


 

 

 

 
Attero Noord B.V. 

 
     Notitie 
     

aan  Mevrouw S. Stoetman versienummer  01 
van  C. ten Duis datum  25 november 2014 

telefoon  0885501291 naam notitie  Maatwerk ongewone voorvallen, 

toelichting bij vergunningaanvraag e-mail  Cor.ten.duis@attero.nl   

 

 

1 Maatwerk voor het melden van ongewone voorvallen 

Deze notitie vormt bijlage 1 bij de vergunningaanvraag voor een maatwerkvoorschrift in relatie tot 

het melden van ongewone voorvallen conform artikel 17.2 lid 1 van de Wet milieubeheer (Wm). De 

aanvraag heeft betrekking op de inrichting van Attero Noord B.V. te Wijster.  

 

In artikel 17.2 lid 1 (Wm) is vastgelegd dat ongewone voorvallen waardoor nadelige gevolgen voor 

het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf zo spoedig mogelijk aan het bevoegd 

gezag dienen te worden gemeld. In artikel 17.2 lid 4 is vermeld dat het bevoegd gezag in een 

omgevingsvergunning voor een ongewoon voorval, waarvoor de nadelige gevolgen niet significant zijn, 

kan bepalen, dat in afwijking van artikel 17.2 lid 1 het voorval wordt geregistreerd en kan 

voorschrijven binnen welke termijn en op welke wijze het voorval moet worden gemeld. Deze 

termijn kan afwijken van de verplichting, genoemd in artikel 17.2 lid 1, om het voorval zo spoedig 

mogelijk te melden. 

 

Attero verzoekt om toepassing van artikel 17.2 lid 4. en hiermee de locatie Wijster inclusief de 

afvalenergiecentrale  te kenmerken als een inrichting waarbij regelmatig ongewone voorvallen 

zonder significante gevolgen voor het milieu plaats kunnen vinden. De ervaring leert dat regelmatig 

meldingen worden ingediend, terwijl er geen sprake is van enige significante gevolgen voor het 

milieu. Daarmee vormt het altijd zo spoedig mogelijk moeten melden van ongewone voorvallen 

zonder significante gevolgen, voor Attero en het bevoegd gezag een onnodige administratieve 

belasting. 

2 Meldschema en registraties 

 

Attero heeft een meldschema ontwikkeld (bijlage 2 bij het aanvraagformulier) waarmee kan worden 

vastgesteld welke ongewone voorvallen kunnen worden geclassificeerd als voorval zonder 

significante gevolgen voor het milieu. Wij zijn van mening dat met dit meldschema voldoende 

onderscheid wordt gemaakt tussen ongewone voorvallen mét en zónder significante gevolgen voor 

het milieu. Aan de hand van het schema kan worden bepaald of er direct een melding moet 

plaatsvinden of dat enkel een registratie in het hieronder genoemd systeem afdoende is.  

 

Om zicht te houden op de aantallen, aard en omvang van de ongewone voorvallen  is een 

incidentenregistratiesysteem (IRS) binnen Attero aanwezig. Hiermee kan een duidelijke indicatie 

gegeven worden of de processen (in de ruimste zin) in voldoende mate worden beheerst en de 

installaties deugdelijk zijn. 
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Naast het toepassen van het meldschema, is er ook een procedure gemaakt voor het verplicht 

registreren en analyseren van alle ongewone voorvallen. Deze procedure beschrijft hoe 

het afhandelingsproces bij een afwijking is georganiseerd en is bijgevoegd als bijlage 3. Deze 

procedure is verankerd in het bestaande managementsysteem en is tevens vereist het de 

(aanwezige) ISO 9001 en ISO 14001 certificering. Hiermee wordt ook de periodieke toetsing van het 

afhandelingsproces gewaarborgd. 

 

Periodiek zal Attero een overzicht geven van de ongewone voorvallen zonder significante gevolgen 

voor het milieu die hebben plaatsgevonden. Om de administratieve lasten te verminderen wordt 

verzocht om per kwartaal te mogen rapporteren.  



- Ongewone voorvallen / storingen waarbij de vergunde emissies worden overschreden

- Voorvallen die aan de pers worden doorgegeven

- Voorvallen waarbij de externe brandweer wordt ingeschakeld

- Voorvallen waarbij de ambulance wordt ingeschakeld (alleen in geval van letsel, niet bij ziek of onwel worden)

- Een ongeval of voorval tijdens vervoer- of verlading van gevaarlijke stoffen moet zo snel mogelijk worden gemeld bij de

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook ongevallen buiten de inrichting vallen hieronder

Voorval/Incident/Calamiteit/

met (mogelijke) gevolgen 

voor het milieu

Storing met (mogelijk) 

gevolgen voor het milieu

Combinatie van lucht/bodem/

water/hinder/lichamelijk letsel is 

mogelijk

Omgeving / Lucht

Meldschema Ongewone voorvallen

Bij twijfel altijd melden

Alle ongewone voorvallen altijd registreren

( Mogelijk )

- Geuroverlast

- Geluidsoverlast

- Emissie van (chemische) 

gassen en dampen

- Stofwolk

- Andere overlast naar de 

lucht (trillingen/straling/etc.) 

