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Begrippen- en literatuurlijst 

 
Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, PGS, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift 
of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, 
toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, 
laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of 
correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. 
 
 

ADR Accord européen relatief aux transport internationaux de 
marchandises dangereuses par route 

Bodembeschermende 
maatregel 

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een 
voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te 
reduceren. 

Bodemonderzoek 
Milieuvergunningen en BSB 

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

Brandbare stof Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder 
vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron 
wordt weggenomen. 

PGS 7 "Nitraathoudende meststoffen; vervoer en opslag". 

CUR/PBV-aanbeveling 44 “Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen” 
(Stichting CUR, januari 2005). 

CUR/PBV-Aanbeveling 51 Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen (Stichting 
CUR, 1997). 

CUR/PBV-Aanbeveling 65 Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen 
(Stichting CUR, 1998) 

Diffuse emissies Niet gekanaliseerde emissies. 

EEG-kaderrichtlijn 
76/767/EEG 

Richtlijn van de EEG 76/767 (27 juli 1976), alsmede de daarop 
berustende bijzondere richtlijnen 84/525-, 84/526- en 84/527/EEG 
inzake de keuring van gasflessen. 

Emballage Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen 
bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l en 
papieren of kunststof zakken, IBC’s 

Eural Europese Afvalstoffenlijst 

Gasfles Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen 
drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of 
naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l. 

Gedeputeerde Staten Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 
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Geluidgevoelige 
bestemmingen 

Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel 
van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet 
geluidhinder. 

Geluidniveau in dB(A) Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in 
dB(A). 

  

Gevaarlijke stof Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is 
verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is 
toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid 
in de IMDG-Code. 

Hulpverleningsdiensten Bedrijfshulpverleningsdienst, brandweer en ambulance. 

IBC Intermediate Bulk Container: een stijve of flexibele verpakking die 
in hoofdstuk 6.5 van het ADR is genoemd 

IMDG-code International Maritime Dangerous Goods Code 

KIWA Keuringsinstituut voor waterleidingartikelen, te Rijswijk ZH. 

Kleinschalige aflevering 
motorbrandstoffen 

Met kleinschalige afleverinstallaties worden uitsluitend installaties 
bedoeld voor het aftanken van voertuigen die alleen binnen of ten 
behoeve van de inrichting gebruikt worden, zoals vrachtwagens, 
heftrucks en shovels. De afleverinstallatie mag niet bestemd zijn 
voor de verkoop van brandstoffen aan derden. 

Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT) 

De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen 
geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke 
beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke 
bedrijfstoestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid 
van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid. 

Lekbak Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels 
en muren een vloeistofdichte bak vormt danwel een apart 
gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof. 
Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage 
optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de 
opgeslagen vloeistoffen. 
Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering van 
hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen 
hemelwater periodiek te laten afvloeien. 
Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten 
minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen 
vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een 
inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 
10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij 
opslag van K3- of overige vloeistoffen. 

Maximale geluidsniveau 
(LAmax) 

Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de 
meterstand ‘fast’ gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm. 

NEN 1014 “Bliksembeveiliging”, zoals laatstelijk gewijzigd of aangevuld. 

NEN 3011 "Veiligheidskleuren en tekens". 
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NEN 3399 "Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van 
objecten." 

NEN 6411 “Water: Bepaling van de pH” . 

NEN 6487 “Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte”.  

NEN 858-2 Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en 
benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, 
functionering en onderhoud 

NEN-EN 13725 Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie 
(versie 2003). 

NEN-EN Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en 
door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft als 
Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. 

NEN-normen Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft uitgegeven 
en te verkrijgen normbladen. 

NeR (Stof)categorie Clustering van stoffen op basis van vergelijkbare fysische en/of 
chemische eigenschappen. Onderscheiden worden: carcinogeen, 
stof, stofvormige (an)organisch, en (an)organisch gas- of 
dampvormig. 

NeR Nederlandse Emissie Richtlijnen lucht, Stafbureau NeR Bilthoven 
(1992), zoals laatstelijk gewijzigd. 

NPR 7910 Toelichting bij NEN 10079-10-“Gevarenzone-indeling met 
betrekking tot gasontploffingsgevaar”(voorheen P182 van het 
ministerie van SZW) . 
NPR 7910-1: Deel 1: Gasontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-
EN-IEC 60079-10; 
NPR 7910-2: Deel 2: Stofontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-
EN 50281-3; 

NPR Nederlandse PraktijkRichtlijnen, uitgegeven door het Nederlands 
NormalisatieInstituut (NNI) te Delft. 

NRB Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige 
activiteiten uitgegeven door het Informatiecentrum 
Milieuvergunningen te den Haag. 

Nuttige toepassing Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide 
componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze 
oorspronkelijk waren bestemd. 

Onbrandbaar Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder 
Brandbare stof). 

Openbaar riool Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater 
buiten de inrichting. 

PGS 7 "Nitraathoudende meststoffen; vervoer en opslag". 
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PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 “Opslag van verpakte 
gevaarlijke stoffen, richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid 
en milieuveiligheid (Ministerie van VROM 2005). 

PGS 30 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30”Vloeibare 
aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties, opslag tot 
150 m3 van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 
100 ºC in bovengrondse tanks” (Ministerie van VROM 2005). 

PBV-Verklaring vloeistofdichte 
voorziening 

Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model 
Verklaring vloeistofdichte voorziening. 

Potentiëel bodembedreigende 
activiteit 

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met 
zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als 
gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de 
stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen 
of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele 
maatregelen en voorzieningen die zijn getoffen om het risico van 
die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten. 

Reservoir Een vat of een tank waarin een vloeistof of gas bewaard wordt. 

Riolering Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrichting 
naar een openbaar riool. 

Reststoffen De als afvalstoffen aan te merken stoffen die overblijven nadat 
afvalstoffen zijn be- of verwerkt. 

Risico Individueel Risico: de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt 
getroffen door een ongeval, indien hij zich onbeschermd 
permanent op een bepaalde plaats zou bevinden. 
Groeps Risico: de kans per jaar dat in één keer een groep van 
bepaalde grootte dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval. 

Stuifgevoeligheid De mate waarin een product gevoelig is voor verwaaiing. In het 
handboek NER worden vijf categorieën onderscheiden:  
 
Cat. Gevoelig Bevochtigbaar Voorbeeld 
 
S1 sterk niet cement, vulstof voor asfalt, 
vliegas 
S2 sterk wel looderts, bruinsteen, vliegas 
S3 licht niet zilverzand, fijn zand 
S4 licht wel grof zand, betonzand 
S5 nauwelijks  grint 
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Terugverdientijd De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel 
na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van 
de maatregel ten gevolge van de met de maatregel 
samenhangende energiebesparing en andere besparingen.  
In geval van een investering in een installatie voorzien van 
afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van 
het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de 
meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de 
energiebesparende componenten.  
Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van 
de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet 
worden gerekend met de op het moment van het 
besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de 
betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de 
eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een 
installatie en niet met rentekosten. 

Vloeistofdichte vloer of 
voorziening 

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd 
overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. 
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1 Algemeen 

1.1 Bedrijfstijden 

1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn tijdens de bedrijfstijden zoals genoemd op pagina 17 
van de aanvraag.    

1.2 Inspectie en onderhoud 

1.2.1 Er dient een inspectie- en onderhoudssysteem opgezet te zijn. Het inspectie- en 
onderhoudssysteem dient steeds ter inzage te liggen voor de controlerende ambtenaar. 

