalbeheer plan 2002-2012 (LAP). De aanvraag is getoetst aan het LAP.
Het LAP is niet van toepassing op de verwerking van baggerspecie. Hierna wordt kort ingegaan op de
onderdelen die uitmonden in het stellen van voorschriften.
Toetsen aan de sectorplannen
Op de in de aanvraag genoemde afvalstromen zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing:
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Sectorplan
Sectorplan
Sectorplan
Sectorplan
Sectorplan
Sectorplan
Sectorplan
Sectorplan
Sectorplan
Sectorplan
Sectorplan

2: Procesafhankelijke Industrieel afval
4: Afval van onderhoud van openbare ruimte
5: Afval van waterzuivering en waterbereiding
6: Reststoffen van afvalverbranding
7: Afval van energie voorziening
9 : Organisch Afval
13: Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen
14: Verpakkingsafval
22: Ernstig verontreinigde grond.
23 Oliehoudende afvalstoffen
27:lndustrieel afvalwater.

Sectorplan 2: Procesafhankelijke Industrieel afval
Dit sectorplan is alleen van toepassing op verglaasd afval met de euralcode 19.04.01
De minimumstandaard voor het be- en verwerken voor verglaasd afval is nuttige toepassing.
Sectorplan 4: Afval van onderhoud van openbare ruimte
Bij TOP Gaarkeuken geldt dit sectorplan voor afval van onderhoud van openbare ruimten, dat binnen de
inrichting wordt aangevoerd betreft veegvuil en afval van het reinigen van riolen (slib).
Het verwerken van dit afval richt zich op het zoveel mogelijk scheiden van de verschillende
afvalcomponenten.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van veegafval en RKG-slib is het scheiden in een inerte
fractie en een restfractie, waarna de inerte fractie, al dan niet na reiniging, nuttig wordt toegepast.
Sectorplan 5: Afval van waterzuivering en waterbereiding
Binnen de inrichting kan roostergoed en afval van zandvang worden aangevoerd, die vrij komen bij
zuiveringsinstallatie, deze reststoffen worden gedroogd en gecomposteerd. Dit is een nuttige toepassing.
Sectorplan 6: Reststoffen van afvalverbranding
Reststoffen van verbranding van afvalstoffen in een inrichting die in hoofdzaak is bestemd voor het
verbranden van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zijn bodemas,
vliegas , rookgasreinigingresidu en ketelas. TOP Gaarkeuken mag van dit sectorplan alleen de afvalstroom
met de euralcode 19.01.11 en 19.01.12 ontvangen. Deze stoffen worden binnen de inrichting alleen
opgeslagen ten behoeve van de handel.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van van reststoffen van kolengestookte
elektriciteitscentrales is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.
De materialen worden voor een dergelijke nuttige toepassing afgevoerd.
Sectorplan 7: Afval van energie voorziening
Sectorplan 7 is van toepassing op afval van energievoorziening. TOP Gaarkeuken mag van dit sectorplan
afval van thermische stromen ontvangen. Deze stoffen worden opgeslagen ten behoeve van de handel en er
vindt geen bewerking plaats. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van reststoffen van
kolengestookte elektriciteitcentrales is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.
Sectorplan 9 : Organisch Afval
Sectorplan 9 is van toepassing op gescheiden ingezameld GFT-afval, organisch bedrijfsafval en groenafval.
Bij TOP Gaarkeuken wordt alleen groenafval met de euralcode 20.02.01 ingezameld. De minimumstandaard
voor gescheiden ingezameld groenafval is nuttig toepassen in de vorm van materiaal hergebruik. Nuttige
toepassing van de houtfractie uit groenafval met hoofdgebruik als brandstof is eveneens toegestaan.
Sectorplan 13: Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen
Sectorplan 13 is van toepassing op o.a. afval dat qua aard en samenstelling met bouw- en sloopafval
overeenkomt en dat niet of niet altijd onder de noemer bouw- en sloopafval valt.
Hierbij moet gedacht worden aan afvalstromen als puin (steenachtig materiaal), houtafval, asbest en
asbesthoudend materiaal; vlakglas en metalen.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing in de vorm
van materiaalhergebruik.
•
•

De minimumstandaard voor gips en cellenbeton is verwijderen door storten.
De minimumstandaard voor onbehandeld (A-hout), geverfd, gelakt en verlijmd hout (B-hout) is
nuttige toepassing.
Sectorplan 14: Verpakkingsafval
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Sectorplan 14 is van toepassing op de afvalstromen papier/karton, kunststoffen, glas, metalen en hout.
TOP Gaarkeuken ontvangt van deze afvalstromen alleen de houtfractie met de euralcode 15.01.03.
Eventuele reststoffen worden in containers opgeslagen en afgevoerd naar een erkende verwerker.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden verpakkingsmateriaal, in dit geval alleen
bestaand uit de materiaalsoort hout is nuttige toepassing.
Sectorplan 22: Ernstig verontreinigde grond.
Sectorplan 22 is van toepassing op afvalstromen met de euralcodes 17.05.03* en 17.05.04, grond en stenen
die al dan niet gevaarlijke stoffen bevatten.
Reinigbare (ernstig) verontreinigde grond kan worden gereinigd door middel van thermische, natte of
biologische reinigingstechnieken.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van (ernstig) verontreinigde grond is bewerken volgens de
meest geëigende methode tot herbruikbare grond die voldoet aan de kwaliteitseisen van het
Bouwstoffenbesluit. Een uitzondering geldt voor grond waarvoor het SCG heeft aangegeven dat deze niet
reinigbaar is. Voor niet reinigbare grond is de minimumstandaard verwijderen door storten.
Sectorplan 23: Oliehoudende afvalstoffen
Binnen TOP Gaarkeuken kunnen oliehoudende afvalstoffen worden aangevoerd. Het betreft mengsels
afkomstig uit olie- en slibscheiders van slib en bodemsaneringen. Hiervoor is sectorplan 23 van toepassing.
• De minimumstandaard voor de be- en verwerking van o/w/s-mengsels is scheiden in een oliefractie, een
slibfractie en een waterfractie.
• De minimumstandaard voor de be- en verwerking van de oliefractie die resteert na scheiding van o/w/smengsels is opwerken tot brandstof, die voldoet aan de daarvoor geldende specificaties, of directe nuttige
toepassing met hoofdgebruik als brandstof.
• De minimumstandaard voor de be- en verwerking van de slibfractie die resteert na scheiding van o/w/smengsels is reinigen van de slibfractie in een thermische grondreinigingsinstallatie.
De waterfractie die ontstaat na bewerking van o/w/s-mengsels wordt na zuivering geloosd via de inrichting
waar de waterfractie vrijkomt.
De mengsels worden binnen de inrichting gescheiden in een slibfractie en een waterfractie. De slibfractie
wordt gereinigd en de waterfractie wordt naar de waterzuivering gevoerd. Hiermee wordt voldaan aan de
minimumstandaard.
Sectorplan 27: Industrieel afvalwater
Sectorplan 22 is van toepassing op afvalstromen met de euralcodes 19.07.02* en 19.07.03, percolatiewater
die al dan niet gevaarlijke stoffen bevatten.
De minimumstandaard voor de be- en verwerking van industrieel afvalwater zoals gedefinieerd in paragraaf
2 is de minimumstandaard thermisch verwerken, en storten van de residuen van de thermische verwerking.
TOP Gaarkeuken voldoet bij alle sectorplannen aan de minimumstandaard.
Vergunningtermijn
Uit de algemene bepalingen voor vergunningverlening en de afzonderlijke sectorplannen volgt dat de
vergunning kan worden verleend voor een periode van maximaal 10 jaar. De vergunning wordt aangevraagd
voor 10 jaar en daarom ook verleend voor deze periode.
Opslagtermijn van afvalstoffen
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 de
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 drie jaar bedragen. In de vergunning zijn
voorschriften opgenomen met betrekking tot de maximale opslagtermijn van afvalstoffen.
Acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid)
In het LAP is aangegeven dat een bedrijf dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie en
verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd
dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport "De verwerking verantwoord" (DVV). In het A&V-beleid dient te
zijn aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het
A&V-beleid en de mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.
Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd (inclusief de daarvan deel uitmakende
monstername en analyse). Daarin is aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking per afvalstof naar
een hoog, matig of laag risico plaats zal vinden. Er is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie.
Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP en het rapport
"De Verwerking Verantwoord" zijn beschreven.
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Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
In het LAP'is aangegeven dat inrichtingen die gevaarlijke afvalstoffen accepteren over een adequate
administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dienen te beschikken.
In het LAP is aangegeven dat de AO/IC gebaseerd dient te zijn op de richtlijnen uit het rapport
"De verwerking verantwoord", maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd.
Bij de aanvraag is een beschrijving van de AO/IC gevoegd. Daarin is een beschrijving opgenomen van de
wijze waarop de acceptatie en opslag en verwerking van de gevaarlijke afvalstoffen binnen de inrichting
wordt vastgelegd en gecontroleerd. Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de
handelingen die met de gevaarlijke afvalstoffen worden uitgevoerd en de risico's op een onjuiste verwerking
daarvan te verminderen.
Rekening houdend met de specifieke bedrijfssituatie voldoet de beschreven AO/IC aan de randvoorwaarden
zoals die in DW zijn beschreven.
Scheiden en 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 niet zo goed worden gescheiden of soms zelfs beter samengesteld
worden verwerkt. Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de
vergunning.
In haar aanvraag heeft TOP Gaarkeuken aangegeven in welke gevallen afvalstromen voor mengen in
aanmerking komen te weten:
Indien partijen voor gezamenlijke verwerking in aanmerking komen;
Indien partijen individueel te klein zijn voor verwerking;
Indien de kwaliteit van de partij verbeterd wordt.
De in de aanvraag omschreven werkwijze met betrekking tot het mengen van afvalstoffen voldoet aan het
LAP, wij hebben daarom aan de vergunning voorschriften verbonden die in overeenstemming zijn met de
aanvraag. Om diffuse verspreiding te voorkomen is in de voorschriften opgenomen dat het mengen van
grond en (gerijpte) bagger alleen mag plaatsvinden indien de aard, samenstelling én concentratie
vergelijkbaar is.
Mengen verontreinigde grond en baggerspecie:
Het mengen van verontreinigde grond en baggerspecie met andere afvalstoffen is niet toegestaan.
Bij verwerking van verontreinigde grond en baggerspecie mogen alleen stromen met naar aard,
samenstelling en concentraties vergelijkbare verontreinigingen worden gemengd. Indien aard, samenstelling
en concentraties niet geheel vergelijkbaar zijn, maar de afzonderlijke deelstromen met de voorgestane
reinigingstechniek tot hetzelfde eindproduct kunnen worden gereinigd, is het toegestaan deze deelstromen
te mengen voor verwerking via de betreffende reinigingstechniek.
Het mengen van schone met verontreinigde grond en baggerspecie is niet toegestaan; ook het mengen van
licht verontreinigde grond en baggerspecie met ernstig verontreinigde grond en baggerspecie is niet
toegestaan.
Mengen bouwstoffen:
Afvalstoffen die afzonderlijk niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het Bouwstoffenbesluit mogen niet met
elkaar worden gemengd om alsnog aan het besluit te voldoen. Wel is het toegestaan om afvalstoffen die aan
de eisen van het Bouwstoffenbesluit voldoen te mengen met afvalstoffen die daar niet aan voldoen als dat
noodzakelijk is voor de fysische en/of bouwtechnische eigenschappen van de bouwstof.
Het moet dan wel gaan om het bijmengen van functionele hoeveelheden.
Een belangrijke reden om bij het inzetten van afvalstoffen voor de productie van bouwstoffen zorgvuldig te
zijn, is dat bij bouwstoffen sprake is van een cyclisch proces. De afvalstof die in de bouwstof is ingezet, komt
namelijk na een periode van enkele tot tientallen jaren weer vrij.
3.9
Tienjarenscenario waterbodems (TJS)
Op grond van de Wet milieubeheer worden onder de gevolgen voor het milieu en de bescherming van het
milieu mede verstaan de gevolgen die verband houden met het doelmatig beheer van afvalstoffen. Het
bevoegd gezag dient een aanvraag onder meer te toetsen aan de criteria voor het doelmatig beheer van
afvalstoffen. Dit betekent dat getoetst moet worden aan het geldende afvalbeheerplan. Het geldende
afvalbeheerplan is het Landelijk afvalbeheer plan 2002-2012 (LAP). Het LAP is niet van toepassing op de
verwerking van baggerspecie. Het doelmatig beheer is daarom getoetst aan het rijksbeleid. Het rijksbeleid
met betrekking tot baggerspecie is weergegeven in het basisdocument tienjarenscenario waterbodems
"bagger in beeld".
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Aangaande baggerspecie is de verwerkingsvoorkeursvolgorde als volgt weergegeven in het
tienjaarehsceriariö:
verspreiden;
hergebruik;
eenvoudige verwerking (zandscheiden, rijpen en/of landfarmen en koude immobilisatie);
thermische bewerking.
Verspreiden van specie eis in de onderhavige situatie geen optie. Als de activiteit puur zou zijn gericht op het
indragen en rijpen van de baggerspecie dan zou in de onderhavige situatie sprake zijn van een eenvoudige
bewerking. Echter, gelet op de overall-situatie dat gerijpte baggerspecie als bouwstof gebruikt zal gaan
worden gebruikt t.b.v. landschapsherstel, is sprake van volledig hergebruik. Het hergebruik van de (gerijpte)
baggerspecie als bouwstof is, in dit geval, het hoogst haalbare in de verwerkingsvoorkeursvolgorde.
Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting grove delen uit de baggerspecie vrij komt. Deze moeten elders
verwerkt worden. Daarom hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen, inhoudende dat het vrijkomende
afval dient te worden afgegeven aan een vergunninghouder die ervoor zorgt dat het afval op een juiste wijze
wordt verwerkt of verwijderd.
3.10
Afvalwater
Aangezien voor de lozing van onderhavige inrichting tevens een vergunning krachtens de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) nodig en is aangevraagd bij de waterkwaliteitsbeheerder, kunnen
de lozingsvoorschriften in deze vergunning zich beperken tot de bescherming en doelmatige werking van het
riool en de bescherming van de kwaliteit van het rioolslib.
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.
3.11
Lucht
Op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en de EG-luchtkwaliteitsnormen gelden
immissiegrenswaarden voor onder andere fijn stof, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide, lood,
koolmonoxide en benzeen. Deze zijn vastgelegd in het hoofdstuk 5 titel 2 van de Wet milieubeheer. Omdat
hier feitelijk geen activiteiten veranderen vindt er geen verslechtering van de luchtkwaliteit plaats. Onder
toepassing van artikel 5.16 lid 1 onder b1 wordt voldaan aan hoofdstuk 5 titel 2 van de Wet milieubeheer.
In bijlage 2 van dit besluit zijn de resultaten opgenomen van de berekening van de luchtkwaliteit a.g.v.
verkeersbewegingen. De conclusie is dat de grenswaarden niet worden overschreden.
3.12
Stof
Bij de beoordeling van de aanvraag met betrekking tot stofontwikkeling hebben wij rekening gehouden met
de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR).
In de NeR is een klasse-indeling opgenomen voor stuif gevoelige stoffen, variërend van sterk stuifgevoelige,
niet bevochtigbaar (klasse S1) tot nauwelijks of niet stuifgevoelig (klasse S5).Binnen de inrichting zullen
stoffen/materialen worden aangevoerd en bewerkt welke vallen in de klasse S4 en S5 van de NeR.
Rekening houdend met deze klasse-indeling, zijn aan deze vergunning voorschriften worden verbonden met
betrekking tot het voorkomen van stofhinder. Wij verwachten dat de inrichting met inachtneming van deze
voorschriften geen stofoverlast zal veroorzaken.
In de voorgaande procedure hadden wij in de voorschriften een verwijzing opgenomen naar de bedoelde
voorschriften uit de NeR. In haar uitspraak van 13 juni 2007 heeft de Raad van State aangegeven dat deze
verwijzing, vanwege het aanwezig zijn van alternatieve maatregelen strijdig is met het algemene
rechtsbeginsel der rechtszekerheid. In dit besluit hebben wij daarom de verwijzing vervangen door expliciete
voorschriften aangaande het aspect stof.
3.13
Geur
In haar uitspraak van 13 juni 2007 aangaande de voorgaande procedure heeft de Raad van State
aangegeven dat de voorschriften aangaande geur onvoldoende zorgvuldig zijn voorbereid (strijdig met art.
3.2 Awb). Deze strijdigheid was (me)de grondslag voor de vernietiging van het besluit in voorgaande
procedure.
Tijdens het vooroverleg voor onderhavige beschikking is met de aanvrager, Noorderland Ontroerend Goed
b.v., overeengekomen dat de aanvraag aangevuld zal worden met een geuronderzoek en dat het aspect
geur in onderhavige beschikking in haar geheel opnieuw beoordeeld zal worden.
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3.13.1 Beschrijving geur relevante aspecten
Binnen de inrichting van TOP Gaarkeuken is een aantal geurrëlêvante activiteiten aangevraagd, te weten:
Groencompostering, biomassaverwerking, landfarmen en indrogen/rijpen.
Omdat er meerdere geurrëlêvante activiteiten aanwezig zijn is de bijzondere regeling (BR) G2 (compostering
van groenafval) niet van toepassing.
Indien de bijzondere regeling G2 wel van toepassing zou zijn, zou hier sprake zijn van een bestaande
inrichting waarbinnen mogelijke maatregelen, ter beperking van geuremissie, getroffen zijn. Het aantal
gehinderden neemt niet toe en de geuremissie vanuit de inrichting wordt maximaal beperkt.
Echter, zoals opgemerkt, is de bijzonde regeling niet van toepassing. Wij hanteren daarom paragraaf 3.6.1
van de NeR.
Groencompostering.
Groencompostering binnen de inrichting van TOP Gaarkeuken vindt plaats volgens methode B van BR G2
van de NeR. Deze methode wordt ook nu reeds toegepast binnen de inrichting. In de beschikking 1999 was
in overeenstemming met de toen aangevraagd jaarcapaciteit (22.500 ton) methode D voorgeschreven.
Tijdens praktijkproeven is echter gebleken dat methode D niet energie- en kostenefficiënt en werkbaar was.
In overleg met onze medewerker van de afdeling Milieutoezicht is destijds besloten, mede gelet op de
werkelijke jaarcapaciteit (< 20.000 ton), om het composteerproces conform methode B toe te staan. Het is
dan ook het composteerproces conform methode B dat thans wordt aangevraagd.
Tijdens het vooroverleg met aanvrager, naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 13 juni
2007 en in het kader van de aanvulling van en de voorbereiding op de hernieuwde bekendmaking en
terinzagelegging van de aanvraag, hebben wij aangegeven nadrukkelijk te willen bezien welke maatregelen
er mogelijk zijn om de geurbelasting naar de omgeving in overeenstemming met de beste beschikbare
technieken (BBT) te reduceren. Noorderland Ontroerend Goed b.v. heeft daarbij aangegeven dat zij daar
positief tegenover staat.
De aard van de geuremissie, die geleid heeft tot een aantal geregistreerde geurklachten zowel tijdens vorige
procedure alsook reeds voordien, is gerelateerd aan anaërobe processen bij de grasopslag.
Als maatregel om geuremissie te reduceren wordt daarom het aangevoerde gras ofwel direct ingezet ofwel
(tijdelijk) afgedekt. Het aangevoerde en niet direct in te zetten gras zal worden afgedekt met gereed product
(compost). Middels deze maatregel wordt voorkomen dat aangevoerd gras, dat mogelijk al enige tijd elders
gelegen heeft, in de drie dagen binnen de inrichting verantwoordelijk kan zijn voor geuremissie als gevolg
van anaërobe processen.
In het uitgevoerde geuronderzoek is deze maatregel meegenomen.
Biomassa verwerking
De activiteit biomassa verwerking betreft voornamelijk de opslag en het verkleinen van snoeihout. Uit het
geuronderzoek (en de praktijk) blijkt dat de opslag van snoeihout niet of nauwelijks bijdraagt aan de
geuremissie.
Het verkleinen van snoeihout kan wel enige geuremissie veroorzaken is daarom in de geurberekening
meegenomen.
Landfarmen en indrogen/rijpen
Landfarmen en indrogen/rijpen zijn activiteiten die beide op dezelfde locatie binnen de inrichting
plaatsvinden. Deze activiteiten kunnen beide gelijktijding op een deel van de locatie plaatsvinden maar nooit
gelijktijdig op hetzelfde deel. Bij de geuremissieberekening is uitgegaan van geuremissiekentallen zoals
deze beschikbaar zijn voor het indragen van baggerspecie. Dit is een worst-case benadering.
3.13.2 Beoordeling uitgevoerde geuronderzoek
Uit het bij de aanvulling van de aanvraag opgenomen geuronderzoek blijkt dat de geuremissie als gevolg
van de activiteiten van TOP Gaarkeuken bij Hoendiep ZZ 7 (de dichtstbijzijnde woning) een geurbelasting
van 8,4 ge/m3; Hoendiep ZZ 9 en 11 3,2 ge/m3 en Hoendiep NZ 6 3,7 ge/m3 als 95-percentiel veroorzaakt.
De geuremissie ter plaatse van Grijpskerk blijft beneden de 1 ge/m3 als 98-percentiel. Ter vergelijking is ook
de geurbelasting als gevolg van de vernietigde vergunde situatie, dus met open grasopslag, zonder extra
geurreducerende maatregelen, doorgerekend. Deze exercitie resulteerde in een geurbelasting op Hoendiep
ZZ7 van 13,4 ge/m3; Hoendiep ZZ 9 en 11 4,4 ge/m3 en Hoendiep NZ 5,7 ge/m3 als 95-percentiel.
Bij de beoordeling hanteren wij de vakkennis van onze specialisten en voor het berekeningsmodel het nieuw
nationaal model als criteria. Wij hebben het geuronderzoek beoordeeld als een goed uitgevoerd
geuronderzoek.
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3.13.3 Het ten aanzien van de geurimmissie toegepaste beoordelingskader.
Het huidige'nationale^geurb^lëid haTtteeftals "algemeen" uitgangspunt dat nieuwe geurhinder wordt
voorkomen. In onderhavige situatie is echter geen sprake van nieuwe geurhinder, maar van een bestaande
situatie waar geuremissie plaatsvindt. De aanvraag is voor wat betreft het onderdeel geur getoetst aan de
brief van de Minister van VROM van juni '95 over geur (bijlage 4.4 NeR).
Brief van VROM van juni '95 over geur:
In de brief wordt als algemeen uitgangspunt het voorkomen van (nieuwe) hinder gehanteerd.
Dit is verwoord in onder andere de volgende beleidslijnen:
indien er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
indien er wel hinder is, worden maatregelen op basis van het ALARA-principe genomen;
de mate van hinder kan onder andere worden bepaald via een belevingsonderzoek, hinderenquête,
klachtenregistratie enz. Voor een aantal branches, de zgn. categorie 1 bedrijven, komt het
hinderniveau in een bedrijfstakstudie aan de orde;
de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegde gezag.
Bij het vaststellen van welke mate van hinder acceptabel is dient het bevoegde gezag een aantal aspecten
goed te overwegen en mee te wegen bij haar beoordeling. Bedoelde aspecten volgen uit paragraaf 3.6.1.
van de Nederlandse Emissie Richtlijn en zijn:
1. de mate van hinder;
2. de aard en waardering van de geur;
3. omvang van de blootstelling
4. het klachtenpatroon;
5. andere informatie over de hinder en mogelijke emissies;
6. zijn maatregelen overeenkomstig BBT getroffen?;
7. informatie over mogelijke extra maatregelen;
8. de lokale situatie waarin onder meer de planologische situatie en de sociaaleconomische aspecten
(bv. werkgelegenheid) een rol spelen;
9. de historie van het bedrijf in zijn omgeving;
10. de aanwezigheid van lokaal geurbeleid.