Bodem

*

Provincie Drenthe

0592-365872

Waterschap Reest en Wieden

0522-276767

Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) 

0800-5151

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

088 489 00 00 (24 uur bereikbaar)

Altijd registreren in IRS

Andere 

voorvallen /

omstandigheden

Nee

Nee

Nee

Nee

Beperkt waarneembaar

(binnen inrichting)

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Water
Combinatie mogelijk

Ja

Nee

Beoordeling door 

Afdeling / bedrijfsleider

Bij twijfel melden

Ja

Zo spoedig mogelijk melden 

aan respectievelijk bevoegd 

gezag*

(combinatie mogelijk)

Mogelijk gevaar en/of 

ernstige hinder buiten de 

inrichting

Buiten inrichting

(Oppervlaktewater)

(Water naar RWZI’s)

(Water naar derden)

Zo spoedig 

mogelijk melden 

(Reest en Wieden)

Hinder tijdens 

verwerken in 

watersystemen E&W

GAVI

- Storing emissiemeetsysteem > 4 uur

- Percentage CO-10 min waarden lager dan 95%

- Overschrijding grenswaarde van een continu gemeten 

component zonder dat er storing is opgetreden in het 

emissiemeetsysteem of de rookgasreiniging

- Te lage temperatuur 2-secondenniveau

- Storing loshal/voorscheiding die leidt tot uitval van de 

verbrandingsinstallatie

Nee - Overschrijding emissie

anders dan hierboven 

genoemd

Significant

Melden eerst volgende 

werkdag

Ma t/m vrij 08.00 – 17.00 uur

Zo spoedig mogelijk melden 

(Provincie Drenthe)

Registreren in 

IRS

Buiten 

inrichting

Omvangrijke lekkages buiten 

bodembeschermende 

voorzieningen

Ongevallen

- Dood tot gevolg

- Blijvend letsel

- Ziekenhuisopname

Ja

Nee

Let op, dus ook bij

mogelijke gevolgen 

schema volgen

Denk hierbij b.v. aan een 

storing die geur-, geluids, of 

stofoverlast kan veroorzaken

Mogelijk waarneembaar

(buiten inrichting)
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1 Doel van het proces 
In een aantal wettelijke voorschriften is sprake van een meldingsplicht van incidenten en bijzondere voorvallen aan 

externe instanties. Het kan voorkomen dat een incident / voorval aan meerdere instanties gemeld moet worden. 

Ook intern dienen incidenten te worden gemeld. De desbetreffende afdeling (Productieleider, hoofdoperator / 

teamleider / bedrijfsleider) beoordeelt of een externe melding noodzakelijk is en zorgt voor een spoedige melding 

aan de juiste instantie(s). Informeert daarna zo nodig de bedrijfsleiding, de directie en de afdeling Communicatie 

en overlegt daarbij zo nodig met de veiligheidskundige of de milieucoördinator. Zie ook het “Meldschema ongewone 

voorvallen” 

 

MELDING AAN ALGEMEEN DIRECTEUR ATTERO 

 

Wanneer melden: 

• Dodelijke ongevallen; 

• Ongevallen met verzuim (ter beoordeling aan de Directeur Attero Noord). 

 

Wat melden: 

• Korte omschrijving van het voorval; 

• (Eventuele) getroffenen: aantal (indien bekend naam); 

• Letsel: plaats/soort (indien bekend); 

• (Eventuele) ziekenhuisopname; 

• Getroffen maatregelen; (tijdelijk) indien bekend. 
De Veiligheidskundige verstuurt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het plaatsvinden van het 
ongeval, in overleg met de Sr. coördinator Performance & Compliance en de beleidsmedewerker QHSE een ongeval 
analyse aan de Directeur Attero Noord. 

 

Door wie melden: Directeur Attero Noord of diens vervanger 

          

Aan wie melden: Algemeen Directeur Attero  

 

MELDING AAN DE INSPECTIE SZW (Voorheen  Arbeidsinspectie) 

 

Wanneer melden: 

• Dodelijke ongevallen; 

• Ongevallen met ernstig lichamelijk, dan wel geestelijk letsel, alsmede letsel dat blijvend van aard is. 

• Ongevallen die binnen 24 uur na het ongeval leiden tot ziekenhuisopname. Ook een dagopname valt hieronder. Een 
poliklinische behandeling wordt niet als een ziekenhuisopname beschouwd. 