1.2.2 Het inspectie- en onderhoudssysteem dient ten minste te omvatten: 
a. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen; dit 

betreft in ieder geval de installaties, de bodembeschermende voorzieningen zoals bedoeld 
in voorschrift 5.1.1 en het onderhoud van de doekfilters zoals bedoeld in voorschrift 2.2.4.  

b. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten, alsmede van de volgorde en 
de frequentie waarin deze worden uitgevoerd; 

c. de wijze waarop registraties, alsmede interne en externe rapportages plaatsvinden. 

1.2.3 Van de in voorschrift 1.2.2 bedoelde inspecties dient een registratie te worden opgesteld met 
daarin de eventuele bevindingen. Deze registratie dient steeds ter inzage te liggen voor de 
controlerende ambtenaar. 

1.3 Terreinen en wegen 

1.3.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze 
plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:  
a. alle gebouwen en de installaties met hun functies; 
b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met 

vermelding van aard en maximale hoeveelheid. 

1.3.2 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen die zich binnen een 
terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten afdoende zijn 
beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie. 

1.3.3 Om het terrein moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn. 

1.3.4 Het buitenterrein van de inrichting moet regelmatig worden schoongemaakt.  

1.3.5 Landbouwartikelen, zoals (thermisch) verzinkte hekken en verduurzaamd hout, die buiten liggen 
opgeslagen dienen te worden afgedekt. 

1.3.6 Morsingen die plaatsvinden ten gevolge het lossen van schepen, moeten onmiddellijk worden 
opgeruimd. 
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1.4 Diversen 

1.4.1 Binnen de inrichting moet een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met 
bijbehorende voorschriften aanwezig zijn, alsmede een exemplaar van de in deze voorschriften 
voorgeschreven PGS-richtlijnen. De vergunninghouder moet bij het aanleggen van installaties 
of voorzieningen door derden, deze informeren omtrent de eisen die daarvoor zijn gesteld in 
deze vergunning.  

1.4.2 Tijdens de openingstijden van de inrichting dient er iemand aanwezig te zijn die de dagelijkse 
leiding op de inrichting heeft, die van de voorschriften in deze vergunning op de hoogte is en die 
weet hoe te handelen bij brand, onvoorziene gebeurtenissen en calamiteiten. 

1.4.3 Iedere werknemer in het bedrijf moet door middel van schriftelijke instructie(s), bijvoorbeeld een 
beheersprotocol op de hoogte zijn gebracht van de in deze vergunning opgenomen 
voorschriften en moet bekend zijn met de algemene veiligheidsmaatregelen in de inrichting, het 
gebruik van brandblusmiddelen en voorschriften met betrekking tot brandbestrijding. 

1.4.4 Tijdens controle-, onderhouds-, en/of reparatiewerkzaamheden moeten voorzorgsmaatregelen 
worden genomen om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken. Voordat 
personeelsleden van derden werkzaamheden mogen verrichten op het terrein van de inrichting 
moeten zij door of namens vergunninghouder zodanig zijn geïnstrueerd, dat de door hen te 
verrichten werkzaamheden conform de voorschriften van deze vergunning worden uitgevoerd. 

1.4.5 Er dient een milieulogboek te worden bijgehouden waarin alle milieurelevante handelingen 
moeten worden vermeld. Er dienen tenminste de volgende zaken in te worden opgenomen: 
a. de resultaten van in deze vergunning voorgeschreven onderzoeken, keuringen en 

inspecties; 
b. alle van belang zijnde gegevens (zoals datum, tijdstip, plaats oorzaak, aard, hoeveelheid, 

getroffen maatregelen etc.) van voorgevallen incidenten die van invloed kunnen zijn op het 
milieu; 

c. de afvoerbewijzen van afgevoerde afvalstoffen;  
d. de produktveiligheidsbladen van de binnen de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen; 
e. teneinde inzicht te houden in het energiegebruik en de variatie daarin om daarmee onnodig 

gebruik te voorkomen, een jaarlijkse registratie van het energiegebruik per energiedrager 
van het afgelopen jaar (aardgasverbruik in m3, elektriciteitsverbruik in kWh, dieselolie-
verbruik in liters en eventueel andere energiedragers in gewichts- of volume-eenheid). 

De gegevens hoeven zich niet in het milieulogboek zelf te bevinden, mits in het  
logboek een duidelijke verwijzing naar de vindplaats binnen de inrichting is gegeven. 
De gegevens dienen ten minste vijf jaar in de inrichting te worden bewaard. 

1.4.6 Ten minste zeven werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een 
bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen gedeputeerde 
staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld.  
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2 Lucht  

2.1 Onderzoek en normering 

Stof 

2.1.1 De lucht in de doseer-, maal- en menglijn moet via een filtrerende afscheider worden afgevoerd. 
De stofconcentratie in de gereinigde afgevoerde lucht na een filtrerende afscheider mag niet 
meer bedragen dan 5 mg/mo

3.bij een emissievracht van 0,2 kg/uur of meer. 

2.1.2 De geblazen silo's bestemd voor de opslag van stuifgevoelige grondstoffen en gereed product 
moeten zijn voorzien van een filterinstallatie. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd en worden 
onderhouden dat de stofconcentratie van gereinigde en afgevoerde lucht niet meer bedraagt 
dan 5 mg/mo

3. bij een emissievracht van 0,2 kg / uur of meer.   

2.1.3 De auto-ontvangst hal voor de ontvangst van vanuit vrachtwagens los te storten goederen  
moet doelmatig worden afgezogen. De afgezogen lucht moet alvorens het wordt geëmitteerd 
worden gereinigd door middel van een stoffilterinstallatie. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd en 
worden onderhouden dat de stofconcentratie van gereinigde en afgevoerde lucht niet meer 
bedraagt dan 5 mg/mo

3 .bij een emissievracht van 0,2 kg / uur of meer.   

2.1.4 De afblaas van de koelers moet zijn voorzien van een filterinstallatie. Deze moet zodanig zijn 
uitgevoerd en worden onderhouden dat de stofconcentratie van de gereinigde en afgevoerde 
lucht niet meer bedraagt dan 5 mg/mo

3 . bij een emissievracht van 0,2 kg / uur of meer.   

2.1.5 De gereed produkt beladingruimte voor bulkauto’s moet vrij van stof worden gehouden.  

2.2 Stoffilters 

2.2.1 Het stoffiltersysteem moet zijn voorzien van een middel, waarmee het filtermedium met 
regelmatige tussenpozen wordt gereinigd. Het afgescheiden stof moet worden verzameld 
zonder dat de goede werking van de installatie wordt verstoord; de afvoer van het afgescheiden 
stof moet geschieden zonder dat dit zich in de omgeving kan verspreiden. 

2.2.2 De leidingen die deel uitmaken van een afzuiginstallatie moeten bestaan uit doelmatig 
materiaal, stofdicht zijn uitgevoerd en aangesloten zijn op de betreffende  
installatieonderdelen. 

2.2.3 De filterinstallatie moet zijn voorzien van een meet- en meldsysteem dat aangeeft of het filter 
verstopt dan wel gescheurd is. Dit systeem moet wekelijks op zijn goede werking worden 
gecontroleerd.  