Ad 1 en 3
De mate van geurbelasting (op de dichtstbijzijnde woning) bedraagt 8,4 ge/m3 als 95-percentiel. Binnen het
geurbeleid worden verschillende eenheden gebruikt om de mate van geurbelasting aan te geven. De meest
gebruikte eenheden zijn de 95, 98 en 99,5 percentiel. De 99,5 percentiel wordt gehanteerd voor nieuwe
situaties. In deze procedure is sprake van een bestaande situatie. Wij hanteren voor aaneengesloten
woonbebouwing de eenheid 98-percentiel en voor verspreid liggend bebouwing/buitengebied de 95percentiel als eenheid. Deze differentiatie in eenheden heeft haar grondslag in de hoeveelheid aanwezige
personen cq. mogelijk geurgehinderden.
Ad 2.
De aard en waardering van geur wordt aangeduid met de hedonische waarde. Met behulp van dit begrip
wordt een behoorlijke mate van objectivering en uniformering bereikt bij de formulering van de naar haar
aard nogal subjectieve beleving van geur. In het bij de aanvraag gevoegde geurrapport is onderstaand
toetsingskader voorgesteld op basis van streef-, richt- en grenswaarden waarbij de hedonische waarde is
verwerkt. Wij kunnen ons vinden in het voorgestelde toetsingskader.
Woonbebouwing
streefwaarde richtwaarde grenswaarde
als
3
3
3
Aaneengesloten
2,4 ge/m
4,3 ge/m
10 ge/m
98percentiel
Verspreid liggend
2,4 ge/m3
4,3 ge/m3
10 ge/m3
95-percentiel.
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De activiteiten bij TOP Gaarkeuken voldoen aan de grenswaarde, wel geven ze een overschrijding van de
richtwaardëf Naast heffëitTclaT TOP Gaarkeuken voldoet grenswaarde uit het toetsingskader op basis van de
hedonische waarde is ook bepalend of een geur als omgevingseigen of als omgevingsvreemd gekenschetst
kan worden. Bij TOP Gaarkeuken vinden verschillende activiteiten plaats die verantwoordelijk zijn voor de
emissie van geureenheden. Slechts een aantal van deze emissies kan gekenschetst worden als
omgevingsvreemd. Hierbij denken wij aan emissies die kunnen optreden a.g,v. activiteiten waarbij mogelijk
anaërobe processen kunnen voorkomen. Met andere woorden het overige deel van de geuremissie kan
vergeleken worden met normale achtergrond geur. Deze geur is daardoor minder waarneembaar, maar is
wel meegenomen in de berekende emissie.
Mede op ons verzoek is in het geuronderzoek een aantal verschillende scenario's doorgerekend waarbij een
aantal bronnen juist 'aan' of juist 'uit' gezet zijn. Het scenario waarin alle geurbronnen die, naar ons inzicht,
verantwoordelijk kunnen zijn voor omgevingsvreemde geurbelasting, 'aan' gezet zijn geeft een geurbelasting
van 0,3 ge/m3 als 95-percentiel op de dichtstbijzijnde woning (Hoendiep ZZ 7). Omdat het aandeel
omgevingsvreemde geur maar zo beperkt is vinden wij dat de berekende geurbelasting van 8,4 ge/m3 als
95-percentiel niet leidt tot ernstige geurhinder.
Ad 4, 5 en 6
Uit de geregistreerde klachten kan een patroon gelezen worden waarbij de klachten relatie hebben met gras
gerelateerde activiteiten. Ook wij zijn van mening dat grasgerelateerde activiteiten een omgevingsvreemde
geurbelasting tot gevolg hebben. Uitgaande van het beginsel van de beste beschikbare technieken hebben
wij daarom besloten extra maatregelen aan dit besluit toe te voegen ten einde geurbelasting als gevolg van
de opslag van gras te beëindigen. De maatregel bestaat uit hetzij het direct inzetten van gras in de
composthoop hetzij het direct afdekken van het opgeslagen gras met een laag compost met voldoende
laagdikte zodat geuremissie a.g.v. de opslag niet kan voorkomen.
Uit het - bij de aanvraag gevoegde en tezamen met de aanvraag ter inzage gelegde - rapport over het
uitgevoerde geuronderzoek, waarin deze maatregel is doorgerekend, blijkt de relatief en absolute hoge
bijdrage van de geurbelasting a.g.v. de grasopslag op de dichtstbijzijnde woning (Hoendiep ZZ 7).
Naast deze maatregel zou een wijziging van het composteerproces van methode B naar methode D een
geurreducerend effect kunnen hebben. Door een dergelijke wijziging van het composteerproces voor te
schrijven zou echter de grondslag van de aanvraag worden verlaten. Hierbij is nog afgezien van de vraag of
het voorschrijven van methode D in de hier aan de orde zijnde situatie zou zijn te beschouwen als BBT mede in aanmerking genomen de thans aangevraagde verwerkingscapaciteit - dan wel als verderstrekkend
zou moeten worden aangemerkt. In verband met deze laatstomschreven vraagstelling merken wij het
volgende op.
Bij onze beoordeling is gebleken dat het voorschrijven van methode D i.p.v. methode B zal leiden tot een
substantiële verhoging van de verwerkingskostprijs per ton. Daardoor is - gelet op het element "kosten en
baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting
behoort" in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer - het voorschrijven van methode D géén BBT
maatregel zoals bedoeld in het landelijke geurbeleid.
Ad 7
Naast de overwogen maatregelen zien wij op dit moment geen andere mogelijke maatregelen die een
geurreductie tot gevolg hebben. Aangezien wij de mogelijkheid willen houden om bij nieuwe inzichten, ook
binnen het regime van de bij dit besluit verleende vergunning, adequaat te kunnen handelen hebben wij
extra voorschriften ( 8.3.4 e.v.) aan de vergunning toegevoegd.
Ad 8 en 9
TOP Gaarkeuken is een inrichting waar al sinds de jaren tachtig groenafval gecomposteerd wordt. De
inrichting is gelegen aan het Hoendiep (weg langs het van Starkenborghkanaal) rondom een RWZI. Het
terreindeel ten westen en zuiden van de RWZI is in gebruik geweest als grondbergingsterrein t.b.v. opslag
van grond dat vrijgekomen is bij het verbreden en verdiepen van het van Starkenborghkanaal. Dit deel van
het terrein zal gebruikt worden voor het rijpen/indrogen en landfarmen. Het terreindeel ten oosten van de
RWZI wordt gebruikt voor de overige activiteiten waaronder groencomposteren. Ten westen van de inrichting
is een grondbergingsterrein van de provincie en ten zuiden is een inrichting van de NAM gelokaliseerd. De
inrichting vervult al jaren een rol in de regio voor wat betreft groenafvalverwerking.
Het betreft hier een inrichting die reeds meer dan een decennium heeft bestaan en die in sociaaleconomisch
opzicht een betekenisvolle rol in de regio blijkt te vervullen, alsook een niet te verwaarlozen functie vervult in
het kader van zowel de verwijdering als de nuttige toepassing van afvalstoffen. Gelet op het feit dat hier
aldus sprake is van een bestaande situatie, is het in de hier geschetste context alleszins een factor van
belang dat onder het regime van de bij dit besluit verleende vergunning en de daarbij voorgeschreven
maatregelen, met name het afdekken van de grasopslag, er ten opzichte van de huidige situatie, als gevolg
van de geuremissie van de onderhavige inrichting sprake zal zijn van minder geurbelasting in de omgeving.
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Met andere woorden: door het afdekken van de grasopslag zal er feitelijk sprake zijn van minder
geurbelasting in de omgeving.
Ad 10
De provincie Groningen beschikt niet over een eigen zelfstandig geurbeleid, zodat aansluiting is gezocht bij
de in bijlage 4.4 van de NeR opgenomen brief van de Minister van VROM van 30 juni 1995. Dientengevolge
zijn de overwegingen die ten grondslag liggen aan dit besluit, voor wat betreft het aspect geur,
locatiespecifiek en geheel toegespitst op de met betrekking tot de aanvraag van TOP Gaarkeuken relevante
omstandigheden, met dien verstande dat ons college bij de gemaakte afwegingen volledig binnen de marges
van het in de brief van de Minister van VROM van 30 juni 1995 geschetste toetsingskader is gebleven.
3.13.4 Bepaling door het bevoegd gezag van het acceptabel geurhinderniveau.
In eerdere beleidsstandpunten van Rijkswege is getracht een onderscheid tussen hinder en ernstige hinder
aan te brengen. Echter, gelet op de moeilijkheid dit onderscheid in de praktijk te hanteren, is dit onderscheid
in de brief van de Ministervan VROM van 30 juni 1995 verlaten. In plaats daarvan kan het bevoegde gezag
vaststellen op welk niveau hinder acceptabel wordt geacht.
Wij overwegen het volgende.
Gelet op:
•