 

Wat melden: 

• Korte omschrijving van voorval; 

• (Eventuele) getroffenen: aantal (indien bekend naam); 

• Letsel: plaats/soort (indien bekend); 

• (Eventuele) ziekenhuisopname; 

• Getroffen maatregelen; (tijdelijk) indien bekend. 
De Veiligheidskundige verstuurt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de telefonische melding van 
het ongeval, in overleg met de Sr. coördinator Performance & Compliance een schriftelijke melding aan de inspectie 
SZW. 

 

Door wie melden: 

Afhankelijk van aanwezigheid /beschikbaarheid: 

1. Desbetreffende afdeling (Productieleider / (Sr)hoofdoperator / bedrijfsleider) 

2. Beleidsmedewerker QHSE, Sr. Coördinator Performance & Compliance; 

3. Veiligheidskundige; 

 

Aan wie melden: 

• Inspectie SZW: telefoon 0800 5151. 

 

 

Externe melding incidenten 

BED B 02 
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MELDING AAN DE PROVINCIE (BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBHEER) 

 

Wanneer melden: 

 

Van onderstaande voorvallen dient terstond mededeling te worden gedaan aan de provincie Drenthe telefoon: 

0592-365872 (24 uur per dag bereikbaar) 

 

• (Ongewone) voorvallen waarbij milieueffecten (kunnen) optreden of waarbij de in de vergunning toegestane 
emissies kunnen worden overschreden of die leiden tot een extra (milieu-)belasting van de omgeving; 

• Voorvallen die aan de pers worden doorgegeven, of waarvan de pers berichtgeving van externen zou kunnen 
ontvangen; 

• Voorvallen waarbij de externe brandweer wordt ingeschakeld; 

• Voorvallen waarbij de ambulance wordt ingeschakeld (alleen in geval van letsel, niet bij ziek of onwel worden); 

• Mogelijk gevaar en/of ernstige hinder buiten het bedrijf 

Met emissies/milieubelasting wordt o.a. bedoeld: 

• Emissies naar de lucht. Dit zijn vooral de direct waarneembare emissies, zoals rook, damp, stof, geur, geluid, 
maar ook niet direct waarneembare emissies, zoals uittredende gassen bij een defect in de rookgasreiniging of 
bij de vergisters, Regam etc.; 

• Emissies naar de bodem, zoals omvangrijke lekkages buiten bodembeschermende voorzieningen; 

• Emissies naar het water, zoals verontreiniging van bermsloten, buffervijvers 2, 3 en 4, VAM-kanaal, de Beek; 

• Verkeershinder bijv. door stremming weegbrug, etc. 

 

Het gaat hier om onvoorziene voorvallen (calamiteiten zoals brand, explosie, lekkages, ongevallen, overstroming, 

storingen in installaties etc.). Voorzienbare gebeurtenissen (ketelstop, grote onderhoudswerkzaamheden) die een 

bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben, dienen ten minste vijf werkdagen voordat 

de werkzaamheden worden uitgevoerd te worden gemeld. 

 

Onverminderd het bovenstaande dienen van de volgende gebeurtenissen, indien mogelijk vooraf en 

anders de eerst volgende werkdag, mededeling te worden gedaan aan de  provincie Drenthe, telefoon: 0592-365872:  

 a. een storing aan het emissiemeetsysteem, die niet binnen 4 uur is verholpen; 

b. overschrijding van de in de vergunning voorgeschreven grenswaarde van een continu gemeten 

component zonder dat er een storing is opgetreden in het emissiemeetsysteem of de 

rookgasreiniging; 

c. een te lage temperatuur op het 2-secondenniveau; 

d. een storing in de loshal of in de voorscheiding die leidt tot uitval van de verbrandingsinstallaties en 

het uit bedrijf moeten nemen van de verbrandingsinstallatie t.g.v. een (dreigende) overdruk; 

 

Wat melden: 

• Korte omschrijving van voorval; 

• Te verwachten impact naar het milieu; 

• Genomen maatregelen; 

De Milieucoördinator stuurt na de eerste melding meestal een tussentijdse rapportage of, bij minder 

ernstige/langlopende zaken, direct een eind-evaluatie. 

 

Door wie melden: 

Afhankelijk van aanwezigheid / beschikbaarheid: 

1. Desbetreffende afdeling (Productieleider / (Sr)hoofdoperator / bedrijfsleider) 

2. Milieucoördinator / Coördinator Vergunningen 

3. Sr. Coördinator Performance & Compliance / Beleidsmedewerker QHSE  

 

Aan wie melden: 

• Voorvallen Wijster: telefoon: 0592-365872. Buiten werktijd is dit nummer doorgeschakeld naar de Piketdienst. 

• Voorvallen Groningen: Consignatiedienst van de provincie Groningen: telefoon 06 – 539 77 863 (24 uur per dag) 
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MELDING AAN HET WATERSCHAP (BEVOEGD GEZAG WATERWET) 

 

Wanneer melden: 

• Voorvallen / Bedrijfsstoring waarbij waterverontreiniging van oppervlaktewater, of overlast voor derden (w.o. 
rioolwaterzuiveringsinstallaties ) waarschijnlijk is; 

 

Wat melden: 

• Korte omschrijving van het voorval; 

• Te verwachten impact naar het oppervlaktewater en/of RWZI’s; 

• Genomen maatregelen. 