2.2.4 Doekfilterinstallaties moeten in goede staat van onderhoud verkeren, periodiek en tenminste 
twee maal per jaar worden gecontroleerd en schoongemaakt; versleten of beschadigde 
filterdoeken moeten onmiddellijk worden vervangen. Doekfilters moeten worden vervangen 
indien de resultaten van de ∆P-meting hiertoe aanleiding geven. Binnen de inrichting moeten 
voldoende reservefilterdoeken aanwezig zijn. 

2.2.5 Van eventueel optredende alarmeringen moet een registratie worden bijgehouden. De 
registratie moet tenminste datum en omschrijving van het alarm omvatten en de ondernomen 
acties. Bij een alarm moet de aard en de duur van een bovennormale emissie worden vermeld. 
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2.2.6 Bij storingen en overbelasting van een doekfilterinstallatie moeten de op deze 
reinigingsinstallatie aangesloten installaties en activiteiten zo snel mogelijk uit bedrijf worden 
genomen. 

2.3 Metingen en controle 

2.3.1 Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning moet worden aangegeven 
welke parameters bepalend zijn voor de werking van de filterinstallaties (Emissie Relevante 
Parameters (ERP’s)), welke waarde deze parameters hebben en met welke ERP’s (debiet, 
drukval over het filter, temperatuur van de te behandelen afgasstroom, stand-/ bedrijfstijd 
filtermateriaal, controle op de goede werking filterreinigingsmechanisme) de afdoende werking 
van een stoffilterinstallatie gaat worden bewaakt. Uitgangspunt hierbij dient het gestelde in de 
NeR ten aanzien van controle door gebruik van ERP’s te zijn. Het voorgaande dient ter 
instemming aan gedeputeerde staten te worden overge legd. 

2.3.2 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning moet de emissievracht van 
alle filterinstallaties aan gedeputeerde staten worden overgelegd. 

2.4 Afdichtingen en diffuse bronnen 

2.4.1 Het laden en lossen van de stuifgevoelige grondstoffen behorende tot de stuifklasse 3 van de 
NeR mag uitsluitend plaatsvinden onder de volgende condities: 
a. Het verladen dient te gebeuren met een van de bovenkant afgesloten grijper welke pas 

mag worden geopend nadat deze onder de rand van de storttrechter, dan wel onder de 
rand van de windschermen, is gezakt; 

b. De overslagactiviteiten dienen onmiddellijk te worden gestaakt wanneer de windsnelheid 
meer is dan 14 m/s (windkracht 6/krachtige wind);  

c. de storttrechter moet zijn voorzien van randafzuiging waarbij de afgezogen lucht moet 
worden gereinigd in een stoffilterinstallatie waarbij de stofconcentratie in de gereinigde 
afgevoerde lucht niet meer bedraagt dan 5 mg/mo

3; 
d. de maximale vullinggraad van de storttrechter mag 85% zijn.  

2.4.2 Binnen de inrichting dient een geijkte windsnelheidsmeter geïnstalleerd en in werking te zijn. De 
meetresultaten van de windsnelheidsmeter dienen te worden geregistreerd en tenminste één 
maand na registratie in de inrichting te worden bewaard. Deze registratie dient steeds ter 
inzage te liggen voor de controlerende ambtenaar. 
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3 Geur 

3.1 Doelvoorschriften 

3.1.1 De geurimmissieconcentratie vanwege de geuremissie van de inrichting mag op een afstand 
van maximaal 525 m vanaf de emissiepunten niet meer bedragen dan 1ouE/m³ (2 ge/m³) als 98 
percentiel. 

3.2 Middelvoorschriften 

3.2.1 Deuren en ramen in de productieruimten dienen gesloten te blijven, behalve voor de 
onmiddellijke doorgang van personen of goederen. 

3.2.2 In de productieruimten dient een zodanige directe afzuiging plaats te vinden dat geen 
verspreiding van geurstoffen kan plaatsvinden. Afgezogen dampen dienen te worden afgevoerd 
naar een schoorsteen.  

3.2.3 Geurgevoelige grondstoffen en eindproducten mogen niet in de open lucht worden opgeslagen. 

3.3 Metingen en controle 

3.3.1 Als een, door gedeputeerde staten geverifieerd klachten patroon en eigen waarnemingen van 
de aanvrager daartoe aanleiding geeft, dient vergunninghouder een emissie-onderzoek uit te 
voeren naar de dan optredende geurbelasting.  

3.3.2 Geuremissiemetingen en verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd conform de 
NeR. De bijbehorende geurconcentratiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de 
geldende norm (NEN-EN 13725). De resultaten van de metingen en berekeningen moeten 
worden gerapporteerd in geureenheden (ge). Het meetplan moet worden voorgelegd aan 
gedeputeerde staten. 
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4 Geluid 

4.1 Geluidnormering 

4.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwe-
zige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de 
daarin plaatsvindende activiteiten mag op de beoordelingpunten zoals genoemd in onderstaand 
schema en zoals aangegeven op bij deze vergunning behorende kaart “beoordelingspunten 
Agrifirm te Meppel”, niet meer bedragen dan : 

 
LAr,LT per periode in dB(A) 

Immissie 
punt 

Omschrijving 
Beoordelings

hoogte in 
meters 

Dag 
(07.00 - 19.00) 

Avond 
(19.00- 23.00 ) 

Nacht 
(23.00 - 07.00 ) 

11 Zomerdijk 5 47 35 33 
13 Steenwijkerstraatweg 5 43 38 35 
17 K.E. Borgerlaan 5 42 40 38 
18 Noordeinde 5 31 29 27 
26 Mallegat 5 43 39 38 

28-C Appartementen noordgevel 10.5 49 40 39 
29-C Appartementen westgevel 10.5 50 40 39 
30 Handhavingcontrolepunten 5 45 41 38 
31 Handhavingcontrolepunten  5 47 42 41 
32 Handhavingcontrolepunten 5 41 39 37 

 

4.1.2 Onverminderd het gestelde in voorschrift  4.1.1, mogen de maximale geluidsniveaus (LAmax), 
voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, 
alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activi-
teiten, op de in voorschrift  4.1.1 genoemde immissiepunten niet meer bedragen dan: 
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
60 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode). 

4.2 Metingen en controle 

4.2.1 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale 
geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens 
de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999. 
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5 Bodembescherming 

5.1 Voorzieningen 

5.1.1 Bij bodembedreigende activiteiten, zoals gedefinieerd in de NRB, dienen bodembeschermende 
voorzieningen of maatregelen te zijn getroffen. Binnen drie maanden na het in werking treden 
van deze vergunning dient een plan van aanpak ter instemming aan gedeputeerde staten te 
worden overgelegd waarin is aangegeven welke bodembeschermende maatregelen en 
voorzieningen worden getroffen zodat wordt voldaan aan bodemrisiconiveau A in de zin van de 
Nrb. Bij het besluit tot instemming worden de te treffen maatregelen en de daarvoor geldende 
termijnen vastgesteld.  

5.1.2 Binnen de inrichting moet een procedure incidentenmanagement aanwezig zijn. De procedure 
incidentenmanagement moet zijn gebaseerd op de checklist zoals genoemd in paragraaf 3.1  
van onderdeel B3 (organisatorische beheermaatregelen) van de Nrb. Met de procedure 
incidentenmanagement moet door gedeputeerde staten zijn ingestemd, binnen één maand na 
het in werking treden van deze vergunning.  