de aard van de omgeving;

•

de aard van de geurbelasting, het beperkte aandeel omgevingsvreemde geur

•

het voorgestelde toetsingskader waar wij ons in kunnen vinden;

•

het feit dat het hier een bestaande situatie betreft die feitelijk qua geurbelasting naar de omgeving
beter is geworden;

•

er zich 4 woningen in de directe omgeving bevinden onder de grenswaarde waarvan er zich 3
bevinden tussen de richt- en de streefwaarde;

•

er geen verdere geurbeperkende maatregelen in redelijkheid kunnen worden
genomen/voorgeschreven.
Zijn wij van mening dat een geurbelasting van 8,4 ge/m3 als 95-percentiel op de dichtstbijzijnde woning niet
leidt tot onacceptabele geurhinder. Daarom is genoemde geurbelasting als norm opgenomen, (voorschrift
8.3.2)
3.14

Geluid

3.14.1 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 en de indirecte hinder als gevolg van
het in werking zijn van de inrichting.
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd rapport 6041256.R02, 16 september 2005. In de
representatieve bedrijfssituatie vinden de volgende activiteiten plaats:
Aan- en afvoer met behulp van vrachtwagens, 107 stuks gedurende de dagperiode;
60 personen auto's gedurende de dagperiode die de inrichting bezoeken en verlaten;
Voor intern transport wordt gebruik gemaakt van een wiellaadschop en een hydraulische kraan die
tevens ingezet kan worden bij diverse bewerkingen. Deze machines zijn elk 8 uur gedurende de
dagperiode in bedrijf;
Naast deze bedrijfsituatie kunnen binnen de representatieve bedrijfsituatie de volgende bewerkingen
plaatsvinden:
De representatieve bedrijfssituatie tezamen met een omzetter, een cycloon en houtshredder;
De representatieve bedrijfssituatie tezamen met het omzetten in het depot en een zeefinstallatie;
De representatieve bedrijfssituatie tezamen met het omzetten en een cycloon en een menginstallatie.
Sommige installaties worden op de diverse locaties binnen de inrichting ingezet. In het akoestisch onderzoek
zijn daarom diverse varianten doorberekend. Gezien de complexiteit van de diverse varianten en de daarbij
behorende berekende geluidsbelasting, hebben wij gekozen om op de vergunningpunten de maximale
geluidsbelasting van de representatieve bedrijfssituatie vast te leggen. Binnen deze geluidsruimte is het dan
mogelijk om met diverse installaties te gaan werken.
Gedurende de representatieve bedrijfssituatie is de geluidsbelasting maximaal indien met een houtshredder
wordt gewerkt.
De geluidsbelasting bedraagt op de woning aan de Hoendiep Zuidzijde 7 (boerderij) maximaal 49 dB(A)
gedurende de dagperiode. Bij de overige woningen bedraagt de geluidsbelasting 46 dB(A) (Hoendiep
Noodzijde 6) en 43 dB(A) Hoendiep Zuidzijde 9 en 10. Gedurende de avond- en nachtperiode wordt bij de
omliggende woningen ruimschoots aan de richtwaarden, namelijk 35 dB(A) en 30 dB(A), voldaan.
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De richtwaarde die voor een landelijk gebied geldt, namelijk 40 dB(A), gedurende de dagperiode wordt tot
9 dB overschreden. In een nieuwe situatie zoals deze kan een overschrijding van de richtwaarde toelaatbaar
zijn op grond van een bestuurlijke afweging, waarbij het bestaande referentieniveau van het
omgevingsgeluid een belangrijke rol speelt. De grenswaarde bedraagt 50 dB(A) of het referentieniveau van
het omgevingsgeluid.
Onder het referentieniveau van het omgevingsgeluid wordt verstaan de hoogste waarde van:
Het geluidsniveau van het omgevingsgeluid dat gedurende 95% van de betreffende etmaalperiode
wordt overschreden;
Het optredende equivalente geluidsniveau van het wegverkeer, dat met behulp van een
wegverkeerslawaai berekening wordt berekend, verminderd met 10 dB.
Het adviesbureau WNP heeft destijds het referentieniveau met L95 metingen van het omgevingsgeluid
vastgesteld, (notitie 6991135.N03, d.d. 7 april 1999). Aanvullend hebben wij op basis van de intensiteiten
van het wegverkeer het equivalente geluidsniveau met behulp van een wegverkeerslawaai berekening
berekend en deze gecorrigeerd met 10 dB. Uit de onderstaande tabel zijn de waarden per woning
weergegeven.
Woning

Gemeten L95
geluidsniveau
Hoendiep Zuidzijde 9
47 dB(A)

LAeq wegverkeer - 10 dB

Referentieniveau

47 dB(A)

47 dB(A)

Hoendiep Zuidzijde
10
Hoendiep Zuidzijde 7

47 dB(A)

47 dB(A)

47 dB(A)

47 dB(A)

40 dB(A)

Hoendiep Noordzijde
6

43 dB(A)

44 dB(A)

47 dB(A)
44 dB(A)

De geluidsbelasting op de woning aan de Hoendiep 9 en 10 overschrijdt de referentiewaarde niet.
Bij de woning (boerderij) Hoendiep zuidzijde 7 en de woning aan de Hoendiep Noordzijde 6 bedraagt de
overschrijding 2 tot maximaal 3 dB. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de houtshredder die op
locatie A is opgesteld. Indien de shredder niet op deze locatie wordt opgesteld voldoet de geluidsbelasting
aan het referentieniveau ter plaatse. Ondanks dat de shredder aan de stand der techniek voldoet zijn wij van
mening dat de shredder niet op Locatie A mag worden opgesteld, om zo te voldoen aan het referentieniveau
van het omgevingsgeluid bij de omliggende woningen van derden.
Gedurende de avond- en nachtperiode worden de richtwaarden, namelijk 35 dB(A) en 30 dB(A) niet
overschreden.
In het akoestisch onderzoek wordt rekening gehouden dat incidenteel (niet vaker dan 12 dagen per jaar) met
een puinbreekinstallatie puinsteen gebroken. Echte is gedurende het vooroverleg besloten om binnen de
inrichting geen puinsteen te gaan verwerken met een puinbreekinstallatie. Het breken van puin zal worden
uitbesteed.
Omdat op locatie A niet met een houtshredder zal worden gewerkt en geen puinsteen zal worden verwerkt
met een puinbreekinstallatie zal de geluidsbelasting voldoen aan het referentieniveau van het
omgevingsgeluid. Ten opzichte van het geluid zijn aanvullende maatregelen niet noodzakelijk.
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op
referentiepunten bij woningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de
aanvraagde geluidsruimte.
3.14.2 Maximale geluidsniveaus
De maximale geluidsniveaus (LAmax) veroorzaakt door de activiteiten binnen de inrichting bedragen bij
woningen van derden ten hoogste 62 dB(A) gedurende de dagperiode. Volgens de Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale
geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen.
De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-,
avond- en nachtperiode. Bij de woningen aan de Hoendiep zuidzijde 7 en Hoendiep noordzijde 6 worden de
streefwaarden overschreden, aan de grenswaarden wordt voldaan.
Deze geluidspieken worden veroorzaakt door de klep van een zware vrachtauto tijdens het lossen van
materiaal. De overschrijding van de streefwaarde vinden wij acceptabel en aanvullende maatregelen om
geluidspieken te reduceren zijn hier niet mogelijk.
De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.
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3.14.3 Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de
circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader
van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer".
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van
maatregelen. Deze waarde mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van
woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is. De Handreiking geeft een
aantal mogelijke criteria om de reikwijdte van de vergunning voor de indirecte hinder te bepalen.
Bij de woningen aan de Hoendiep 9 en 10 bedraagt de geluidsbelasting van dit verkeer ten hoogste
55 dB(A) en 54 dB(A). De voorkeursgrenswaarde wordt bij deze woningen overschreden, aan de
grenswaarde wordt voldaan. Het adviesbureau WNP die het akoestisch onderzoek heeft uitgevoerd heeft de
gevels van deze woningen bekeken. De gevelwering dient minimaal 20 dB te bedragen om het
binnengeluidsniveau van 35 dB(A) in geluidgevoelige ruimten te waarborgen. Volgens het akoestisch
onderzoek beschikt de voorgevel over een tweetal gesloten ramen ( één groot raam onderverdeeld in drie
delen, voorzien van bovenlicht en één klein raam voorzien van bovenlicht) zonder ventilatie voorziening. Met
dit gegeven kan verwacht worden dat zonder nader onderzoek aan de gevel geluidwering van 20 dB kan
worden voldaan.
Voor de naastliggende woning Hoendiep zuidzijde 10 is een gevelwering van 19 dB vereist.
Met twee gesloten ramen in de voorgevel zal hier tevens aan worden voldaan.
Bij de woningen aan de Hoendiep Zuidzijde 7 en Hoendiep Noordzijde 6 wordt aan de streefwaarde van
50 dB(A) voldaan. Aan de wegverkeersintensiteit van en naar de inrichting behoeven geen aanvullende
maatregelen worden getroffen om de geluidsbelasting op de gevel van de woningen aan Hoendiep zuidzijde
9 en 10 te reduceren.
3.15