De Milieucoördinator stuurt na de eerste melding meestal een tussentijdse rapportage of, bij minder 

ernstige/langlopende zaken, direct een eind-evaluatie. 

 

Door wie melden: 

Afhankelijk van aanwezigheid / beschikbaarheid: 

1. Desbetreffende afdeling (Productieleider / Teamleider,(Sr)hoofdoperator / bedrijfsleider) 

2. Milieucoördinator / Coördinator Vergunningen 

3. Sr. Coördinator Performance & Compliance / Beleidsmedewerker QHSE 

 

Aan wie melden: 

• Voorvallen Wijster: Waterschap Reest en Wieden: telefoon 0522 – 276 767 

• Voorvallen Groningen: Waterschap Hunze & Aa’s: telefoon 0598 – 693 800 
 

 

MELDING AAN DE INSPECTIE LEEFOMGEVING EN TRANSPORT (ILT) 

 

Wanneer melden: 

• Een ongeval of voorval tijdens vervoer-of verlading van gevaarlijke stoffen moet zo snel mogelijk worden 
gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook ongevallen buiten de inrichting vallen hieronder. 

 

Wat melden: 

• Korte omschrijving van het voorval; 

• Te verwachten impact van het voorval 

• Genomen maatregelen. 

De Milieucoördinator stuurt na de eerste melding meestal een tussentijdse rapportage of, bij minder 

ernstige/langlopende zaken, direct een eind-evaluatie. 

 

Door wie melden: 

Afhankelijk van aanwezigheid / beschikbaarheid: 

1. Desbetreffende afdeling (Productieleider / (Sr)hoofdoperator / bedrijfsleider) 

2. Milieucoördinator / Coördinator Vergunningen 

3. Sr. Coördinator Performance & Compliance / Beleidsmedewerker QHSE 

 

Aan wie melden: 

• Landelijk alarmnummer ILT: telefoon 088 489 00 00 (24 uur bereikbaar) 
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MELDING AAN DE NEDERLANDSE VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT 

 

Wanneer melden: 

• Bijzondere situaties waarbij sprake is van gevaar voor mens of dier (hierbij kan o.a. gedacht worden aan 
afwijkingen t.a.v. de verordening “Composteren dierlijke bijproducten”) 

 

Wat melden: 

• Korte omschrijving van het voorval; 

• Te verwachten impact van het voorval 

• Genomen maatregelen. 

De Milieucoördinator stuurt na de eerste melding meestal een tussentijdse rapportage of, bij minder 

ernstige/langlopende zaken, direct een eind-evaluatie. 

 

 

Door wie melden: 

Afhankelijk van aanwezigheid / beschikbaarheid: 

1. Desbetreffende afdeling (teamleider / bedrijfsleider) 

2. Milieucoördinator / Coördinator Vergunningen 

3. Sr. Coördinator Performance & Compliance / Beleidsmedewerker QHSE 

 

Aan wie melden: 

• Landelijk alarmnummer NVWA: telefoon 0900 – 0388 (volg het keuzemenu) 
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2014.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1507371

Aanvraagnaam maatwerkvoorschrift ongewone voorvallen

Uw referentiecode -

Ingediend op 27-11-2014

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Aanvraag maatwerkvoorschrift ongewone voorvallen Attero
Norod B.V. locatie Wijster

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen niet van toepassing

Bijlagen n.v.t. of al bekend niet van toepassing

Bevoegd gezag

Naam: Provincie Drenthe

Bezoekadres: Westerbrink 1 te Assen

Postadres: Provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen (telefoon:
0592 - 365555)

Telefoonnummer: 0592-36 55 55

Faxnummer: 0592-36 57 77

E-mailadres algemeen: post@drenthe.nl

Website: www.provincie.drenthe.nl

Bereikbaar op: Openingstijden: 8.30 uur tot 17.00 uur
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

• Verandering

Bijlagen
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Formulierversie
2014.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 05053670

Vestigingsnummer 000016689151

Statutaire naam Attero B.V.

Handelsnaam Attero

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters C.J.

Voorvoegsels ten

Achternaam Duis

Functie Sr. projectleider Vergunningen

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 9418 TM

Huisnummer 7

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Vamweg

Woonplaats Wijster

4 Correspondentieadres

Postbus 4114

Postcode 6080 AC

Plaats Haelen
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Formulierversie
2014.01 Locatie

1 Adres

Postcode 9418TM

Huisnummer 7

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Vamweg

Plaatsnaam Wijster

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee
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Formulierversie
2014.01 Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting? Attero Noord B.V.

Wat is de aard van de inrichting? afvalverwerking

Vraagt u de vergunning aan voor
onbepaalde of bepaalde tijd?

Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en
hulpstoffen gebruikt u?

zie deel revisie vergunning verbranden en deelrevisie
vergunning algemeen deel
en overige vergunningen

Welke voornaamste tussen-,
neven- en eindproducten
produceert u?

zie deel revisie vergunning verbranden en deelrevisie
vergunning algemeen deel en overige vergunningen

Geef de totale maximale capaciteit
van de inrichting en het maximale
motorische of thermische
vermogen van de bij de inrichting
behorende installaties.

zie deel revisie vergunning verbranden en deelrevisie
vergunning algemeen deel en overige vergunningen

Maken proefnemingen deel uit van
de aanvraag?

Ja
Nee

Is voor de inrichting eerder een
vergunning verleend?

Ja
Nee

Worden extra maatregelen
getroffen om de belasting van
het milieu te voorkomen of te
beperken tijdens proefdraaien,
schoonmaak-, onderhouds -en
herstelwerkzaamheden?

Ja
Nee

Beschrijf welke extra maatregelen
worden genomen om de
milieubelasting te voorkomen of te
beperken.

zie deel revisie vergunning verbranden en deelrevisie
vergunning algemeen deel en overige vergunningen

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking
van de inrichting.

Wat is de aard van de
verandering?

wijziging melden ogewone voorvallen verzoek tot maatwerk

Is de verandering van invloed op
gegevens en documenten van
eerder verleende vergunningen?

Ja
Nee
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Op welke gegevens en
documenten is de verandering van
invloed?

zi ebijlage

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de)
activiteiten in overeenstemming
met het bestemmingsplan?

Ja
Nee

4 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting
ongewone voorvallen ontstaan die
nadelige gevolgen kunnen hebben
op het milieu?

Ja
Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen
die binnen de inrichting kunnen
optreden en de belasting die
daarbij kan ontstaan voor het
milieu.

zie bijlage

Welke maatregelen worden
getroffen om de belasting van het
milieu door ongewone voorvallen te
voorkomen of te beperken?

zie bijlage

5 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om
een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van
(water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-,
papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt
gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit
milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht
om een milieueffectrapport op te
stellen (m.e.r.-plicht)?

Ja
Nee

Staat de activiteit vermeld
in kolom 1 van onderdeel D
van de bijlage bij het Besluit
milieueffectrapportage?

Ja
Nee

6 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen
uw inrichting die voor de beslissing
op de aanvraag van belang kunnen
zijn?

Ja
Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de
omgeving van uw inrichting die
van belang kunnen zijn voor de
bescherming van het milieu?

Ja
Nee
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Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Brief_Maatwerkvoorschrif-
t.pdf

Brief_Maatwerk-
voorschrift_ong-
ewone voorvallen
_14.00816.pdf

Anders 27-11-2014 In
behandeling

bijlage_1_Beschrijv-
ing_pdf

bijlage_1_Beschrijv-
ing.pdf

Gegevens niet-technische
samenvatting

27-11-2014 In
behandeling

bijlage_2_Meldschem-
a_pdf

bijlage_2_Meld-
schema.pdf

Gegevens niet-technische
samenvatting
Anders

27-11-2014 In
behandeling

bijlage_3_melding_incide-
nten_pdf

bijlage_3_melding_i-
ncidenten.pdf

Gegevens niet-technische
samenvatting
Anders

27-11-2014 In
behandeling
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Assen, 25 februari 2015

O ns ken m erk 201 403209-00465 1 49

Ondenarerp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Attero

Noord BV aan de Vamweg 7 te Wijster

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WABO VOOR

ATTERO NOORD BV TE WIJSTER

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Ondenrerp
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op 27 november 2014 een aanvraag voor het wijzigen van

de omgevingsvergunning ontvangen van Attero Noord BV (hierna: Attero). Het betreft een verzoek om

maatwerkvoorschriften voor het melden van ongewone voorvallen. De aanvraag heeft betrekking op

de inrichting gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer

201403209 en bij het Omgevingsloket online onder OLO-nummer 1507371.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1,lid 1 , onder e (milieu) van de Wabo.

Besluit
Wij besluiten, gelet op de overuvegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

de voorschriften 1.6.1 en 1.6.2 uit de deelrevisievergunning d.d. 28 augustus 2008, kenmerk

5.1/2008000975, en de voorschriften 8.1.1 en 8.1.2 uit de deelrevisievergunning d.d. 16 augustus

2010, kenm erk331DO12010.009769, te vervangen door de voorschriften 1.1.1 tot en met 1.1.10

zoals opgenomen in dit besluit;

dat de volgende delen van de aanvraag d.d.27 november 2014, zaaknummer 201403209, deel

uitmaken van deze vergunning:
- bijlage 2 Meldschema ongewone voorvallen
- bijlage 3 Externe melding incidenten

aan deze vergunning voorschriften te verbinden

Ondertekening

Gedeputeerde Staten voornoem d,

namens dezen,
t.e.