5.1.3 De inrichting dient in werking te zijn conform de in voorschrift 5.1.2 bedoelde procedure 
incidentenmanagement. 

5.1.4 Indien emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten lekbak(ken) onder het 
aftappunt worden geplaatst. 

5.1.5 Reiniging van emballage moet plaatsvinden boven een lekbak.  

5.2 Controle  

5.2.1 Een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer moet binnen drie maanden na aanleg worden 
beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, overeenkomstig de CUR/PBV-
aanbeveling 44. Vervolgens moet deze vloer worden beoordeeld en goedgekeurd 
overeenkomstig voorschriften 5.2.2 en 5.2.3.  

5.2.2 Van een vloeistofdichte vloer of voorziening als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 wordt 
eenmaal per zes jaar de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig 
inspecteur, overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.  

5.2.3 Jaarlijks dient een vloeistofdichte vloer visueel te worden geïnspecteerd door of namens de 
vergunninghouder aan de hand van de controlelijst voor een bedrijfsinterne controle zoals 
opgenomen in bijlage C van de CUR/PBV-aanbeveling 44.  

5.2.4 Jaarlijks dienen de bodembeschermende voorzieningen zoals vloeistofkerende vloeren en de 
lekbakken visueel te worden geïnspecteerd door of namens de vergunninghouder. 

5.2.5 Het resultaat van de visuele inspecties moet worden bewaard in het milieulogboek en moet ten 
minste vijf jaar worden bewaard.  Voor de uitvoering van (eventuele) herstelwerkzaamheden 
aan de bodembeschermende voorzieningen moet een aantekening worden gemaakt in het 
voornoemde milieulogboek. 
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5.3 Bedrijfsrioleringen 

Ontwerp 

5.3.1 Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning en vervolgens elke 4 jaar 
dient het rioolsysteem tussen de wasplaats en de openbare riolering worden geïnspecteerd op 
lekdichtheid. Hierbij dient NEN 3399/NEN 3398 te worden gehanteerd. De wijze van inspectie 
moet twee maanden voor de uitvoering worden overgelegd aan gedeputeerde staten. Herkeur 
moet plaatsvinden overeenkomstig de termijn die door een erkende deskundige is vastgesteld 
op basis van deze normen. 

5.3.2 Riolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater moet vloeistofdicht zijn en bestand tegen het af 
te voeren afvalwater. 

5.3.3 Bij de aanleg van (nieuwe delen van) rioleringen voor verontreinigd bedrijfsafvalwater dient te 
zijn voldaan aan het gestelde in CUR/PBV-Aanbeveling 51 “Milieutechnische ontwerpcriteria 
voor bedrijfsrioleringen”. In het ontwerp dient ten minste aandacht te zijn besteed aan: 
a. de eis aan de vloeistofdichtheid; 
b. de samenstelling en kenmerken van het afvalwater (stoffen, temperatuur, vullingsgraad 

riool, aanwezigheid van zand en slib); 
c. de externe leidingomgeving (grondeigenschappen, grondwatergegevens); 
d. de geplande levensduur en de ontwerplevensduur; 
e. de uitwendige belastingen; 
f. de wijze van uitvoering; 
g. de wijze van beheer. 
De opzet van het ontwerp dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te worden overgelegd 
aan het bevoegd gezag.  

5.3.4 De materialen die worden toegepast ten behoeve van de in voorschrift 5.3.1 bedoelde riolering 
dienen te beschikken over een produktcertificaat. De riolering dient te worden aangelegd 
overeenkomstig een erkend procescertificaat. Afschriften van deze certificaten dienen binnen 
de inrichting aanwezig te zijn. 

Functionele eisen 

5.3.5 Riolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater moet vloeistofdicht zijn en bestand tegen het af 
te voeren afvalwater. 

5.3.6 Indien een vermoeden bestaat of blijkt dat een rioolsysteem lek is dient: 
a. dit onverwijld te worden gemeld aan gedeputeerde staten; 
b. het rioolsysteem te worden hersteld. 

5.4 (Aanvullend) Nulsituatie-onderzoek 

5.4.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk drie maanden 
na het in werking treden van deze vergunning een (aanvullend)nulsituatie-onderzoek te zijn 
uitgevoerd. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te 
worden overgelegd aan gedeputeerde staten. Het onderzoek dient betrekking te hebben op 
plaatsen en stoffen binnen de inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te 
worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB. Het 
onderzoek mag worden uitgevoerd conform een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie, 
indien gedeputeerde staten hiervoor vooraf instemming hebben verleend. 
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Eindonderzoek 

5.4.2 Bij beëindiging van de bodembedreigende activiteiten in de zin van de NRB of drie maanden 
voor het aflopen van de vergunningtermijn dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem 
een eindonderzoek te worden uitgevoerd. De opzet van het bodemonderzoek dient alvorens tot 
uitvoering wordt overgegaan, te worden overgelegd aan gedeputeerde staten. Het onderzoek 
dient betrekking te hebben op de door het bevoegd gezag aan te wijzen locaties binnen de 
inrichting en te worden uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek, zoals 
vermeld in de uitgave Bodemonderzoek milieuvergunning en BSB (SDU uitgeverij 
Koninginnegracht te ‘s-Gravenhage, oktober 1993). Het onderzoek mag worden uitgevoerd 
conform een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie, indien gedeputeerde staten hiervoor 
vooraf instemming hebben verleend.  

5.4.3 De resultaten van het in voorschriften 5.4.1 en 5.4.2 bedoelde onderzoeken dienen uiterlijk drie 
maanden na het uitvoeren van het onderzoek ter instemming aan het bevoegd gezag te zijn 
overgelegd. 

Herstelplicht (bodemsanering) 

5.4.4 Indien blijkt dat de bodem is verontreinigd of aangetast, of verontreinigende stoffen op of in de 
bodem dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, zonder dat er sprake is van een ernstige 
bodemverontreiniging ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van de Wet 
bodembescherming, moet degene die de inrichting drijft dit onverwijld melden aan het bevoegd 
gezag. Er moeten in deze gevallen onverwijld maatregelen worden genomen teneinde de 
oorzaak van de verontreiniging weg te nemen en de verontreiniging, de aantasting en de directe 
gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.  

5.4.5 Direct na een in voorschrift 5.1.4 bedoelde melding moet, in het geval dat de bodem of het 
grondwater is verontreinigd of aangetast, de bodem en/of het grondwater worden onderzocht. 
Het onderzoek moet worden uitgevoerd conform het Protocol nulsituatie / BSB-onderzoek zoals 
vermeld in de uitgave “Bodemonderzoek milieuvergunning en BSB” (SDU Uitgeverij, 
Koninginnegracht, Den Haag, oktober 1993). De onderzoeksstrategie moeten zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na afronding van het onderzoek worden overgelegd aan 
het bevoegd gezag. 

5.4.6 De termijnen waarbinnen en de wijze waarop de verontreinigde grond en/of het grondwater 
moet worden gesaneerd, moet in overleg met het bevoegd gezag worden vastgesteld.  