Bodem

3.15.1 Onderzoeken
3.15.2 Nulsituatie-onderzoek
In het kader van een eerdere vergunning is de nulsituatie al vastgelegd in het onderzoeksrapport getiteld
, rapport Bodemonderzoek Composteerinrichting Tellus, rapport nr. PN 02/6480-1 van 27 juli 1999. Er
worden nu geen bodembedreigende activiteiten op andere plaatsen aangevraagd. De nulsituatie kan weer
worden gebruikt bij beëindiging van de inrichting. Men kan dan vaststellen of de bodemkwaliteit is veranderd
als gevolg van de activiteiten van de inrichting.
3.15.3 Eindsituatie-onderzoek
Bij beëindiging / verplaatsing van bodembedreigende activiteiten moet de inrichting een nieuw
bodemonderzoek uitvoeren. Dit eindsituatieonderzoek moet op dezelfde wijze worden uitgevoerd als het
nulsituatieonderzoek. Op deze wijze wordt het duidelijk of de bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot
verslechtering van de bodemkwaliteit. Het uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit niet slechter mag worden
dan ten tijde van het nulsituatieonderzoek.
De vergunninghouder moet het rapport van het eindonderzoek ter goedkeuring overleggen aan het bevoegd
gezag. Als blijkt dat de bodemkwaliteit slechter is geworden moeten hij/zij maatregelen nemen.
3.15.4 Bodembescherming
Het bodembeschermingbeleid in het kader van de Wet milieubeheer richt zich op het voorkomen van bodemen grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigende stoffen op de locatie
door het (laten) treffen van bodem beschermende voorzieningen.
Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden ter voorkoming van verontreiniging van de bodem. Hierbij
is gebruik gemaakt van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De
NRB geeft voor bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten een beschrijving van geschikte
bodembeschermende voorzieningen en maatregelen. Op basis hiervan zijn voor verschillende activiteiten
bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven.
In de aanvraag is aangegeven welke bodembeschermende maatregelen zijn getroffen. Het is echter niet
duidelijk of die maatregelen voldoende zijn om een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging te
bereiken. Wij hebben het bedrijf daarom via een voorschrift verplicht tot het uitvoeren van een toetsing aan
de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Aan de hand van de
resultaten van deze toets zullen wij in overleg met het bedrijf bepalen of aanvullende maatregelen
noodzakelijk zijn.
Het percolaatbassin is voorzien van een vloeistofdichte folie (HDPE-2mm). Visueel is waar te nemen of de
folie niet (behoorlijk) lek is, daarnaast wordt de folie ook niet belast.
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Wel dient op grond van de richtlijn mestbassins 1992 elke tien jaar een herkeuring plaats te vinden referentie
door één erkend bedrijf, dit om zekerheid te verkrijgen over de dichtheid van-het bassin.
Voor de overige bodembedreigende activiteiten is middels voorschriften vastgelegd dat voor deze activiteiten
voorzieningen moeten worden getroffen die voldoen aan de bodemrisico categorie A zoals omschreven in de
NRB. Dit leidt tot een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. Derhalve zijn er geen nadelige
gevolgen voor het bodemmilieu te verwachten.
3.16

Energie

3.16.1 Algemeen
Het landelijke beleid op het gebied van energie is vooral gericht op het terugdringen van het gebruik van
energie; wij hebben de doelstelling uit dit beleid overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid
vormen de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency en het convenant Benchmarking.
Naast deze instrumenten geeft de Wm-vergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te
concretiseren bij individuele bedrijven.
Het totale energieverbruik van de inrichting is lager dan de grenzen die in de Circulaire "Energie in de
milieuvergunning" (ministeries van VROM en EZ, oktober 1999). zijn aangegeven. Wij hebben het dan ook
niet nodig geacht om in dit geval voorschriften over het onderwerp energie in de vergunning op te nemen.
3.16.2 Leidingwater
Waterbesparing is als onderwerp relevant voor de milieuvergunning als het verbruik van leidingwater in de
inrichting 5000 m3 of meer bedraagt. Binnen TOP Gaarkeuken wordt ca. 10 m3 leidingwater gebruikt op
jaarbasis. Dit water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor huishoudelijke doeleinden.
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
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. Richtinggevende relevantiecriteria zijn meer dan 100 werknemers en/of
meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar.
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.
3.18
Financiële zekerheid
Op grond van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer heeft het bevoegd gezag de bevoegdheid om
financiële zekerheid op te nemen in de milieuvergunning.
Wij hebben op 13 juni 2006 beleidslijnen vastgesteld waarin is aangegeven in welke situatie wij financiële
zekerheid vragen. Deze beleidslijnen houden het volgende in:
Er zal in beginsel geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid financiële zekerheid te stellen ter
dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem;
Met betrekking tot het opslaan van in de vergunning aangegeven afvalstoffen of ten aanzien van het
beheer van afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten, zal in beginsel geen financiële zekerheid
worden verlangd wanneer de kosten van het opslaan van de afvalstoffen of van het beheer van de
afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten minder bedragen dan € 100.000.
Van andere overheden (gemeenten, waterschappen) zal niet gevraagd worden dat zij een financiële
zekerheid stellen voor hun activiteiten.
Financiële zekerheid kan worden verlangd van bedrijven die vallen onder categorie 28 van het Ivb en van
bedrijven met een opslag van meer dan 10 m3 gevaarlijke afvalstoffen.
In verband met financiële zekerheid hebben wij het volgende overwogen:
Gelet op de economische waarde van de afvalstromen in relatie tot de financiële positie van TOP
Gaarkeuken achten wij voor het nakomen van verplichtingen met betrekking tot afvalstoffen op de inrichting
geen financiële zekerheid noodzakelijk.
Wij stellen vast dat op grond van het Besluit en de bijbehorende Handreiking of anderszins geen noodzaak
aanwezig is tot het stellen van financiële zekerheid bij TOP Gaarkeuken.
3.19
Milieueffectrapport
De voorgenomen activiteit komt niet voor in Bijlage C of in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage
1999 of in de Provinciale Milieuverordening als een m.e.r.-plichtige activiteit. De activiteit is derhalve niet
m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.
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3.20

Overige aspecten

3.20.1 Strijd met algemene regels en andere wetten
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning 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, 2e lid, genoemde wetten.
3.20.2 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.
3.21
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.
3.21.1 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 achtergrondinformatie 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.
4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu
kan worden verleend.
5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Noorderland
Onroerend Goed B.V de gevraagde revisievergunning voor het in werking hebben van een inrichting voor
composteren, biologisch reinigen van grond, het ontwateren van baggerspecie en slib, op- en overslag en
handel in grondstoffen en materialen, zeven, uitlezen, biomassaverwerking, mengen, cyclonage, opslag en
proefneming te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften. Tevens hebben wij een drietal bijlagen bij de
vergunning gevoegd, waarvan bijlage 1 samenhangt met de voorschriften van hoofdstuk 9 en de bijlagen 2
en 3 een informatieve strekking hebben.
5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verleend voor een termijn van 10 jaar. Monitoringverplichtingen conform voorschriften
4.10.13 t/m 4.10.15 blijven ook na het vervallen van de vergunning van kracht.
5.3
Verhouding aanvraag - vergunning
De gehele aanvraag, inclusief aanvulling (het geurrapport), maakt deel uit van de vergunning, met
uitzondering van bijlage 4, 6, 7, 11 en 12. Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is
met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
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5.4
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervalt, indien de inrichting niet binnen driejaar nadat de vergunning onherroepelijk is
geworden, is voltooid en in werking is gebracht.
5.5
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,

voorzitter.

, secretaris
Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
Burgemeesters en Wethouders van de Gemeente Grootegast;
Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest;
Hoofdingenieur-directeur van de Waterdienst;
De heer J. Jansen, Hoendiep 7, 9821 TJ Oldekerk
SRK Rechtsbijstand, Postbus 3020, 2700 LA Zoetermeer
De heer W.M. van der Schors, Hoendiep 9-ZZ, 9821 TL Oldekerk
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1
1.1

ALGEMEEN
Algemeen

1.1.1
Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting dient personeel aanwezig te zijn dat voor controle- en
registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.
1.1.2
Alle leidinggevende werknemers die binnen de inrichting betrokken zijn bij de activiteiten waarop de
vergunning betrekking heeft, moeten op de hoogte zijn van de in deze vergunning vermelde voorschriften en
aantoonbaar voor hun taak geïnstrueerd zijn.

1.1.3
De vergunninghouder moet direct na het in werking treden van de vergunning schriftelijk naam, adres en
telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in
spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Wanneer
wijzigingen optreden in de gegevens van de bedoelde personen, moet dit vooraf onder vermelding van de
wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
1.1.4
Bij verandering van naam van de onderneming of bij fusies, overnames of andere organisatiewijzigingen,
moet dit binnen een maand voor de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld onder overlegging van een
uittreksel van de Kamer van Koophandel aan het bevoegd gezag.

1.1.5
De inrichting dient te allen tijde in ordelijke toestand en in goede staat van onderhoud te verkeren.
1.1.6
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.
1.1.7
De inrichting mag in werking zijn van maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 19.00 uur.
1.1.8
Ter plaatse van de toegang moet op een bord duidelijk ten minste de volgende gegevens zijn vermeld:
naam van de inrichting en telefoonnummer van contactpersoon;
welke materialen op de inrichting worden opgeslagen c.q. worden verwerkt;
verbod om het terrein te betreden.
1.1.9
Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen
ter bestrijding van overlast van vogels en ongedierte.
1.1.10
De kades en aardewallen binnen en rondom de inrichting dienen goed te worden onderhouden. Tevens
dient het maaibeleid zodanig in het werkproces te zijn opgenomen dat het uitzaaien van onkruid (o.a. distels)
wordt voorkomen..
1.1.11
De verlichting in de inrichting moet zodanig zijn dat voortdurend een behoorlijke oriëntatie binnen de
inrichting mogelijk is en bij duisternis werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, zowel
binnen als buiten de gebouwen van de inrichting kunnen worden verricht.

1.1.12
De actuele keurings- en inspectierapporten die op grond van deze vergunning vereist zijn, moeten in de
inrichting worden bewaard in een centraal register voor minimaal 5 jaar en aan de daartoe bevoegde
ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven en op aanvraag ter inzage worden opgestuurd.
1.1.13
Indien uit de inhoud van de keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt,
dient, naast het in het vorige lid gestelde, terstond het bevoegd gezag daarvan in kennis te worden gesteld.

1.1.14
Verspreiding van zwerfvuil afkomstig van de inrichting dient te worden voorkomen. Het buiten de inrichting
geraakt zwerfvuil moet voor het einde van de werkdag zijn opgeruimd.
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ACCEPTATIE / REGISTRATIE
2.1
Acceptatie
2.1.1
In de inrichting mogen, met in acht neming van de overige voorschriften van deze vergunning, de
volgende afvalstoffen worden geaccepteerd, (codering volgens EURAL):
Afvalstroom
Afvalstofcode
per jaar
Grond en grondachtige
13.05.01; 17.05.03; 17.05.04; 17.05.05; 17.05.06;
100. 000 m3
stromen t. b. v. biologische
17.09.03; 17.09.04; 19 12 09' 19 13 03' 19 13.04;
reiniging landfarmen
19.13.05; 19.13.06; 20.02.02; 20.03.03; 20.03.06;
(bagger)slibstromen t. b. v.
13.05.01; 17.05.05; 17.05.06; 19.08.01; 19.08.02;
indrogen evt. gevolgd door
19.09.02; 19.13.03; 19.13.04; 19.13.05; 19.13.06
verdere bewerking als
biologische reiniging of
immobiliseren
hout of houtachtige fracties
15.000 ton
03.01.01; 03.03.01; 15.01.03; 17.02.01;
t.b.v. verkleinen
19.12.06; 19.12.07; 20.01.37; 20.01.38; 20.02.01;
cyclonage
13.05.01; 17.02.01; 17.05.05; 17.05.06; 19.08.01; 75.000 m3
19.08.02; 19.09.02; 19.13.03; 19.13.04; 19.13.05;
19.13.06;
com posteren
20.02.01
20.000 ton
te zeven afvalstromen
50.000 ton
alle in binnen de inrichting mogelijk voorkomende
afvalstromen
03.01.01; 03.03.01; 10.02.01; 10.02.02; 10.13.14;
10.000 ton
handmatig uit te lezen
afvalstromen
12.01.16; 12.01.17; 15.01.03; 17.01.01; 17.01.02;
17.01.03; 17.01.06; 17.01.07; 17.02.01; 17.05.03;
17.05.04; 17.05.05; 17.05.06; 17.05.07; 17.05.08;
17.09.03; 17.09.04;19.04.01; 19.12.06; 19.12.07;
19.12.09; 20.01.37; 20.01.38; 20.02.01; 20.02.02;
20.03.03; 20.03.06;
tijdelijke opslag t.b.v. de
alle in binnen de inrichting mogelijk voorkomende
50.000 ton
afvalstromen
be/verwerkingen
15.000 ton
mengen
alle in binnen de inrichting mogelijk voorkomende
afvalstromen
2.1.2
Vergunninghouder mag niet toestaan dat ontdoeners van afvalstoffen zich zonder te melden bij de
registratiepost op het terrein van de inrichting begeven.

2.1.3
Alle aangeboden afvalstoffen dienen bij aankomst op het terrein van de inrichting visueel gecontroleerd te
worden door een specifiek met deze taak belaste controleur. De visuele controle dient plaats te vinden bij
aankomst op het terrein.

2.1.4
De vergunninghouder dient te alle tijde te handelen conform de bij de aanvraag gevoegde procedure
"acceptatie en verwerkingsbeleid" en de procedure "administratieve organisatie en interne controle".

2.1.5
Wijzigingen in de in voorschrift 2.1.4 genoemde procedures moeten, voordat zij worden doorgevoerd,
schriftelijk ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.
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2.2
Registratie
2.2.1
Er dient één centraal register aanwezig te zijn waar een exemplaar van de vigerende vergunning(en)
alsmede de resultaten van keuringen, werkinstructies, metingen, controles, certificaten, plannen e.d. welke
ingevolge de des betreffende voorschriften in deze vergunning zijn vereist, dienen te worden bewaard. Deze
bescheiden dienen gedurende een periode van tenminste vijfjaar en minimaal gedurende de periode dat zij
van kracht zijn bewaard te worden. Het centraal register moet te allen tijde beschikbaar zijn voor
controlerende ambtenaren.
2.2.2
Van alle geaccepteerde partijen (afval)stoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden
geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener
b. naam, adres en woonplaats transporteur
c. locatie van herkomst
d. datum van ontvangst
e. hoeveelheid (tonnen)
f. omschrijving aard en samenstelling
g. afvalstroomnummer
h. nummer en datum ontheffing (indien van toepassing)
2.2.3
Van alle afgevoerde partijen (afval)stoffen c.q. vrijkomende fracties moeten in ieder geval de volgende
gegevens worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats geadresseerde
b. naam, adres en woonplaats vervoerder
c. afleveradres
d. datum afvoer
e. hoeveelheid (tonnen)
f. omschrijving aard en samenstelling
g. analysegegevens dan wel product/procescertificaten (indien van toepassing)
h. nummer en datum ontheffing (indien van toepassing)
2.2.4
Van partijen die worden geweigerd nadat zij reeds zijn gewogen, moeten in ieder geval de volgende
gegevens worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener
b. naam, adres en woonplaats transporteur
c. locatie van herkomst
d. datum van ontvangst i.e. weigering
e. hoeveelheid (tonnen)
f. omschrijving aard en samenstelling
g. reden van weigering
h. adres en afvoer geweigerd aanbod
i. datum afvoer
2.2.5
Nabij de ingang van de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn.
De hoeveelheid van de geaccepteerde en afgevoerde partijen afvalstoffen dient door weging te worden
bepaald.
2.2.6
De weegbrug waarvan gebruik wordt gemaakt moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van
het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt.
2.2.7
De op grond van de voorschriften 2.2.2 tot en met 2.2.4 geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden
bijgehouden, gedurende tenminste 5 jaar op de inrichting, worden bewaard en op eerste aanvraag aan
daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage worden gegeven.
2.2.8
De wijze van registreren en wijziging van procedures moet overzichtelijk zijn en ter goedkeuring worden
voorgelegd aan het bevoegd gezag.
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2.2.9
Van geweigerde partijen afvalstoffen moet direct, binnen 24 uur, melding worden gedaan aan het bevoegd
gezag.
3

AFVALSTOFFEN

3.1
Behandeling van afvalstoffen
3.1.1
Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.
3.1.2
Afvalstoffen mogen niet in de bodem en/of oppervlaktewater worden gebracht of terecht kunnen komen.
Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging
van de bodem en/of oppervlaktewater kan optreden.
3.1.3
Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer(s)
moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.