F. Quené,
teamleider RUD Drenthe

Bijlage(n)

ms/coll.
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Verzending
Het origineel van dit besluit wordt gezonden aan Attero Noord BV, Postbus 41 14, 6080 AC Haelen

Een afschrift wordt gezonden aan:
- het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, Postbus 24,9410 AA Beilen

- de lnspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191,2500 BD's-Gravenhage
- het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden, Postbus 120,7940 AC Meppel

Rechtsmiddelen
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld
bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan overeen-
komstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht wor-
den ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar
voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben
gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden venreten of door belanghebbenden die
zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Griffierechten
zijn hiervoor verschuldigd.
lndien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden
gevraagd indien onvenrvijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. Griffierechten zijn
hiervoor verschuldigd.
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VOORSCHRIFTEN

behorende bij het besluit

beteffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de inríchting

Attero Noord BV, Vamweg 7 te Wiister
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1

VOORSCHRIFTEN MILIEU

ONGEWONE VOORVALLEN

Algemeen
Na elk ongewoon voorval dient overeenkomstig het "Meldschema ongewone voorvallen",

opgenomen in de bijlage 2 van de aanvraag (zaaknumm er 201403209), te worden bepaald

of sprake is van een ongewoon voorval met of zonder significante gevolgen voor het milieu

Ongewone voorvallen die na toepassing van het "Meldschema ongewone voorvallen" wor-

den geclassificeerd als ongewoon voorval mét significante gevolgen voor het milieu dienen

zo spoedig mogelijk telefonisch te worden gemeld via de piketlijn van de provincie Drenthe,

telefoonnummer (0592) 36 58 72.

Ongewone voorvallen die na toepassing van het "Meldschema ongewone voorvallen" wor-

den geclassificeerd als ongewoon voorval zónder significante gevolgen voor het milieu die-

nen binnen 24 uur na het ongewone voorval te zijn opgenomen in het registratiesysteem

voor ongewone voorvallen.

ln het registratiesysteem voor ongewone voorvallen dienen van de voorvallen zónder

significante gevolgen voor het milieu tenminste de volgende zaken te worden vastgelegd:

a. datum, tijdstip en duur van het ongewoon voorval;

b. datum en tijdstip van registratie;

c. de locatie van het ongewoon voorval;

d. korte omschrijving van het ongewoon voorval;

e. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen en een indicatie van de hoeveel-

heid ervan;
f. een indicatie van het (mogelijk) belaste milieucompartiment, hinder of veiligheids-

aspecten.

Jaarlijks vóór 1 april overlegt vergunninghouder aan het bevoegde gezag een overzicht van

de ongewone voorvallen zonder significante gevolgen voor het milieu die hebben plaats-

gevonden.

lnhoudelijke wijzigingen in het "Meldschema ongewone voorvallen" moeten instemming

hebben van het bevoegde gezag.lmplementatie van een wijziging in een meldschema mag

pas plaats vinden na instemming door het bevoegde gezag.

Vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat het "Meldschema ongewone voorvallen"

zo vaak als dit in verband met gewijzigde werkzaamheden nodig is, wordt aangepast. Aan-

wijzingen die hieromtrent door of vanwege het bevoegde gezag plaatsvinden, moeten door

vergunninghouder worden opgevolgd.

1.1.8 Vergunninghouder dient de bepalingen van voorgaande meldingsvoorschriften te verwerken

in interne bedrijfsinstructies.

ln de bedrijfsinterne instructies moet tenminste aandacht worden besteed aan:

a. de wijze waarop ongewone voorvallen worden gesignaleerd;

b. de wijze waarop zowel intern als extern wordt gecommuniceerd over een ongewoon

voorval;

1.1.

1.1.1

1.1.2

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7

1.1.9
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c
d

de wijze waarop ongewone voorvallen worden onderzocht;

de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers die betrokken

zijn bij het afhandelingsproces van ongewone voorvallen.
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PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager
Op 27 november 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Attero Noord BV, Vamweg 7 te Wijster.

1.2. Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: een verzoek voor maat-

werk voor het melden van ongewone voorvallen.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op voren-

staande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activitei-

ten:

- een vergunning ex artikel 2.1,lid 1, onder e (milieu), van de Wabo.

1.3. Huidigevergunningsituatie
1.3.1. De vergunde activiteiten

De locatie Wijster van Attero BV omvat een belangrijke afualverwerkinginrichting in Nederland. Hier

wordt door Attero per jaar circa 1.400.000 ton afval venrverkt. Het gaat hierbij voornamelijk om stedelijk

afval. De belangrijkste vergunde activiteiten zijn:

- het verbranden van afualstoffen (inclusief opslag van brandbaar afval);

- opslag, de bewerking en afzet van de bij afvalverbranding vrijgekomen reststoffen en bodemas.