5.4.7 Indien een op het terrein geconstateerde verontreiniging is gesaneerd, gelden de 
analyseresultaten van het bodemonderzoek dat na deze sanering is verricht als ijkpunt voor de 
kwaliteit van de bodem en het grondwater van de desbetreffende delen van het terrein. 
Vorenbedoelde analyseresultaten maken dan als zodanig onderdeel uit van de vergunning.  
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6 Acceptatie 

6.1.1 Door de inrichting mogen uitsluitend stoffen van GMP gecertificeerde leveranciers worden 
geaccepteerd.  
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7 Afvalstoffen 

7.1 Opslag en afvoer 

7.1.1 Afvalstoffen mogen niet in de bodem terecht kunnen komen of in de bodem worden gebracht. 

7.1.2 De emballage voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen moet dicht en voldoende sterk en 
geschikt zijn voor de desbetreffende stof. Op de emballage moet duidelijk leesbaar worden 
aangeduid welke afvalstof het betreft.  

7.1.3 De verpakkingen met vloeibare gevaarlijke afvalstoffen, moeten in lekbakken zijn geplaatst. De 
inhoud van de bak moet de volledige inhoud van de opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten.  

7.1.4 Ledige, niet gereinigde emballage voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen, moet worden 
bewaard als gevulde emballage. 

7.1.5 De volgende afvalstoffen moeten ten minste naar aard en verwerkingsmogelijkheid gescheiden 
worden opgeslagen en afgevoerd: 
a. Papier en karton; 
b. Plastic; 
c. Resten meststoffen; 
d. Afvalstoffen die volgens de Europese afvalstoffenlijst (Eural) worden aangemerkt als 

gevaarlijk afval (zoals poetsdoeken die ingevolge de Eural worden aangemerkt als 
gevaarlijk afval).  

7.1.6 Gebruikte poetsdoeken en absorptiematerialen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden 
en het verwijderen van gemorste olie, dienen in vloeistofdichte en afgesloten emballage te 
worden bewaard, die bestand is tegen het product. 

7.1.7 Binnen de inrichting gebruikte  absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten als gevaarlijk afval 
worden behandeld. 

7.1.8 De in de inrichting ontstane gevaarlijke afvalstoffen, als aangeduid in de Europese 
Afvalstoffenlijst (Eural) mogen niet met andere categorieën (gevaarlijke) afvalstoffen worden 
gemengd. 

7.1.9 Afvalstoffen mogen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.  

7.1.10 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van 
voorschrift 7.1.9 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar. 

7.1.11 Het afvoeren van afvalstoffen uit de inrichting moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of 
buiten de inrichting kan verspreiden.  
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8 Afvalwater 

8.1 Algemeen 

8.1.1 Afvalwater (waaronder verontreinigd hemelwater), mag niet op oppervlaktewater worden 
geloosd. 

8.1.2 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of andere voorziening voor de inzameling of het 
transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of 
hoeveelheid ervan: 
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of bij een zodanig 

riool behorende apparatuur;  
b. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een door een bestuursorgaan beheerd 

zuiveringstechnisch werk of bij een zodanig zuiveringstechnisch werk behorende 
apparatuur; 

c. de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool 
behorende apparatuur, niet wordt belemmerd; 

d. de verwerking van slib, verwijderd uit een door een bestuursorgaan beheerd 
zuiveringstechnisch werk of uit de bij een zodanig zuiveringstechnisch werk behorende 
apparatuur, niet wordt belemmerd; 

e. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater zoveel 
mogelijk worden beperkt. 

8.2 Lozingseisen 

8.2.1 Het is verboden bedrijfsafvalwater in een openbaar riool te brengen dat: 
a. een temperatuur heeft hoger dan 30 graden Celsius; 
b. een pH heeft lager dan 6,5 en hoger dan 10, bepaald volgens NEN 6411 (1981); 
c. een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487 (1997); 
d. een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, bepaald 

volgens NEN 6621(1988): C1 (1992); 
e. een chloridegehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6651 (1992);  
f. stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken; 
g. stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosiegevaar kan 

ontstaan; 
h. stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan verbonden 

installaties kunnen veroorzaken; 
i. grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat. 

8.3 Voorzieningen voor lozingen met minerale olie 

8.3.1 Bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats dient, voor vermenging met afvalwater uit andere 
ruimtes, door een slibvangput en een olie-afscheider te worden geleid. Het effluent mag niet 
meer dan 200 mg/l minerale oliën bevatten, bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377-2 (2000). 
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Slibvangput en olie-afscheider voor lozingen met mi nerale olie 

8.3.2 De slibvangput en olie-afscheider moeten uiterlijk één jaar na het in werking treden van de 
vergunning worden geïnspecteerd door een door het bevoegd gezag erkende inspecteur. Het 
verslag van de inspectie moet worden opgenomen in het milieulogboek. Uit het verslag van de 
inspectie moet blijken wanneer de slibvangput moet worden geledigd en ontdaan van 
slibafzetting. De slibvangput moet zo vaak als dat voor de goede werking noodzakelijk is, doch 
tenminste overeenkomstig de frequentie zoals aangegeven in het verslag van de inspectie, 
worden geïnspecteerd, geledigd en ontdaan van vet-, olie- en slibafzetting.   

8.3.3 Het bewijs van de afvoer van vet-, olie- en slibafzetting, door een erkende inzamelaar / 
verwerker dient in het milieulogboek te worden bewaard. 

8.3.4 Na elke lediging dient de olie-afscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water. 

8.3.5 De slibvangput en olie-afscheider dienen te voldoen aan NEN-EN 858-1 en -2. 

8.3.6 Op een afvoerleiding naar een slibvangput en olie-afscheider mogen geen afvoerleidingen voor 
sanitair afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater worden aangesloten. 

8.4 Controle 

8.4.1 Bedrijfsafvalwater waarvoor een concentratiegrenswaarde geldt, dient voor vermenging met 
afvalwater waarvoor een andere of geen concentratiegrenswaarde geldt, door een 
controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan 
plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn. 

8.5 Analysemethoden 

8.5.1 Analyses moeten op de volgende wijze worden uitgevoerd: 
a. de analyses worden uitgevoerd met een representatief monster; 
b. de resultaten van de analyse dienen te kunnen worden getoetst aan de 

lozingsvoorschriften; 
c. de in deze vergunning genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens 

voorschriften, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN). Uitgangspunt 
is dat wordt gewerkt volgens de laatst verschenen uitgave; 

d. als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analysemethode, dient deze 
analysemethode geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of door de 
vergunninghouder dient te kunnen worden aangetoond, dat het verkregen analyseresultaat 
vergelijkbaar is met het resultaat van de analyse volgens de NEN-norm. 