3.1.4
Verontreiniging van het openbare terrein en/of het terrein van derden rond de inrichting door uit de inrichting
afkomstige afvalstoffen moet worden voorkomen. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar
terrein en/of terrein van derden rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden
getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
3.2
Opslag van afvalstoffen
3.2.1
De jaarlijks te verwerken hoeveelheid afvalstoffen mag niet meer bedragen dan de hoeveelheden die zijn
vermeld in de aanvraag.
3.2.2
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn
van opslag van afvalstoffen maximaal driejaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het
bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van
afvalstoffen.
3.2.3
Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden.
3.2.4
De opslaghoogten van de (afval)stoffen mogen maximaal 4 m bedragen.
3.2.5
Opgeslagen afvalstoffen die kunnen uitlogen moeten op een vloeistofdichte ondergrond zijn opgeslagen
waarbij uittredend vocht wordt opgevangen zonder dat het in de bodem en/of oppervlaktewater kan geraken.
3.2.6
Op de inrichting moeten containers aanwezig zijn waarin ongewenste (afval)stoffen die onverhoopt in de
geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen worden opgeslagen. Volle containers moeten
binnen één week worden afgevoerd.
3.2.7
De opslag van afvalstoffen op het terrein mag alleen plaatsvinden op speciaal hiervoor bestemde plaatsen.
De opslag moet te allen tijde zodanig geschieden dat geen onveilige situaties kunnen ontstaan en
verkeersbewegingen en calamiteitenbestrijding ongehinderd plaats kunnen vinden.
4

BEDRIJFSVOERING

4.1

Algemeen

4.1.1
Binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen, zoals vrijkomend vervuild actief-kool, dienen periodiek naar
een daartoe geëigende be/verwerker te worden afgevoerd.
4.2
Mengen
4.2.1
Het mengen van afvalstoffen mag niet leiden tot een laagwaardiger verwerking dan de minimumstandaard
voor de betreffende stromen.
4.2.2
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Mengen mag niet leiden tot risico's voor mens en milieu, zowel niet bij het mengen zelf dan wel bij het
daarop volgende be-/verwerkingsproces;
4.2.3
Afvalstoffen die afzonderlijk niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het Bouwstoffenbesluit mogen niet met
elkaar worden gemengd om alsnog aan het besluit te voldoen.

4.2.4
Het is toegestaan om afvalstoffen die aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit voldoen te mengen met
afvalstoffen die daar niet aan voldoen als dat noodzakelijk is voor de fysische en/of bouwtechnische
eigenschappen van de bouwstof. Dit geldt slechts voor het bijmengen van functionele hoeveelheden..

4.2.5
Het is toegestaan om gerijpte bagger en grond te mengen als de stromen naar aard, samenstelling én
concentratie vergelijkbaar zijn.

4.2.6
Het is verboden om licht verontreinigde afvalstromen met ernstig verontreinigde afvalstromen te mengen.

4.2.7
Het is verboden afvalwaterstromen waarin zwarte-lijst stoffen voorkomen te mengen.
4.3

Landfarming

4.3.1
Aangevoerde vrachten verontreinigde grond ten behoeve van de biologische reiniging dienen te worden
gestort in het ontvangstdepot. Dit dient zodanig te gebeuren dat uittredende vloeistoffen de bodem niet
kunnen verontreinigen.

4.3.2
Aan de biologisch te reinigen grond mag tot maximaal 5% organisch materiaal worden bijgemengd.
4.3.3
Het percolaat van de biologische verwerkingsactiviteit dient te worden opgevangen en afgevoerd naar het
percolaatbassin..
4.4
Biomassaverwerking
4.4.1
De vervoermiddelen waarmee het afgescheiden stof en de houtsnippers uit de inrichting worden afgevoerd,
moeten zodanig zijn geladen, afgedekt en ontdaan van overtollig stof (indien nodig), dat geen verspreiding
buiten de inrichting plaatsvindt.

4.4.2
Voorkomen moet worden dat het bij het shredden van de houtfracties vrijkomende stof, zich naar de
omgeving verspreidt.
4.4.3
Indien iepenhout geaccepteerd wordt dan dient alle iepenhout (ook van gezonde iepen) gescheiden van
ander hout en groenafval te worden aangevoerd en opgeslagen.
4.4.4
Het iepenhout dient binnen 24 uur na aanvoer te worden verkleind tot deeltjes van maximaal 2 cm
doorsnede, met uitzondering van geheel ontschorst iepenhout en/of iepenhout met een doorsnede kleiner
dan 4 cm.
4.4.5
Vergunninghouder is verplicht de aangeboden houtfracties gescheiden te bewerken tot vershredderd hout A,
vershredderd hout B en een restfractie.
4.4.6
opslag van zowel onbewerkte houtfracties als van de houtsnippers moet zodanig plaatsvinden dat er geen
verwaaiing kan plaatsvinden, indien noodzakelijk moet het hout ter voorkoming van verwaaiing worden
afgedekt of met water worden natgehouden.
4.4.7
De restfractie dient te worden gescheiden in een (non)ferro-fractie, een brandbare en een niet-brandbare
fractie.
4.5
Zeven
4.5.1
Afvalstromen die een verontreiniging bevatten van vluchtige stoffen met een gehalte boven de in bijlage II
van het bouwstoffenbesluit gestelde norm mogen enkel in een van onderdruk en actief-koolfilter voorziene
zeefinstallatie worden gezeefd.
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4.5.2

Bij hét in'gèbruik zijn van de in voorschrift 4.5.1 bedoelde zeef installatie dient de wind vrij spel-te hebben op
het emissiepunt van het actief-koolfilter. Indien nodig dient het emissiepunt verhoogd te worden om dit te
bereiken.
4.6
Verwerking asbesthoudende materialen
4.6.1
Indien de arbeidsinspectie aspecten van de werkwijze wil wijzigen dient het bevoegd gezag (van de Wm)
daarvan onverwijld op de hoogte gebracht te worden.
4.6.2
De asbesthoudende afvalstromen dienen gescheiden van niet-asbesthoudende afvalstromen opgeslagen te
worden. Deze scheiding dient visueel zichtbaar gemaakt te worden.
4.6.3
In de directe nabijheid van de opslag van asbesthoudende afvalstromen dient een voorziening aanwezig te
zijn die direct de opgeslagen asbesthoudende deelstromen kan bevochtigen.
4.6.4
Buiten bedrijfstijden dienen de asbesthoudende deelstromen dusdanig opgeslagen te zijn dat
stofverspreiding uitgesloten is.
4.6.5
Asbesthoudende deelstromen die niet meer verwerkt kunnen worden dienen binnen 5 werkdagen (maandag
t/m zaterdag) elders verwerkt te worden.
4.6.6
De analyses ter controle van deelstromen welke vrijkomen bij de bewerking van asbesthoudende materialen
dienen uitgevoerd te worden conform of gelijkwaardig het Asbestbesluit milieubeheer (luchtemissie), de oNEN 5707, NEN 5896 en/of NEN 5897 voor de fracties (al naar gelang de fractie grond of puin betreft).
4.6.7
Alle handelingen betreffende asbesthoudende stromen en de bij bewerking vrijkomende deelstromen
(incl.residu) dienen in een logboek te worden bijgehouden.
4.6.8
De lucht uit de onderdrukcabine moet, voordat het in de buitenlucht wordt uitgeworpen, zodanig worden
gereinigd dat de concentratie van het stof in de uitgeworpen lucht niet meer bedraagt dan 5 mg/m3. Ten
aanzien van asbest mag, conform het Asbestbesluit milieubeheer, de uitstoot naar lucht in elk geval niet
meer dan 0,1 mg asbest per m3 ventilatielucht bedragen.
4.6.9
De PS-filters van de onderdrukcabine dienen zo vaak vervangen te worden dat een goede werking
gewaarborgd is en blijft. Hierbij dient de opgave van de producent als leidraad genomen te worden.
4.7
Uitlezen (handpicking)
4.7.1
De activiteit 'Uitlezen' mag enkel worden toegepast om grove afvalstromen en hechtgebonden asbest uit te
lezen.
4.8
Proefneming
4.8.1
Vergunninghouder mag pas na schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag een proef nemen.
4.8.2
Ten behoeve van de beoordeling van het bevoegd gezag dient vergunninghouder een plan van proefneming
te overleggen. Het plan dient conform hetgeen is aangegeven in de aanvraag te worden opgesteld.
4.8.3
Bij de uitvoering van proeven mogen de in de vergunning opgenomen doelvoorschriften niet overschreden
worden.
4.8.4
Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van het plan van proefneming nadere voorschriften stellen.
4.9
Afzetkwaliteit van producten
4.9.1
De producten van de bewerkingen biologische reiniging (landfarming) dienen na bewerking ten minste te
voldoen aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit voor cat.l bouwstoffen.
4.9.2
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De producten van de bewerking van baggerspecie dienen na bewerking ten minste te voldoen aan de eisen
van het BdüwstöffënbësTuirvoor cat. l bouwstoffen. Indien de bewerking van baggerspecie-als-voorbewerking plaatsvindt (ten behoeve van een efficiënter transport) dan vervalt bovengenoemde
kwaliteitseis en dient de droge(re) baggerspecie (in- of extern) gereinigd of verwerkt te worden.

4.9.3
Producten mogen niet eerder van de inrichting worden afgevoerd dan wanneer de kwaliteit vaststaat.

4.9.4
Indien het eindproduct niet voldoet aan bedoelde kwaliteitseisen, moet het als een afvalstof worden
beschouwd en als zodanig worden afgevoerd naar een daartoe geschikte verwerkingsinrichting.
4.10
Indroogdepot be/verwerking van baggerspecie en vergelijkbare slibben
4.10.1
Het baggerdepot moet in overeenstemming zijn met de in de aanvraag vermelde gegevens, tenzij in deze
voorschriften anders wordt bepaald.
4.10.2
In de inrichting mag, met in achtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, klasse O t/m 4
baggerspecie worden geaccepteerd conform de aanvraag. Bepaling van de klasse moet conform de 4e nota
waterhuishouding (of een vergelijkbare meetmethode) hebben plaatsgevonden.

4.10.3
In de inrichting moet, gedurende de uren dat bagger in het depot wordt gebracht, ten minste door één
persoon regelmatig toezicht worden gehouden. Voornoemd persoon moet onder andere belast zijn met het
toezicht op de startactiviteiten en op de hoogte zijn van de in deze vergunning vermelde voorschriften.
Gegevens dienen in een logboek te worden genoteerd.
4.10.4
Het indroogdepot ingericht voor het inbrengen van verontreinigde baggerspecie en landfarmen, moet zijn
omringd door een perskade, zoals aangegeven in de aanvraag. De perskade dient zodanig te zijn uitgevoerd
dat deze in staat is krachten, die ontstaan tijdens de opslag en het bewerken van bagger, te allen tijde te
weerstaan.

4.10.5
Alvorens de baggerspecie in het depot wordt gebracht moet deze zijn ontdaan van andere afvalstoffen zoals
hout, plastic en metalen. Deze afvalstoffen dienen te worden opgeslagen in (een) daartoe bestemde
container(s) en zo spoedig als mogelijk, doch in ieder geval voordat het depot definitief is ontmanteld uit de
inrichting te worden afgevoerd naar een daartoe vergunde be-/verwerker.
4.10.6
Bij aan- en afvoer van baggerspecie mag het terrein van de inrichting en de directe omgeving daarvan niet
worden verontreinigd. De bagger moet in daartoe geschikte transportmiddelen zodanig worden
getransporteerd dat verontreiniging van bodem en/of grondwater niet kan optreden.
4.10.7
Bagger moet separaat per klasse opgeslagen te worden. De compartimenten waarin de verschillende
klassen opgeslagen liggen, dienen te zijn gemarkeerd.
4.10.8
Bij de verwerking van baggerspecie is het toegestaan partijen van gelijke verontreinigingsklasse gelijktijdig te
verwerken.
4.10.9
De inrichting dient ten allen tijde in goede conditie te verkeren en te zijn toegerust op de belasting die
exploitatie met zich meebrengt. Eventuele beschadigingen moeten onmiddellijk worden hersteld.
4.10.10
Door middel van waarschuwingsborden dient te worden aangegeven dat het betreden van het indroogdepot
gevaarlijk is. Deze waarschuwingsborden moeten zijn voorzien van de onder alle omstandigheden leesbare
tekst "verboden toegang" en "gevaarlijk terrein, drijfzand" en zodanig zijn geplaatst (tenminste aan iedere
depotzijde één) dat eventuele passanten ze onder alle omstandigheden kunnen zien.
4.10.11
Partijen waarvan op basis van de parameters beoordeeld kan worden dat indragen tot substantiële
geuremissies zal leiden mogen niet voor deze verwerkingstechniek worden geaccepteerd.