- de compostering en vergisting van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en daarmee vergelijkbaar

organisch afua. (inclusief opslag en bewerking van compost en deelstromen afkomstig uit de

GFT-compostering);
- de vergisting van organisch materiaal dat is gescheiden uit huisvuil;

- het biologisch drogen van organisch materiaal dat is gescheiden uit huisvuil om toe te kunnen

passen als secundaire brandstof;
- de opslag, overslag en bewerking van afval van derden. lnclusief verontreinigde grond, bouw en

sloopafval en residu afkomstig van boringen ten behoeve van olie en gaswinning (boorgruis);

- stortplaats voor gevaarlijk en niet gevaarlijk afval;

- aanvoer, opslag, overslag en afvoer van afvalstoffen, producten en (secundaire) grondstoffen;

- afvalwaterverwerking.

1.3.2. De besluiten
Voor de inrichting zijn eerder de volgende besluiten in het kader van de Wet milieubeheer genomen.

- Deelrevisievergunning d.d. 28 augustus 2008 (kenmerk 5.1/2008000975) in verband met de

bewerking van brandbaar afval en de opslag van secundaire brandstoffen. Bij besluit van

10 december 2009 is het besluit aangepast naar aanleiding de uitspraak van de Raad van State

van 7 oktober 2009.
- Deelrevisievergunning d.d. 16 augustus 2010 (kenmerk 33/DO/2010.009769) voor alle activitei-

ten met uitzondering van de activiteiten die samenhangen met het verbranden van afvalstoffen.

- Veranderingsvergunning d.d. 6 september 2010 (kenmerk DO/2010010360) in verband met het

aanleggen van een warmtenetwerk.
- Veranderingsvergunning d.d. 24 mei 2011 (kenmerk 201 1004360) in verband met het zuiveren

van afvalwater van Noblesse Proteïnes.

- Veranderingsvergunning d.d. 7 november 2011 (kenmerk WH/2011009130) in verband met het

ombouwen van de rookgasreiniging van SCR naar SNCR.
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Met het in werking treden van de Wabo op I oktober 2010 zijn vorenstaande milieuvergunningen van

Attero van rechtswege een omgevingsvergunning geworden.

Voor de inrichting zijn eerder de volgende besluiten in het kader van de Wabo genomen.

- Veranderingsvergunning d.d. 4 mei 2012 (kenmerk MO/201 1003915) in verband met de interne

verplaatsing van 60.000 ton vergistingscapaciteit per jaar van de GECO's naar de GAVI.

- Veranderingsvergunning d.d. 28 juni 201 1 (kenmerk MO12011005393) in verband met het ver-

groten van de vergistingscapaciteit naar 210.000 ton per jaar.

- Veranderingsvergunning d.d. 1 oktober 2012 (kenmerk VfH12012006518) in verband met het

accepteren en verwerken van afualwaterstromen van derden.

- Veranderingsvergunning d.d. 21 november 2012 (kenmerk VTH/2012007699) in verband met

het aanpassen van de eerder vergunde vergistingsinstallatie bij de GECO's.

- Veranderingsvergunning d.d. 4 maart 2013 (kenmerk VTH/2013001881) in verband met het

verbeteren van de kwaliteit van ONF waardoor het vergistingsproces van de ONF beter kan

verlopen.
- Veranderingsvergunning d.d. 19 maarl2013 (kenmerk VTH12013002391 ) in verband met het

tijdelijk opslaan van brandbare afvalstoffen op de stortplaats.

- Veranderingsvergunning d.d.24 april2013 (kenmerk VTH12013003309) in verband met de

optimalisatie van de bestaande kunststofscheidingsinstallatie.

- Veranderingsvergunning d.d. 1 juli 2013 (kenmerk VTH/2013004875) in verband met het aan-

passen van de slakkenbunker bij de Gavi.

- Veranderingsvergunning d.d. 27 februari 2014 (kenm erk 201400144-00406699) in verband met

het tijdelijk opwerken van biogas tot vloeibare biogas.

- Veranderingsvergunning d.d. 5 juni 2014 (kenmerk20140240-00422161)voor het plaatsen van

een (nood)gasfakkelinstallatie.

- Veranderingsvergunning d.d. 16 juni2014 (kenmerk 201400812-00423105) voor het drogen

van organisch afual in de composteerhal E.

- Veranderingsverguning d.d. I september 2014 (kenmerk 201401942-00436781 ) voor het uit-

breiden van de bestaande kunststofinstallatie waaronder het vergroten van de venrverkings-

capaciteit en het uitbreiden van een aantal te accepteren Euralcodes.

1.4. Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van

de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage

l, onderdeel C, categorie 28.4, van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-

installatie behoort.

1.5. Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de

aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit

op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.6. Procedure
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in para-

graaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een

of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding

van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uit-

zonderingsgrond zich niet voordoet, hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in een huis-

aan-huisblad.
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Zienswijzen op de ontwerpbeschikking
Van het ontwerp van deze beschikking hebben wij kennis gegeven in een huis-aan-huisblad.