8.5.2 Indien vergunninghouder een andere analysemethode wil volgen voor het bepalen van de 
concentratiegrenswaarde dan voorgeschreven en aantoont dat het resultaat niet significant 
afwijkt van de voorgeschreven analysemethode kan die methode gevolgd worden na 
instemming door gedeputeerde staten.  
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9 Energie 

9.1 Onderzoek en rapportage 

9.1.1 Op basis van het bij de vergunningaanvraag overgelegde energiebesparingsonderzoek dient 
vergunninghoudster, binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning en 
vervolgens elke vier jaar, een bedrijfsenergieplan ter instemming aan gedeputeerde staten te 
overleggen.  
In het plan dienen tenminste alle nog niet getroffen maatregelen met een terugverdientijd tot en 
met 5 jaar te zijn verwoord. Als er maatregelen zijn die aan het criterium van terugverdienen 
voldoen, maar die echter niet zullen worden uitgevoerd, dan dient dit in het plan te worden 
gemotiveerd. De maatregelen dienen niet alleen betrekking te hebben op het proces maar ook 
op een energiestudie, waarin het energiegebruik waar mogelijk wordt geanalyseerd met behulp 
van de materiaal- en energiebalans van het processysteem dat voor het desbetreffende product 
wordt gebruikt. 
De maatregelen dienen te worden onderverdeeld over de volgende categorieën: 
• zekere maatregelen, d.w.z. maatregelen die uitgevoerd worden omdat aan alle 

randvoorwaarden wordt voldaan; 
• voorwaardelijke maatregelen, d.w.z. maatregelen die uitgevoerd worden, tenzij een duidelijk 

aangegeven randvoorwaarde niet vervuld wordt; 
• onzekere maatregelen, d.w.z. maatregelen, waarvoor eerst nader onderzoek nodig is, 

alvorens besloten kan worden tot uitvoering. Wel wordt aangegeven welke stappen 
genomen worden om de haalbaarheid te onderzoeken. 

Per maatregel dient te worden aangegeven op welk tijdstip die zal worden getroffen. Hierbij is 
een zekere fasering in de tijd toegestaan.  
In het plan dient te worden opgenomen:  
a. de productiehoeveelheid in het voorafgaande jaar (in een maat die valt te relateren aan het 

energiegebruik); 
b. energiegebruik in het voorafgaande jaar (gas, elektra, olie);  
c. gerealiseerde energiebesparende projecten (maatregel en toelichting);  
d. toekomstige projecten (maatregel, maand en jaar van uitvoering, kosten en 

terugverdientijd)  
Vergunninghouder dient uitvoering te geven aan het bedrijfsenergieplan waarmee 
gedeputeerde staten hebben ingestemd, binnen de daarin opgenomen termijnen.  

9.1.2 Vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardige energiebesparende 
maatregel, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid in het in voorschrift 9.1.1 bedoelde 
bedrijfsenergieplan wordt gemotiveerd.  
Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de maatregel minstens evenveel bijdraagt aan de 
verbetering van de energie-efficiency en geen stijging geeft van de milieubelasting die groter is 
dan van de oorspronkelijke maatregel. Een gelijkwaardige maatregel dient te worden gemeld 
ingevolge art. 8.19 van de Wm. 

9.1.3 Gedurende de uitvoering van het bedrijfsenergieplan dient vergunninghouder jaarlijks voor 1 
april aan gedeputeerde staten te rapporteren over de voortgang van de uitvoering. Aangegeven 
dient te worden welke maatregelen zijn uitgevoerd en in die gevallen, die niet volgens plan zijn 
uitgevoerd, dient gemotiveerd te worden waarom niet. Verder dient aangegeven te worden 
welke besparingsmaatregelen in het komende jaar zullen worden getroffen. 
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10 Externe veiligheid 

10.1 Bliksemafleiding en statische elektriciteit 

10.1.1 De productiegebouwen moeten overeenkomstig NEN 1014 tegen blikseminslag beveiligd zijn. 

10.1.2 De uitvoering, de inspectie en het onderhoud van de bliksemafleider- en van de 
aardingsinstallaties moeten geschieden overeenkomstig NEN 1014. 

10.1.3 Aardverbindingen of elektrostatische verbindingen voor de afvoer van elektrostatische lading en 
bliksemafleiderinstallaties moeten ten minste éénmaal per jaar door een erkend 
installatiebureau worden doorgemeten. 

10.2 Brandbestrijding 

10.2.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds: 
a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn; 
b. in goede staat van onderhoud verkeren; 
c. goed bereikbaar zijn; 
d. als zodanig herkenbaar zijn. 

10.2.2 Het terrein en het wegenstelsel dienen zodanig te zijn ingericht en de toegankelijkheid dient 
zodanig te zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee 
richtingen is te bereiken. 

10.2.3 In de gehele inrichting moeten die plaatsen en die gebouwen, waar open vuur en roken 
verboden is, zoals binnen gevarenzones, duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften 
of pictogrammen conform NEN 3011. 

10.2.4 De alarmering van de opslagruimte voor bestrijdingsmiddelen (GBM ruimte) moet zowel ter 
plaatse van de detectie als in het controlegebouw van waaruit de betreffende bewaakte 
installatie wordt bestuurd, waarneembaar zijn. 

10.3 Bedrijfsnoodplan 

10.3.1 Vergunninghoudster dient uiterlijk 3 maanden na het in werking treden van de vergunning aan 
gedeputeerde staten ter instemming een bedrijfsnoodplan te overleggen. Het bedrijfsnoodplan 
dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
a. een beschrijving van de denkbare incidenten en de mogelijke effecten daarvan onder 

diverse meteorologische omstandigheden; 
b. de bedrijfsnoodorganisatie, taken en bevoegdheden van de betrokken personen 

coördinatiecentra, waarschuwings en alarmeringsprocedures, communicatiesystemen en -
regelingen, medische noodvoorzieningen; 

c. fasering van beheersing en bestrijding van beschouwde incidenten, meldingprocedures en 
klassering van incidenten, handelingen en te nemen maatregelen, beëindiging van de 
bijzondere situatie; 

d. overzichten van beschikbare hulpbronnen, een opsomming van aanwezig materiaal, 
externe hulpdiensten, getraind personeel in ploegendienst en in consignatie. 

e. Het bedrijfsnoodplan moet zijn afgestemd op gemeentelijke of regionale rampen- of 
rampbestrijdingsplannen voor de regio waarin de inrichting is gelegen. 
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10.3.2 Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat het bedrijfsnoodplan tenminste eens per 
drie jaar wordt geëvalueerd, beproefd en zonodig gewijzigd. Bij de evaluatie wordt rekening 
gehouden met veranderingen die zich in de inrichting hebben voorgedaan en met nieuwe 
kennis en inzichten omtrent de bij een zwaar ongeval te nemen maatregelen.  

10.3.3 Het bedrijfsnoodplan dient ter inzage te liggen voor de controlerende ambtenaar en in- en 
externe hulpverleningsdiensten. 
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11 Installaties 

11.1 Elektrische installaties 

11.1.1 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. In ruimten met stofontploffingsgevaar 
dient de elektrische installatie te voldoen aan NEN-EN-50281-1-2. 

11.2 Compressoren 

11.2.1 De persluchtinstallatie dient goed onderhouden te zijn, en moet telkens na twee jaar op goed en 
veilig functioneren worden gecontroleerd door een daartoe gekwalificeerde deskundige. De 
resultaten van de laatste controle moeten worden vastgelegd in een register. 

11.3 Stookinstallaties 

11.3.1 Verwarmings- en stookinstallaties moeten zo zijn afgesteld, dat een optimale verbranding 
plaatsvindt. 

11.3.2 Buiten een stookruimte, waarin verwarmingsinstallaties zijn opgesteld met een individueel 
vermogen van meer dan 130 kW, moet een goed bereikbare brandschakelaar en een afsluiter 
aanwezig zijn waarmee de brandstoftoevoer kan worden afgesloten. 

Onderhoud en controle 

11.3.3 Aan een stook- of verwarmingsinstallatie moet tenminste eenmaal per jaar onderhoud worden 
verricht. Op een stook- of verwarmingsinstallatie met een nominale belasting van 130 kW op 
bovenwaarde of hoger, moet bij ingebruikname en vervolgens ten minste eenmaal per twee jaar 
een beoordeling uitgevoerd worden op noodzakelijke afstelling en onderhoud teneinde aan 
voorschrift 11.3.1 te voldoen. 