4.10.12
Tijdens het vullen van de depots middels een spuitleiding dienen de kades dagelijks geïnspecteerd te
worden op zweetplekken. Zolang er nog transportwater in de depots aanwezig is dient deze inspectie
dagelijks te worden uitgevoerd. Een week na afvoer van het transportwater kan de inspectiefrequentie
verlaagd worden naar een keer per week.
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4.10.13
De peilbuizen rondom het depot dienen jaarlijks bemonsterd te worden.
4.10.14
De werkwijze bij monsterneming, monstervoorbehandeling en analyse van de monsters van het grondwater
dient in overeenstemming te zijn met de normen, opgenomen in de bijlage van de Uitvoeringsregeling
Stortbesluit bodembescherming.
4.10.15
De analyses dienen uitgevoerd te worden door een laboratorium dat een kwaliteitsborgingsysteem hanteert,
gebaseerd op de Europese Norm NEN-EN-ISO/IEC 17025.
5

COMPOSTEREN

5.1
Algemeen
5.1.1
De bedrijfsvoering moet minimaal plaatsvinden volgens methode B van de NeR, hoofdstuk 3.3/G2. Dit
betekent dat een composteringshoop in een periode van zes maanden minimaal zeven maal moet worden
omgezet. Slechts in geval een omzetting zal leiden tot een te lage temperatuur mag van de omzet frequentie
worden afgeweken.
5.1.2
Het composteringsproces moet, voor zover niet anders is bepaald in de voorschriften, verlopen en worden
uitgevoerd conform de in de aanvraag beschreven composteringsmethode en bijgevoegde
procesbeheersingsbeschrijving.
5.1.3
Het te composteren afval dient na inweging, controle en acceptatie, te worden opgeslagen in de daarvoor
bestemde vakken.

5.1.4
Het te composteren afval moet, met uitzondering van (berm)gras en het houtachtige (structuur)materiaal, zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 x 24 uur nadat het in de inrichting is gearriveerd in het
composteringsproces worden ingebracht.

5.1.5
Het te composteren afval dient te worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van niet-composteerbare
materialen dan wel (ongewenste) afvalstoffen, die het composteringsproces nadelig kunnen beïnvloeden.
De niet composteerbare materialen dan wel (ongewenste) afvalstoffen moeten worden verwijderd en
gescheiden worden bewaard.
5.1.6
Het composteringsproces moet verlopen en worden uitgevoerd zoals beschreven in de aanvraag onder
bijlage 12. Alle metingen, maatregelen e.d. zoals die op grond van de NeR voor methode B moeten worden
uitgevoerd, moeten overzichtelijk, voorzien van datum en tijd, in een logboek worden genoteerd.
Het logboek moet een duidelijk inzicht verschaffen in het verloop van en de controle op het
composteringsproces.
Ook een afwijking van de omzet frequentie dient in het logboek te worden vermeld.
5.1.7
De hoogte van een composteringshoop mag maximaal 5 meter bedragen.
5.1.8
Wekelijks moeten de temperatuur en de vochtigheid van de bedden worden bepaald.
Wanneer de temperatuur boven 80°C komt of de vochtigheid meer dan 60% bedraagt moeten direct
maatregelen worden getroffen.
5.1.9
Voor het bevochtigen van de composteringshoop moet in eerste instantie gebruik worden gemaakt van
water uit de percolaatbassins. Deze bassins moeten daartoe zodanig worden belucht, dat anaërobe
condities worden voorkomen.
5.1.10
Het percentage bermmaaisel/slootafval mag bij het opzetten van een composteringshoop niet meer
bedragen dan 30% (m/m).
5.1.11

Voor het omzetten van de composteringshopen moet gebruik worden gemaakt van een zodanig
omzetwerktuig, dat tijdens het omzetten een maximale beluchting van te composteren materiaal plaatsvindt.
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5.1.12
De geaccepteerde afvalstoffen, die in staat van ontbinding verkeren, dienen ter voorkoming van geurhinder
onmiddellijk in een doelmatig afgesloten container gescheiden van de overige afvalstoffen te worden
opgeslagen.
5.1.13
De in het vorige voorschrift genoemde afvalstoffen dienen uiterlijk binnen 24 uur na acceptatie te worden
vermengd met structuurmaterialen en in de compostering te worden gebracht. Hiertoe dient binnen de
inrichting voldoende structuurmateriaal voor handen te zijn.
5.1.14
De composteringshopen moeten zodanig worden aangelegd dat afstromend water niet buiten het
composteringsplein kan geraken.
5.1.15
Composteringsmateriaal dat buiten de verharding van de compostbedden is terechtgekomen moet aan het
einde van de werkdag zijn verwijderd.
5.1.16
Aanwezige molgoten en kolken moeten dusdanig worden onderhouden dat een onbelemmerde afvoer van
afstromend (hemel)water te allen tijde plaats kan vinden.
5.2
Percolaat bassin
5.2.1
De constructie van het percolaatbassin en van de riolering moet in haar geheel en in alle delen afzonderlijk
zodanig zijn uitgevoerd, dat geen verlies van percolaat-afvalwater naar de bodem optreedt.
5.2.2
De constructie en de materialen voor de folieafdichting van het bassin, leidingen en afsluiters en andere
appendages van het percolaatbassin moeten bestand zijn tegen het percolaat, oxidatieve afbraak, UV-licht,
lage temperaturen en bacteriologische aantasting. Tevens dient te worden voldaan aan alle voorschriften
betreffende een foliebassin in de publicatie "Bouwtechnische richtlijnen mestbassins 1990", uitgegeven door
de Ministeries van VROM en LNV.
5.2.3
Een certificaat van de folieleverancier, waaruit blijkt dat de toegepaste folie voldoet aan de eisen van de in
het voorgaande voorschrift bedoelde publicatie, moet op de inrichting aanwezig zijn.
5.2.4
Overtollig water uit het bassin mag worden geloosd op de bedrijfsriolering. De lozing dient te geschieden
overeenkomstig hetgeen in de vergunning op grond van de Wvo wordt gesteld.
5.3

Verwerking iepenhout in de groencompostering

5.3.1
Alle iepenhout (ook van gezonde iepen) moet gescheiden van ander hout en groenafval worden aangevoerd
en opgeslagen.
5.3.2
Het iepenhout dient binnen 24 uur na aanvoer te worden verkleind tot deeltjes van maximaal 2 cm
doorsnede, met uitzondering van geheel ontschorst iepenhout en/of iepenhout met een doorsnede kleiner
dan 4 cm.

5.4
Kwaliteit en controle van compost
5.4.1
De kwaliteit van het eindproduct moet minimaal voldoen aan de normen zoals die in het Besluit kwaliteit en
gebruik Overige Organische Meststoffen (BOOM) zijn vastgelegd.

5.4.2
Bemonstering en analyse van het eindproduct dient plaats te vinden zoals vastgelegd in de Regeling
bemonstering en analyse overige organische meststoffen (Ministeriële regeling, Stcrt. 122, 25 juni 1992).
5.4.3
Indien het eindproduct niet voldoet aan bedoelde kwaliteitseisen, moet het als een afvalstof worden
beschouwd en als zodanig worden afgevoerd naar een daartoe geschikte verwerkingsinrichting. Afvoer dient
plaats te vinden binnen 4 weken nadat bekend is dat niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen als genoemd
in voorschrift 5.1.1.
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5.4.4
Het is toegestaan compost en zwarte grond te mengen met zand en grond. De kwaliteit van de-eompost,
zwarte grond, zand en grond moet voorafgaand aan menging zijn vastgesteld.
5.4.5
De vastgestelde samenstelling van de afgevoerde compost en zwarte grond moet in de administratie worden
bewaard voor een periode van vijfjaar en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage
worden gegeven en/of op aanvraag ter inzage worden opgestuurd.

6

NULSITUATIEMETING VAN DE BODEM

6.1

Nulsituatiemeting van de bodem

6.1.1
Het als bijlage 13 bij de aanvraag gevoegde rapport Bodemonderzoek Composteerinrichting Tellus, rapport
nr. PN 02/6480-1 van 27 juli 1999, maakt deel uit van deze vergunning. De in dit rapport vastgestelde
kwaliteit van de grond en het grondwater wordt hiermee vastgelegd als nulsituatie.

6.1.2
Indien gedurende het in werking zijn van de inrichting wijziging of verplaatsing plaatsvindt van conform de
NRB aangemerkte bodembedreigende activiteiten, dient alvorens deze activiteiten worden gewijzigd of
verplaatst aanvullend een nulsituatie-onderzoek te worden uitgevoerd. De vaststelling van de nulsituatie
dient te geschieden conform het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993), uitgave
Sdu. In afwijking van het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993), uitgave Sdu,
dienen de monster- en analysemethoden te voldoen aan de NEN 5740.
6.2
Eindsituatiemeting van de bodem
6.2.1
Vóór beëindiging van het gebruik van de inrichting moeten, voor zover het bevoegd gezag dit noodzakelijk
acht, alle afvalstoffen van het terrein van de inrichting worden verwijderd en worden afgevoerd naar een
daartoe bevoegde verwerkingsinrichting. Tevens dienen materialen en installaties van het terrein van de
inrichting te worden verwijderd.
6.2.2
Direct na beëindiging van (een deel van de) bedrijfsactiviteiten, waar ter plaatse de nulsituatie is vastgelegd,
dient de eindsituatie van grond en grondwater te worden vastgesteld.
De vaststelling van de eindsituatie dient te geschieden conform het protocol voor Bodemonderzoek
Milieuvergunning en BSB (1993), uitgave Sdu, daarbij rekening houdend met de wijze waarop de nulsituatie
is vastgesteld. In afwijking van het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993),
uitgave Sdu, dienen de monster- en analysemethoden te voldoen aan de NEN 5740.
6.2.3
De resultaten van de in deze paragraaf bedoelde bemonstering en analyse moeten direct na het bekend
worden hiervan worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
6.2.4
Indien de in het vorige voorschrift genoemde resultaten daartoe aanleiding geven, dienen binnen een door
hem gestelde termijn, nader door het bevoegd gezag aan te geven maatregelen ter bescherming van de
bodem te worden getroffen.
7

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN

7.1
7.1.1

Monitoring

Teneinde de goede werking van het drainagesysteem te waarborgen, moeten de buizen regelmatig worden
doorgespoten, waarbij de doorspuitfrequentie proefondervindelijk door de vergunninghouder wordt bepaald.
Dit dient in een logboek te worden bij gehouden.
7.1.2
Ten minste éénmaal per jaar dient vergunninghouder t.b.v. controle op de bodembeschermende voorziening
(2 mm HDPE folie) onderzoek te doen naar de kwaliteit van het water in de verschillende
controledrainbuizen onder de onderafdichting. De verkregen monsters moeten worden geanalyseerd op:
cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink, kwik en arseen;
chloride, sulfaat, zuurgraad (pH), elektrische geleidbaarheid;
EOX;
minerale olie;
PAK's;
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BTEX.
Indien'èr~ tërï Behoeve van het voldoen aan een lozingsnormen conform de Wvo-vergunning, meerdere
bemonsteringsgegevens beschikbaar zijn dan dient vergunninghouder een afschift van deze gegevens aan
het bevoegd gezag te laten toekomen.
7.1.3
De drie peilbuizen dienen jaarlijks te worden bemonsterd op: arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood,
nikkel, zink, PAK10, minerale olie en EOX.
7.2
Bodembescherming
7.2.1
De activiteiten met betrekking tot:
a
de op- en overslag van het aangevoerde te com posteren materiaal;
b
de op- en overslag van de gerede compost;
c
het composteerproces
dienen te geschieden op een blijvend vloeistofdichte voorziening met een eindemissiescore 1, zoals gesteld
in de NRB.
7.2.2
De opslag van onverhoopt aangetroffen ongewenste stoffen/niet composteerbaar materiaal dient te
geschieden op een blijvend vloeistofdichte voorziening, die voldoet aan de eisen voor een blijvend
vloeistofdichte voorziening met een eindemissiescore 1, zoals gesteld in de NRB.
7.2.3
Daar waar op grond van de NRB sprake is van een vloeistofdicht(e) vloer, verharding of oppervlak moet de
vloeistofdichtheid hiervan worden beoordeeld en goedgekeurd worden door een deskundig inspecteur.
7.2.4
De schriftelijke instructie met betrekking tot de bedrijfsinterne controles, zoals genoemd in de NRB, moet
altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn. Vergunninghoudster moet erop
toezien dat de instructies worden nageleefd. De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd.
Hierbij moeten ten minste de volgende gegevens worden vermeld:
- datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd;
- bevindingen;
- de eventueel genomen vervolgacties.
De registraties moeten gedurende ten minste 5 jaar worden bewaard in het centraal register.
7.2.5
Beschadigingen aan de verharding(en) moeten terstond worden gerepareerd, zodanig dat weer aan
bodemrisico categorie A wordt voldaan..
7.2.6
Rondom genoemde vloeistofdichte voorzieningen moeten goten en putten zijn aangelegd die zijn
aangesloten op het waterbassin.
7.2.7
Vergunninghouder dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte van de
getroffen voorzieningen (good housekeeping).
7.2.8
Binnen de inrichting dient voldoende absorptiemateriaal aanwezig te zijn om indringing van gemorste stoffen
in de bodem en/of verdere verspreiding daarvan over het terrein te voorkomen door stoffen te absorberen en
op te ruimen. Absorptiemateriaal dient voor onmiddellijk gebruik beschikbaar te zijn.
8

LUCHT

8.1
Algemeen
8.1.1
Verbrandingsmotoren dienen zodanig te zijn afgesteld dat deze een volledige verbranding hebben of van
een roetfilter zijn voorzien.
8.1.2
De emissie van vluchtige stoffen uit het actief-koolfilter mag niet meer dan 1 mg/ m3 bedragen. Het voldoen
aan de norm dient door middel van monitoring aangetoond te worden. De monitoring dient bij de eerste drie
partijen en verder één maal per jaar op een representatief moment plaats te vinden.
8.2
Stof
8.2.1
In de inrichting moet een doelmatige windsnelheidsmeter en windrichtingmeter aanwezig zijn.
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8.2.2
Gemorste stoffen moeten onmiddellijk na beëindiging van het verladen worden verwijderd.

8.2.3
Ter beperking van de stofemissie moet het laden en lossen in de openlucht gestaakt worden indien -gelet op
de stuifklasse- de windsnelheid de onderstaande waarden overschrijdt:
klasse S4 en S5: 20 m/s, windkracht 8, stormachtige wind.
8.2.4
Dagelijks na gebruik van de installatie(s) moet eventueel ophopende stof en zwerfvuil worden verzameld en
zonder stofverspreiding (buiten de inrichting) worden afgevoerd.
8.2.5
Bij het laden van de transportmiddelen dient het stuifgevoelig materiaal eerst te worden bevochtigd zodanig
dat stofverspreiding wordt voorkomen dan wel beperkt.
8.2.6
De transportvoertuigen dienen zodanig te zijn geladen en/of afgedekt dat tijdens het transport naar en van
de inrichting geen lading kan worden afgeschud dan wel op andere wijze verspreiding kan optreden van
zwerfvuil, zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal.
8.2.7
Indien bij het op- en overslaan en bewerken van (afval)stoffen, ondanks alle maatregelen de stofverspreiding
zodanig is dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat hinder buiten de inrichting kan ontstaan, moeten
de werkzaamheden die de oorzaak hiervan zijn terstond worden gestaakt.
8.2.8
Het afzeven van de composteringshopen is niet toegestaan bij de windsnelheid van 12 m/s of hoger.
8.2.9
Ingeval verstuiving van de opgeslagen stoffen dreigt op te treden dient de vergunninghouder afdoende
maatregelen, in de vorm van afdekken of nathouden, te treffen om stofoverlast naar de omgeving te
voorkomen.
8.2.10
Bij de opslagplaatsen voor stuifgevoelige stoffen van de klasse S4 en S5 moet bevochtiging plaatsvinden
met behulp van een mobiele sproei-installatie. Met deze sproei-installatie moeten de opslagplaatsen over het
volledige oppervlak en tot het hoogste punt kunnen worden besproeid.