Tussen 7 januari 2015 en 17 februari 2015 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en was eenieder in

de gelegenheid gesteld om zienswijzen naat voren te brengen.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

1.7. Adviezen
ln de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrok-

kenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de

artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instan-

ties/bestuursorganen gezonden :

- het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, Postbus 24,9410 AA Beilen

- de lnspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD's-Gravenhage

- het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden, Postbus 120, 7940 AC Meppel

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij geen adviezen ontvangen
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. lnleiding
De aanvraag heeft betrekking op het of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld

in artikel 2.1,lid 1, aanhef en onder e, van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 214 hel milieu-

hygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden

De verandering betreft een aanpassing in het meldingsregime voor ongewone voorvallen.

2.2. Toetsing
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14,\id 1 , onder a, van de Wabo betrokken;

- met de aspecten genoemd ín artikel 2.14,\id I , onder b, van de Wabo rekening gehouden;

- de aspecten genoemd in artikel 2.14,|id 1, onder c, van de Wabo in acht genomen.

ln november 2011 is de "Handreiking maatwerk ongewone voorvallen art. 17.2 Wet milieubeheer"

gepubliceerd. ln deze handreiking wordt aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag, samen

met het bedrijfsleven, kan omgaan met de vraag of en hoe maatwerk geleverd kan worden. Deze

hebben wij tevens betrokken bij onze beslissing op de aanvraag.

2.3. Overuegingen ongewone voorvallen
ln artikel 17.2,|id 1, van de Wet milieubeheer (Wm) is vastgelegd dat ongewone voorvallen waardoor

nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan, zo spoedig mogelijk, door de drijver

van de inrichting, aan het bevoegde gezag worden gemeld.

ln afwijking van artikel 17 .2,lid 1 , van de Wm is in artikel 17 .2,lid 4, van de Wm onder andere vermeld

dat het bevoegd gezag in een omgevingsvergunning voor een inrichting of in een beschikking voor

een ongewoon voorval, waarvoor de nadelige gevolgen niet significant zijn, kan bepalen dat in afwij-

king van artikel 17.2,|id 1, het voorval wordt geregistreerd en kan voorschrijven binnen welke termijn

en op welke wijze het voorval moet worden gemeld. Deze termijn kan afwijken van de verplichting,

genoemd in artikel 17.2,\id 1, om het voorval zo spoedig mogelijk te melden.

Attero heeft om toepassing verzocht van artikel 17 .2,lid 4, van de Wm. Attero is te kenmerken als een

inrichting waarbij regelmatig ongewone voorvallen zonder significante gevolgen voor het milieu plaats

kunnen vinden. Het altijd zo spoedig mogelijk melden van ongewone voorvallen zonder significante

gevolgen is een onnodige belasting voor het bedrijf .

Meldschema
Attero heeft een meldschema ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld welke ongewone voorval-

len kunnen worden geclassificeerd als voorval zonder significante gevolgen voor het milieu.

Wijzijn van mening dat met de beschrijving in dit meldschema voldoende onderscheid wordt gemaakt

tussen ongewone voorvallen mét en zonder significante gevolgen voor het milieu. Alle voorvallen wor-

den geregistreerd in een registratiesysteem.

Registreren en informeren
Wij vinden het belangrijk om zicht te houden op de aantallen, aard en omvang van de ongewone

voorvallen zonder significante gevolgen voor het milieu. Deze kunnen een indicatie zijn of de proces-

sen (in de ruimste zin) in voldoende mate worden beheerst en de installaties deugdelijk zijn.
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Daarom hebben wij, naast het toepassen van het meldschema, ook een aantal voorschriften opgeno-
men voor het verplicht registreren van en de wijze waarop wij periodiek moeten worden geÏnformeerd

over de ongewone voorvallen zonder significante gevolgen voor het milieu die zich hebben voorge-
daan.

Werkwijze afhandeling ongewone voorvallen
Naast het inzichtelijk hebben van de ongewone voorvallen zonder significante gevolgen voor het

milieu stellen wij eisen aan het afhandelingsproces van ongewone voorvallen binnen het bedrijf.

Daarbij gaat het om zaken als signalering van de ongewone voorvallen, communicatie, onderzoek en

bevoegdheden van medewerkers. Attero heeft een beschrijving ingediend waarbij inzichtelijk is ge-

maakt hoe het afhandelingsproces is georganiseerd. Om te borgen dat ook in de toekomst ongewone
voorvallen zonder significante gevolgen voor het milieu door het bedrijf worden beschouwd hebben wij

voorschriften opgenomen over het in stand houden van dat afhandelingsproces.

Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van de werking van de inrichting zijn

er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

ln deze beschikking zijn de voor de voorgenomen activiteit relevante voorschriften opgenomen
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