11.3.4 Beoordeling, afstelling en onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door: 
een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerd bedrijf/instituut 
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12 Procesvoering 

12.1 Algemeen 

12.1.1 Voor het productieproces van mengvoeders moeten bedienings- en controlevoorschriften zijn 
opgesteld waarin ten minste het onderstaande is opgenomen:  
a. de proces voorbereidende handelingen, het opstarten het volgen en het stoppen van een 

proces; 
b. de grenswaarden die gelden voor de normale procescondities, zodat kan worden 

vastgesteld of het proces een normaal dan wel afwijkend verloop heeft; 
c. de te treffen maatregelen bij afwijkende procescondities; 
d. een opsomming van de procescondities die tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden met 

de te volgen noodstopprocedures; 
e. een beschrijving van de te volgen periodiek voor (dagelijks, wekelijks, maandelijks en 

jaarlijks) onderhouds- en schoonmaakprocedures van de installaties. 

12.1.2 De bedienings- en controlevoorschriften moeten binnen de inrichting aanwezig zijn. De 
procesvoering moet door of onder direct toezicht van daartoe aangewezen, ter zake kundig, 
personeel conform de bedienings- en controlevoorschriften worden uitgevoerd.  
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13 Opslag en verlading 

13.1 Algemeen 

13.1.1 Het vullen van tanks en vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en 
overlopen is uitgesloten.  

13.1.2 Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten: 
a. bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking komen; 
b. ten minste éénmaal per maand visueel worden geïnspecteerd en ten minste éénmaal per 

jaar worden beproefd bij een druk van ten minste 1 maal de ontwerpdruk. 

13.2 Opslag van vloeistoffen in bovengrondse tanks. 

13.2.1 Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met 
overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Deze tanks dienen te worden gevuld met een vulpistool dat is 
voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld 
mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme. 

Opslag in stalen enkelwandige tank met leidingen en  appendages 

13.2.2 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 
30: 
a. 4.1.1 en 4.1.2; 
b. 4.1.2.1 tot en met 4.1.2.3; 
c. 4.1.3 tot en met 4.1.6; 
d. 4.2.1 tot en met 4.2.11; 
e. 4.2.14; 
f. 4.3.1 tot en met 4.3.9; 
g. 4.3.11 en 4.3.12; 
h. 4.4.1 tot en met 4.4.5; 
i. 4.4.7 en 4.4.8; 
j. 4.5.1 tot en met 4.5.9; 
k. 4.5.11. 

Aanvullende eisen voor inpandige opslag 

13.2.3 Op een tank die inpandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 uit de PGS 30 
eveneens van toepassing. Voor bestaande tanks (ouder dan 1 januari 2000) is voorschrift 4.8.2 
niet van toepassing. 

Aanvullende eisen voor de opslag van afgewerkte oli e 

13.2.4 Het vullen en leegzuigen van een tank bestemd voor de opslag van afgewerkte olie moet 
zonder morsen geschieden. Zowel het vulpunt als de aansluiting voor het leegzuigen moeten 
elk zijn opgesteld boven een lekbak met een oppervlak van ten minste 0,25 m2, die bestand is 
tegen afgewerkte olie. De lekbak moet zodanig zijn geplaatst of afgedekt dat zich geen 
(hemel)water kan verzamelen. Indien het vulpunt in een gebouw gelegen is moet de vloer van 
de ruimte waarin het vulpunt gelegen is vloeistofdicht zijn uitgevoerd. 
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13.2.5 Bij het vulpunt van de tank voor de opslag van afgewerkte olie moeten voorzorgen worden 
genomen om verstopping van de leidingen te voorkomen. Het vulpunt moet afgesloten zijn 
wanneer het niet in gebruik is. 

13.2.6 Bij de uitmonding van de zuigleiding van een tank voor de opslag van afgewerkte olie moet een 
bordje zijn geplaatst met daarop “ZUIGPUNT AFGEWERKTE OLIE”. 

13.2.7 Een tank voor de opslag van afgewerkte olie moet minimaal éénmaal per jaar geheel worden 
geleegd. 

13.3 Afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen (voor  kleinschalig gebruik en niet bedoeld 
voor verkoop aan derden)  

13.3.1 Het verladen en afleveren van brandstoffen moet in de open lucht geschieden op een goed 
toegankelijke en goed geventileerde plaats. Het vulpunt en het aflevertoestel mogen zich niet in 
een gebouw bevinden. 

13.3.2 Op of bij de pomp moet duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) zijn aangebracht: 
"VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN".  
Tevens moet worden vermeld: "MOTOR AFZETTEN". 

13.3.3 Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht dat slechts gedurende een daartoe strekkende 
opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. De greep van het 
vulpistool mag niet zijn voorzien van een vastzetinrichting. 

13.3.4 Na gebruik mag er geen brandstof uit het vulpistool weglekken. 

13.3.5 Bij toepassen van een handpomp moet de afleverslang na gebruik leeg zijn. Eventueel 
aanwezige brandstofresten moeten teruggevoerd worden naar de tank. 

13.4 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen in emballage ( 0-10 ton) 

Algemeen 

13.4.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in de GBM-ruimte dient te voldoen aan het gestelde 
in de voorschriften 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.3.1, 3.2.4.1 t/m 3.2.4.4, 
3.4.1 t/m 3.4.5, 3.5.1, 3.7.1, 3.9.1, 3.10.1, 3.10.2, 3.11.1 t/m 3.11.4, 3.12.1, 3.13.1 t/m 3.13.5, 
3.14.1 t/m 3.14.3, 3.15.1, 3.15.2, 3.16.1, 3.16.2, 3.17.1, 3.18.1, 3.21.1, 3.21.2, 3.22.1 en 3.23.1,  
van de richtlijn PGS 15. 

13.5 Opslag van antitox in een reservoir   

Opslagvoorziening algemeen 

13.5.1 Het reservoir (voorraad- of doseertank) moet zijn voorzien van een opschrift waaruit blijkt welke 
stof zich in het reservoir bevindt. 

Lekbak 

13.5.2 De reservoir moet zijn geplaatst in een lekbak.  
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13.5.3 De opvangvoorziening van een reservoir mag niet gecombineerd zijn met de opvangvoorziening 
van het vulpunt. 

Installatievoorschriften 

13.5.4 De installatie van een reservoir met leidingwerk en appendages moet, binnen een maand na 
het in werking treden van deze vergunning, door een door gedeputeerde staten erkende 
installateur (bijvoorbeeld KIWA) worden beoordeeld, ingevolge de “Richtlijn tankinstallaties voor 
vloeistoffen en dampen, ondergronds en bovengronds” (KIWA, rapportnr. P 107776, 2004-01-
12). Voor een reservoir met leidingwerk en appendages moet in ieder geval een risico-
inventaristatie conform de hiervoor genoemde Richtlijn worden uitgevoerd. De aanbevelingen 
uit deze risico-inventarisatie moeten, binnen 3 maanden na het in werking treden van deze 
vergunning, door vergunninghoud(st)er worden uitgevoerd. Afwijking van de aanbevelingen is 
mogelijk, indien gedeputeerde staten hiervoor vooraf instemming hebben verleend. 