8.2.11
Stofemissies tengevolge van het overslaan van stuifgevoelige stoffen moeten worden voorkomen door de
storthoogte te beperken tot minder dan één meter.

8.2.12
Zo vaak als nodig is om verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen doch minstens één maal per
week, moet het verharde terrein van de inrichting worden gereinigd met een sproei- en veegwagen.
Het bevoegd gezag kan een hogere frequentie verlangen. Alsdan dient vergunninghouder de in dit
voorschrift bedoelde reinigingswerkzaamheden uit te voeren volgens de door het bevoegd gezag verlangde
frequentie.
8.2.13
Het berijdbare gedeelte van het terrein moet ter voorkoming van stof tijdig vochtig worden gehouden, worden
geveegd of gezogen in een zodanige frequentie dat verspreiding van stof en ander fijnkorrelig materiaal
buiten de inrichting wordt voorkomen. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld tijdens vorst, dienen anderszins
afdoende maatregelen te worden genomen.
8.3

Geur

8.3.1
De vergunninghouder treft alle maatregelen of voorzieningen ter voorkoming van geuroverlast en ter
beperking van geurwaarneming buiten de inrichting, die redelijkerwijs mogelijk zijn.

8.3.2
De geurnorm voor de uit te voeren activiteiten, zoals beschreven in de aanvraag en het geuronderzoek,
bedraagt 8,4 ge/m3 als 95-percentiel.
8.3.3
Binnen de inrichting gebracht (berm)gras dient of direct in het composteerproces te worden ingezet of direct
te worden afgedekt op zodanige wijze dat de opslag van het afgedekte gras geen geuremissie naar de
omgeving veroorzaakt.
8.3.4
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Indien nieuwe inzichten in geurreducerende maatregelen daartoe aanleiding geven zal vergunninghouder op
verzoek" varVhët bevoegde gezag inzicht geven in de-geurreductie die de betreffende maatregel tot-gevolg
heeft én inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn van de implementatie van die maatregel voor een
kosteneffectieve verwerking van groenafval.
8.3.5
Vergunninghouder dient het rapport over het in voorschrift 8.3.4 bedoelde onderzoek binnen 6 maanden na
het verzoek ter goedkeuring aan het bevoegde gezag over te leggen.
8.3.6
Indien het bevoegde gezag, n.a.v. het ingevolge voorschrift 8.3.4 gevraagde onderzoek, van oordeel is dat
een geurreducerende maatregel kosteneffectief genomen kan worden, dient vergunninghouder de in het
onderzoeksrapport beschreven geurreducerende maatregel uit te voeren in overeenstemming met het door
het bevoegd gezag genomen besluit tot goedkeuring van dat rapport.
8.3.7
Het is verboden binnen de inrichting dierlijke meststoffen op te slaan ofte bewerken.
Toelichting: In de aanvraag is een dergelijke opslag niet expliciet opgenomen. Omdat bij groencomposteren
het toepassen van dierlijke mest wel mogelijk is, is dit expliciete verbod opgenomen om geuremissie van
dierlijke meststoffen te voorkomen.
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9
GELUID
9.1.1
De houtshredder mag niet op locatie A, zoals beschreven in het akoestisch onderzoek, nr 6041256.R02,
datum 16 september 2005, in werking zijn.

9.1.2
Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT), veroorzaakt door de inrichting, mag de
aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden.
controlepun
t
Hoendiep zz 9
Hoendiep zz 7
Hoendiep nz 6

001
002
003

Dagperiode
(07.00-19.00
uur)
43 dB(A)
47 dB(A)
43 dB(A)

Avondperiode
(19.00-23.00 uur)

Nachtperiode
(23.00-07.00 uur)

35 dB(A)
35 dB(A)
35 dB(A)

30 dB(A)
30 dB(A)
30 dB(A)

9.1.3
Het maximale optredende geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt door geluidspieken afkomstig van de inrichting,
mag, gemeten in meterstand 'fast', gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm, de hierna genoemde
waarden niet overschrijden.

controlepunt

001
002
003

Hoendiep zz 9
Hoendiep zz 7
Hoendiep nz 6

Dagperiode
(07.00-19.00
uur)
55 dB(A)
62dB(Al
60 dB(A)

9.1.4
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handreiking meten en rekenen industrielawaai, 1999. De beoordelingshoogte op de referentiepunten
bedraagt 1,5 meter boven het maaiveld. De punten staan aangegeven op de bij deze vergunning behorende
bijlage l, namelijk een overzichtskaart met de referentiepunten en controlepunten.
De controlepunten liggen op de volgende coördinaten
Hoendiep zz 9 217249,4 - 585153,5
Hoendiep zz 7 217742,6 - 585247,3
Hoendiep nz 6 217808,9 - 585353,7

10

AFVALWATER

10.1

Algemeen

10.2
Algemeen
Het bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a
de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij dit openbaar riool
behorende apparatuur,
b
de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool;
c
de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.
10.2.2
Alvorens het bedrijfsafvalwater op de gemeentelijke riolering wordt geloosd, dient het afvalwater te kunnen
worden bemonsterd:
a
daartoe dient het via een controleput te worden geleid;
b
deze controleput dient zodanig te zijn geplaatst dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.
10.2.3
Bedrijfsafvalwater mag niet in het openbaar riool worden gebracht indien het afvalwater:

pagina 46 van 61

a
b

grove of snel bezinkende stoffen bevat;
bèdrijfsafvalstöffëh, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen of
waarvan kan worden voorkomen dat deze in het bedrijfsafvalwater terechtkomen;
stankoverlast buiten de inrichting veroorzaakt.

c
10.2.4
De in het openbaar riool te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit: bedrijfsafvalwater van
huishoudelijke aard afkomstig van de sanitaire voorzieningen, of van schrobputten binnen de inrichting.
10.2.5
Het hemelwater dat afstroomt van het open terrein van de inrichting moet, voordat vermenging met
bedrijfsafvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, door een slibvangput worden geleid.
10.2.6
De slibvangput werkt doelmatig;wordt gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden
overeenkomstig NEN 7089 en de daarbij behorende bijlage;zijn te allen tijde voor controle bereikbaar.
10.2.7
De slibvangput moet zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is, worden schoongemaakt, doch
tenminste één keer per jaar. De slibvangput moet na het schoonmaken worden gevuld met schoon water.
Van het schoonmaken van de slibvangput moet een logboek worden bijgehouden. Het logboek moet worden
bewaard in het centraal registratiesysteem.
11

BOVENGRONDSE OPSLAG VAN DIESELOLIE

11.1
Opslag van vloeistoffen in bovengrondse tanks
11.1.1
Vloeibare (aardolie)producten met een vlampunt dat hoger ligt dan 55° C, zoals gasolie, (bio)hydrauliekolie,
afgewerkte olie etc. moeten worden opgeslagen in een bovengrondse tank.
11.2
Constructie, installatie, gebruik, inspectie en onderhoud
11.2.1
Een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten zijn uitgevoerd, geïnstalleerd, in gebruik
zijn, geïnspecteerd, gecontroleerd, gekeurd, beproefd, beoordeeld, onderhouden, gerepareerd en buiten
gebruik gesteld overeenkomstig de paragrafen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en 4.7 van PGS 30, van welke
paragrafen de artikelen 4.2.12, 4.2.13, 4.3.10, 4.4.8, 4.5.7, 4.5.10, 4.7.4 en 4.7.5 zijn uitgezonderd.
11.2.2
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 certificeringinstellingen.
11.3
Aanvullende eisen voor inpandige opslag
11.3.1
Op een tank die inpandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 uit de PGS 30 zijn
eveneens van toepassing.
12
ONTMANTELING / BEËINDIGING INRICHTING
12.1.1
Vóór beëindiging van het gebruik van de inrichting, moeten alle nog aanwezige (afval)stoffen, materialen en
installaties van het terrein worden verwijderd en op legale wijze worden afgevoerd.
13

BRANDVEILIGHEID

13.1
Algemeen
13.1.1
De binnen de inrichting aanwezige brandblusmiddelen moeten jaarlijks door een erkend deskundige worden
gecontroleerd op hun deugdelijkheid.
13.1.2
Uit een aan het apparaat bevestigd label of door middel van een op het apparaat aangebrachte stikker,
voorzien van datum van controle en hercontrole moet blijken dat een periodieke controle heeft
plaatsgevonden.
13.1.3
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Het terrein de wegen en de gebouwen, die bij brand of ongeval moeten worden gebruikt om de plaats van de
brand dfheïöng'éval te bereiken moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor voertuigervmet-brandblus- en/of
reddingsmateriaal.
13.1.4
In brand geraakte afvalstoffen, grondstoffen, materialen e.d. dienen onverwijld te worden geblust. Zo nodig
dient de brandweer te worden gealarmeerd.
13.1.5
Zo spoedig als mogelijk maar uiterlijk binnen één maand na het in werking treden van deze vergunning
moeten aan de plaatselijke brandweer minimaal de volgende gegevens te zijn verstrekt:
a
een overzichtelijke plattegrond van de inrichting, waarop duidelijk zijn aangegeven:
b
de plaats, de aard en de capaciteit van de in de inrichting aanwezige brandbestrijdingsmiddelen;
c
alle gebouwen, waarbij de aard van elk gebouw en de aard en de maximaal op enig moment
aanwezige hoeveelheid van de daarin aanwezige (afval)stoffen is vermeld;
d
de plaats, de aard en de maximaal op enig moment aanwezige hoeveelheid van de overige in de
inrichting aanwezige (afval)stoffen;
e
een lijst van personen die de brandweer van deskundig advies kunnen dienen en die in geval van een
brand of calamiteit opgeroepen kunnen worden.
Wijzigingen in de gegevens, genoemd onder de punten a en b van dit voorschrift, moeten direct aan de
plaatselijke brandweer worden doorgegeven.
Tijdens de reguliere bedrijfstijden moet in de inrichting ten minste één persoon aanwezig zijn die bij het
optreden van brand en/of andere calamiteiten, de in het vorige voorschrift bedoelde en voor de brandweer
noodzakelijke actuele gegevens terstond kan verstrekken.
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BIJLAGE l :

CONTROLE- REFERENTIEPUNTEN GELUID
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BIJLAGE 2 :

LUCHTKWALITEIT

pagina 52 van 61

Luchtkwaliteit t.g.v. verkeer TOP Gaarkeuken
Ten gevolge van de activiteiten van TOP te Gaarkeuken zal het verkeer van en naar het bedrijf toenemen.
De vraag is in welke mate het toegenomen verkeer de luchtkwaliteit nadelig beïnvloedt, en met name of de
grenswaarden van het Besluit Luchtkwaliteit 2005 overschreden worden.
De verwachting is dat het aantal motorvoertuigen per etmaal als volgt zal toenemen:
lichte motorvoertuigen:
van 10 naar 60
middelzware motorvoertuigen:
van 8 naar 70
zware motorvoertuigen:
van 4 naar 37
autobussen:
geen
De invloed van de verkeersbewegingen op de luchtkwaliteit is berekend met CAR II 5.0, een door Infomil
verstrekt programma voor de berekening van luchtkwaliteit door verkeer. Het is een screeningsmodel, en geeft in
principe een conservatieve benadering van de werkelijkheid. De berekeningen gelden voor 2006, in verband met
de dalende trend van de achtergrondconcentraties zullen de totale concentraties in de volgende jaren ook lager
uitvallen.
Gerekend is met de nieuwe verkeersintensiteit.
Bij de berekening is gekozen voor:
snelheidstype weg:
buitenweg
wegtype:
open gebied
bomenfactor:
bomen minder dan 15 m uit elkaar, kruinen raken elkaar niet
parkeerbewegingen:
geen (alleen van belang bij de berekening van benzeen)
afstand tot de wegas:
l O m.
In bijlage l zijn de invoergegevens en de berekeningsresultaten weergegeven.
Voor stikstofdioxide (NO2) zijn twee grenswaarden geformuleerd:
1. jaargemiddelde concentratie, norm is 40 ug/m3: berekende concentratie 13 ug/m3 (l ug/m3 boven de
achtergrondconcentratie)
2. uurgemiddelde van 200 (ig/m3 welke 18 keer per jaar mag worden overschreden: berekend aantal
overschrijdingen 0.
Er is geen sprake van overschrijdingen van de grenswaarde voor NO2
Voor fijn stof (PM10) gelden eveneens twee grenswaarden:
1. jaargemiddelde concentratie, norm is 40 ug/m3: berekende concentratie 23 ug/m3 (gelijk aan de
achtergrondconcentratie)
2. daggemiddelde van 50 ug/m3 welke 35 keer per jaar mag worden overschreden: berekend aantal
overschrijdingen 16.
Hierbij kan opgemerkt worden dat de correctie voor fijn stof nog niet is toegepast, zodat de feitelijke
concentraties en aantallen overschrijdingen lager zijn. Er is geen sprake van overschrijding van de grenswaarden
voor PMioVoor verkeersemissies zijn NO2 en PM10 de kritische componenten, in stedelijk gebied soms benzeen.
De grenswaarden voor benzeen, zwaveldioxide (SO2) en koolmonoxide (CO), evenals de (nog niet wettelijk
vastgelegde) richtwaarde van benzo(a)pyreen (BaP) worden hier dan ook zeker niet overschreden.

pagina 53 van 61

Conclusie
De toename van het verkeer veroorzaakt door de activiteiten van TOP te Gaarkeuken leidt tot een uiterst geringe
stijging van de concentraties luchtverontreiniging en leiden zeker niet tot overschrijding van grenswaarden.
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Bijlage 1: invoergegevens en berekeningsresultaten
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BIJLAGE 3 :
SCHRIFTELIJKE ZIENSWIJZEN EN REACTIE N.A.V.
VOORGAANDE PROCEDURE

pagina 57 van 61

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking in 2006 zijn schriftelijk zienswijzen ingebracht door:
A. Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering (SKR) namens Dhr. W.M. van der
Schors te Oldekerk;
B. Dhr. J. Jansma te Oldekerk;
De zienswijzen worden hieronder samengevat weergegeven, waarbij de volgorde van bezwaarmakende is
aangehouden.
A. Zienswijze SKR
Al
De wijzigingen/uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten brengt een groot aantal vervoersbewegingen met zich
mee. Indiener ondervindt nu reeds erg veel overlast van aan- en afrijdende vrachtwagens en deze overlast
zal in de nieuwe situatie veel ernstiger worden. Volgens de indiener is er onvoldoende onderzoek gedaan
naar de toename van het verkeer op het Hoendiep en de gevolgen die dit heeft voor de hoeveelheid geluid en
trillingen. Ook is onvoldoende onderzoek gedaan naar de invloed op de luchtkwaliteit.
Reactie
Een feit is dat de woningen die aan het Hoendiep ZZ zijn gelegen op een zeer korte afstand van de
wegverkeersbronnen van deze openbare weg zijn gesitueerd. Op deze weg geldt een maximum snelheid van
80 km/uur. Gezien de korte afstand tussen de woningen en de wegverkeersbronnen is goed voor te stellen dat
hinder als gevolg van deze wegverkeersbewegingen ontstaat.
Om die reden is aandacht besteed aan de gevolgen van de transportbewegingen van en naar de inrichting.
Dit is tevens wettelijk bepaald in artikel 1.1 lid 2 van de Wet milieubeheer. In dit artikel wordt het begrip
indirecte hinder uitgelegd als de nadelige gevolgen voor het milieu, veroorzaakt door activiteiten die
plaatsvinden buiten de inrichtingsgrenzen, maar zijn toe te rekenen aan de inrichting.
De transportbewegingen van en naar de inrichting vallen dus onder de definitie 'Indirecte hinder'.
De transportbewegingen dienen daarom te worden getoetst aan de 'Circulaire Geluidshinder veroorzaakt door
het wegverkeer van en naar de inrichting' van het ministerie van Vrom d.d. 29 januari 1996. De toetsing
volgens deze circulaire kent een streefwaarde van 50 dB(A) en een grenswaarde van 65 dB(A).
De circulaire adviseert om geen hogere waarde van 50 dB(A) toe te laten, indien dit door bron- of
overdrachtsmaatregelen kan worden voorkomen. Uit de berekening blijkt dat het equivalente geluidsniveau
als gevolg van indirecte hinder die toe te rekenen is aan de desbetreffende inrichting, ten hoogste 55 dB(A)
blijkt te zijn. De streefwaarde van 50 dB(A) wordt overschreden. Maatregelen aan de bron en of maatregelen
in de overdracht (plaatsen van geluidsscherm) zijn niet mogelijk. Om te overwegen om een hogere
grenswaarde dan 50 dB(A) toe te staan, dient te worden onderzocht of het binnen geluidsniveau in een
geluidsgevoelige ruimte die 35 dB(A) bedraagt, haalbaar is. Zoals in de 'Handreiking industrielawaai en
vergunningverlening' en in de circulaire is vermeld, beschikt een goed onderhouden woning over een
gevelisolerende capaciteit dat 20 dB bedraagt. Volgens het akoestisch onderzoek is de gevelopbouw van
deze woningen zodanig dat bij een equivalent geluidsniveau van 55 dB(A) het binnen geluidsniveau van 35
dB(A) wordt gehaald (zie considerans Indirecte hinder onder paragraaf 3.10.3). Trillingen als gevolg van het
wegverkeer op de openbare weg Hoendiep ZZ worden niet bij de beoordeling van de milieuvergunningen
meegenomen. Dit om de eenvoudige redenen dat het niet aantoonbaar is dat eventuele hinder als gevolg van
de wegverkeersbewegingen op de openbare weg is toe te rekenen tot de inrichting.
Ditzelfde geldt voor de luchtkwaliteit dit is indirecte hinder, wat een gevolg van verkeerbewegingen kan zijn.
Het is niet aantoonbaar dat de eventuele hinder als gevolg van de wegverkeersbewegingen op de openbare
weg is toe te rekenen aan de inrichting.
A2
Indiener ondervindt veel overlast van stof en verwacht dat de stofoverlast alleen maar gaat toenemen na de
uitbreidingen.
Reactie
Ter voorkoming van stofoverlast zijn in de vergunning maatregelen (hoofdstuk 8 stof) voorgeschreven.
Daarnaast dient Top Gaarkeuken te voldoen aan de NeR (Nederlandse emissierichtlijn). In deze richtlijn
staan maatregelen voorgeschreven ter voorkoming van stofoverlast.
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A3
Op het bedrijfsterrein wordt door diverse machines erg veel geluid geproduceerd bij het breken van puin en
hout en andere beschreven activiteiten. De geluidsbelasting in de toekomst is in onvoldoende mate
onderzocht. Er is niet onderzocht welke types vrachtwagens en andere voertuigen over het terrein zullen
rijden en hoeveel geluid de afzonderlijke types maken. Er is ten onrechte niet uitgegaan van het scenario dat
er meerdere voertuigen en machines tegelijk bezig zijn. Juist cumulatie van geluiden leidt tot enorme
overlast.
Reactie
Bij de aanvraag om vergunning is een akoestisch onderzoek gevoegd. In dit onderzoek zijn de volgende
grootheden voor het beoordelen van geluidhinder berekend, namelijk de gevolgen van het Langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau, het maximale geluidsniveau en indirecte hinder onderzocht.
Deze grootheden dienen volgens de Wet milieubeheer te worden beoordeeld.
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is een beoordelingsgrootheid dat wordt bepaald per etmaal
periode (dag, avond en nacht) en is gebaseerd op het equivalente geluidsniveau waarbij tevens rekening is
gehouden met de afzonderlijke geluidsbij dragen tijdens de verschillende bedrij fstoestanden van de inrichting
en variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden. De
geluidsvoorschriften die in de vergunning zijn opgenomen zijn afgestemd op de geluidsemissie die de
inrichting onder 'normale' omstandigheden veroorzaakt. Omdat het sprake is van discontinue bedrijfssituatie
heeft de representatieve bedrij fsituatie betrekking op een voor de geluidsuitstraling kenmerkende
bedrijfsvoering bij een volledige capaciteit van de inrichting.
In het akoestisch onderzoek en in de considerans van de vergunning is de representatieve bedrij fsituatie
uitvoerig beschreven. Dit betekent dat juist wel rekening is gehouden, dat meerdere activiteiten met de
daarbij behorende geluidsuitstraling, die over de te beoordelen periode binnen de inrichting plaatsvinden.
Hierbij is bij de omliggende woningen de totale geluidsbelasting berekend.
Met betrekking tot de opmerking dat tevens een puinbreekinstallatie bij de bedrijfsvoering is betrokken
kunnen wij het volgende melden. In eerste instantie zou men incidenteel (minder dan 12 dagen per jaar) met
een puinbreekinstallatie puin gaan breken en zeven. Dit valt niet onder de representatieve bedrijfssituatie.
Gezien de bezwaren van de omwonenden i.v.m. angst voor stof- en geluidsoverlast vraagt men geen
vergunning aan voor het incidenteel breken van puinsteen. Hier is de vergunningaanvrager de omwonenden
tegemoet gekomen. Met betrekking tot de opmerking dat niet bekend is wat voor type vrachtwagen over het
terrein zal gaan rijden, kunnen wij melden dat rustig rijdende vrachtwagen over een bronvermogen tussen
Lw = 105 en 106 dB(A) beschikt. In het verleden zijn namelijk door adviesbureaus en overheden
bronvermogens van verschillende vrachtwagens in kaart gebracht. De vrachtwagens die van en naar de
inrichting rijden zijn moderne vrachtwagens die aan de stand der techniek voldoen. Overigens zijn de
rijdende vrachtwagens over het terrein niet bepalend voor de totale geluidsimmisie in de directe omgeving.
Dit heeft te maken met de tijdsduur dat deze geluidsbron gedurende de te beoordelen periode aanwezig is.
Het equivalente geluidsniveau van een vrachtwagen dient te worden gecorrigeerd met een bedrij fsduur
correctie. Dit betekent hoe groter de bedrij fsduur correctie hoe minder deze geluidsbron bijdraagt aan de
totale geluidsbelasting. De suggestie dat de geluidsbelasting naar de omgeving toe onvoldoende is
onderzocht is niet terecht.
A4
Indiener geeft aan dat de activiteiten binnen de inrichting stankoverlast met zich meebrengt.
Reactie
In de voorschriften (voorschrift 8.3.2 hoofdstuk 8 geur) is aangegeven dat naar aanleiding van klachten of als
het bevoegd gezag daar aanleiding toe ziet de vergunninghouder kan opdragen een geuronderzoek te laten
uitgevoerd. Het geuronderzoek dient door een onafhankelijk bureau te worden uitgevoerd.
Het onderzoeksrapport dient ten minste te bevatten: een beschrijving van de geurbelastende activiteiten van
de inrichting en een beschrijving van de (technische en organisatorische) mogelijkheden welke een reductie
van de geurbelasting tot gevolg heeft.
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AS
Indiener vraagt zich af of er voldoende preventieve maatregelen worden genomen te beperking van de
diverse vormen van hinder.
Reactie
Alle milieuaspecten zijn beoordeeld en wij zijn van mening dat alle schade aan het milieu wordt voorkomen.
Per afzonderlijk aspect zijn de overwegingen in de considerans opgenomen. Geconcludeerd is dat er geen
onaanvaardbare risico's of overlast zullen plaatsvinden na uitbreiding van de activiteiten.
A6
Indiener is van mening dat de inrichting al vroeg in werking mag zijn , namelijk van maandag tot en met
zaterdag vanaf 07.00 uur.
Reactie
De dagperiode is van 07.00 tot en met 19.00 uur. Binnen deze periode mag een bedrijf geopend zijn en zijn
activiteiten uitvoeren. Top Gaarkeuken kan binnen deze werktijden zelf bepalen, wanneer de
werkzaamheden starten en eindigen.
Al
Indiener vreest dat uitbreiding van de activiteiten zal leiden tot vervuiling van het grondwater en
oppervlaktewater.
Reactie
Reactie te aanzien van het water is terug te lezen in de Wvo beschikking van het Waterschap
Noorderzijlvest. Top Gaarkeuken moet bodembeschermende maatregelen (zie hoofdstuk bodem) treffen
waardoor er geen uitloging naar de bodem en grondwater kan plaatsvinden

B. Zienswijze Dhr. J. Jansma
BI
Indiener geeft aan dat indien de dijk om de inrichting wordt verhoogd, dit een toename van de stofhinder als
gevolg heeft. Vervolgens vraagt indiener zich af vanaf welke zijde bekeken de kade 5 meter hoog is
(inrichting ligt hoger dan de omgeving).
Reactie
De dijk zal worden verhoogd ter voorkoming van geluid- en stofoverlast. Indien de indiener zich kan vinden
in de hoogte van de dijk zoals deze nu is, zal er geen verhoging plaatsvinden. Ter voorkoming van stofhinder
zijn er in de vergunning maatregelen opgenomen welke de stofoverlast beperken (o.a. besproeiing).
B2
Indiener geeft aan dat tijdens het omzetten van de compostbergen bij zuid-westen wind veel stank vrij komt.
De vraag is of er ook geurmetingen worden gedaan en zo ja, wanneer en door wie.
Reactie
In de voorschriften (voorschrift 8.3.2 hoofdstuk 8 geur) is aangegeven, dat naar aanleiding van klachten of
als het bevoegd gezag daar aanleiding toe ziet, de vergunninghouder kan worden opgedragen een
geuronderzoek te laten uitvoeren. Het geuronderzoek dient door een onafhankelijk bureau te worden
uitgevoerd. Het onderzoeksrapport dient ten minste te bevatten: een beschrijving van de geurbelastende
activiteiten van de inrichting en een beschrijving van de (technische en organisatorische) mogelijkheden
welke een reductie van de geurbelasting tot gevolg heeft.
B3
Indien met een shredderinstallatie wordt gewerkt, zijn meerdere shovels en kranen tevens in werking.
Dat het geluid bij zijn woning Hoendiep 7 niet boven de 49 dB(A) komt, wordt door de indiener zeer
betwijfeld. Volgens de indiener zijn tevens kiepers aan de oostzijde van het terrein aanwezig om zand af te
leveren. Ook door deze activiteit wordt door de indiener betwijfeld dat aan de grenswaarde van 49 dB(A)
wordt voldaan. Zijn conclusie is dat de geluidsgrenswaarde die zal worden vergund regelmatig zal worden
overschreden. Dit mede door de afstand tussen zijn boerderij en de inrichting, die volgens hem 70 meter
bedraagt.
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Reactie
In het akoestisch onderzoek is de geluidsbelasting van de activiteiten zoals beschreven in de representatieve"
bedrijfssituatie bij de geluidsgevoelige objecten berekend (zie reactie ad 3 bezwaar SRK).
In deze berekening is er rekening mee gehouden dat de shredder op drie locaties binnen de inrichting kan
worden ingezet. Waarbij op locatie die in het akoestisch onderzoek wordt aangeduid als zijnde 'locatie A' de
geluidsimmissie bij onder anderen de woning van de boerderij aan Hoendiep zuidzijde 7 met het
referentieniveau met 2 dB overschrijdt (LAr,Lt = 49 dB(A)). Om toch te voldoen aan het referentieniveau
dat bij deze woning is vastgesteld op 47 dB(A) gedurende de dagperiode wordt om die reden alleen op
locatie B en C de shredderinstallatie ingezet. Hiermee wordt bij alle punten voldaan aan het referentieniveau
aldaar. Indien tijdens handhaving van de vergunning blijkt dat overschrijdingen van de geluidsgrenswaarden
plaatsvinden, dient de inrichting maatregelen te treffen om alsnog aan de in de vergunning vastgelegde
geluidsgrenswaarde te voldoen.
B4
Indiener vreest vervuiling van het oppervlaktewater.
Reactie
Voor de reactie te aanzien van het water wordt verwezen naar de WVo beschikking van het Waterschap
Noorderzij Ivest
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