Constructie 

13.5.5 Een opslagreservoir dient dicht te zijn en emissies te voorkomen. 

13.5.6 Een reservoir met bijbehorende leidingen en appendages dient bestand te zijn tegen de 
inwerking van antitox. 

13.5.7 Het niveau van de vloeistof in een reservoir moet eenvoudig te controleren zijn.  

13.5.8 Doseerpompen voor het verpompen van antitox moeten in een lekbak zijn geplaatst. 

Vullen van een tank 

13.5.9 De plaats waar het transportreservoir op de vulleiding moet worden aangesloten, moet duidelijk 
zijn gemerkt met de aanduiding antitox.  

13.5.10 Onder het vulpunt voor het reservoir moet een lekbak zijn aangebracht. 

13.5.11 In de nabijheid van het aansluitpunt dient een aansluiting op de waterleiding met een slang 
aanwezig te zijn om eventueel product te kunnen verdunnen en wegspuiten. 

Controle 

13.5.12 Door of namens een door gedeputeerde staten erkende deskundige (bijvoorbeeld KIWA) moet 
een reservoir tenminste éénmaal per 15 jaar inwendig en uitwendig worden geïnspecteerd 
waarbij het reservoir en bijbehorende leidingen op dichtheid moeten worden beproefd met een 
overdruk van 20 kPa (0,2 bar), volgens keuringscriteria KC-116 (in voorbereiding). Bij de 
inwendige inspectie mag er geen gevaar voor brand of explosie bestaan en er moeten 
maatregelen zijn getroffen om de tank veilig te kunnen betreden.  

13.6 Verladen van gevaarlijke stoffen  

Voorzieningen  

13.6.1 Gevaarlijke stoffen mogen slechts worden verladen op daarvoor ingerichte en bestemde laad- 
en losplaatsen. 

13.6.2 Laad- en losplaatsen moeten: 
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a. duidelijk zijn gemarkeerd of duidelijk door borden zijn aangegeven; 
b. goed bereikbaar zijn; 
c. zodanig zijn uitgevoerd dat het veilig verladen wordt gewaarborgd. 

13.6.3 Elk aansluitpunt voor los- en laadarmen of -slangen moet zijn voorzien van een duidelijk 
zichtbaar en leesbaar opschrift waaruit blijkt voor welk product of productcategorie het 
aansluitpunt dient.  

Werkzaamheden 

13.6.4 De werkzaamheden die in het kader van het laden en lossen plaatsvinden moeten in een 
procedure zijn vastgelegd, waarin tenminste de onderstaande aandachtspunten zijn verwerkt: 
a. De eisen ten aanzien van het te laden en te lossen voertuig; 
b. Het toezicht c.q. de verantwoordelijkheid tijdens de werkzaamheden; 
c. Het voorkomen van overvulling van de opslagtank; 
d. Het gebruik van veiligheidsvoorzieningen; 
e. De afvoer en de verwerking van opgevangen gemorst product (aftap- en lekvloeistof); 
f. De wijze waarop de verspreiding van luchtverontreinigende stoffen (o.a. geur en stof) wordt 

beperkt; 
g. De bescherming van de laad-/losplaats tegen aanrijdingen; 
h. De getroffen voorzieningen tegen het onbedoeld verplaatsen van het voertuig. 
Deze procedure is in de inrichting aanwezig en kan te allen tijden op verzoek van 
controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond. 

13.7 Silo’s 

13.7.1 Silo's moeten zijn voorzien van een overvulbeveiliging. 

13.7.2 Silo's mogen niet meer dan 95 % gevuld zijn. 

13.7.3 De toevoer naar de silo's moet bij een vullinggraad van maximaal 95% onmiddellijk worden 
gestopt. 

13.8 Laden en lossen 

13.8.1 Binnen de inrichting dient een geijkte windsnelheidsmeter geïnstalleerd en in werking te zijn. 

13.8.2 Tenzij er sprake is van een doelmatige windafscherming welke stofhinder voorkomt moet 
stofhinder tengevolge van laden en lossen in de open lucht worden voorkomen door de 
verladingactiviteiten te stoppen indien, gelet op de stuifgevoeligheid, de windsnelheid de 
onderstaande waarde overschrijdt: 
a. categorie S1 en S2 8 m/s, windkracht 4, matige wind; 
b. categorie S3 14 m/s, windkracht 6, krachtige wind; 
c. categorie S4 en S5 20 m/s, windkracht 8, stormachtige wind. 

13.8.3 Tijdens het verladen moet er toezicht worden gehouden om: 
a. het verladen veilig en zonder lekkage te doen verlopen; 
b. onvoorziene situaties te signaleren; 
c. maatregelen te treffen. 

13.8.4 Tijdens het verladen moeten maatregelen worden getroffen om stofverspreiding naar de 
omgeving te voorkomen zoals voorkomen dat een grijper van een kraan tegen een 
scheepswand slaat. 
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13.9 Opslag en vervoer van (nitraathoudende) meststoffe n  

13.9.1 De opslag van nitraathoudende meststoffen in de kunstmestloods moet voldoen aan de 
artikelen 5.1.15, 5.1.16, 5.1.17 en 5.1.19 van PGS 7. 

13.9.2 Tussen de opslag van kunstmest en de opslag van hout in de kunstmestloods moet een afstand 
worden aangehouden van minimaal 10 meter. Deze afstand moet duidelijk zichtbaar zijn 
gemarkeerd op de vloer van de kunstmestloods. 

13.9.3 Vanaf 31 december 2011 mag geen opslag van kunstmest en hout plaatsvinden in de 
kunstmestloods (plattegrondtekening sectie 10).  

13.10 Gasflessen  

13.10.1 Gasflessen mogen niet in de inrichting aanwezig zijn als goedkeuring, blijkens de ingeponste 
datum, niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden door het Stoomwezen BV, een door het 
Stoomwezen geaccepteerde deskundige of een, ingevolge de EEG kaderrichtlijn 76/767/EEG, 
alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526, 84/527/EEG, aangewezen 
instantie.  

13.10.2 Gasflessen moeten worden opgeslagen in een voldoende en adequate geventileerde en van 
onbrandbaar materiaal opgetrokken bergplaats, of worden opgeslagen op een afgesloten 
gedeelte van het terrein, dat is omgeven door een stevig hekwerk. 

13.10.3 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de 
naam op de fles is aangebracht. 

13.10.4 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke 
nabijheid van brandgevaarlijke stoffen of objecten zijn opgesteld.  

13.10.5 Lege gasflessen moeten als zodanig worden gekenmerkt en zij moeten worden behandeld en 
bewaard als gevulde gasflessen.  

13.10.6 Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en 
worden gemerkt met het woord “defect” respectievelijk “lek”. Ook moeten direct maatregelen 
worden getroffen om brand- en explosiegevaar, dan wel verstikkingsgevaar te voorkomen. 

13.10.7 Gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd of als zij niet 
gebruikt worden op een vaste plaats zijn ondergebracht. 

13.10.8 Voorkomen moet worden dat gasflessen kunnen omvallen, worden aangereden of met een 
vochtige bodem in aanraking kunnen komen. De gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op 
een verharde afwaterende vloer. 

13.11 Wasplaats 

13.11.1 Het wassen van motorvoertuigen of onderdelen daarvan met stoom of water al dan niet onder 
verhoogde druk mag alleen plaatsvinden op een daarvoor bestemde wasplaats. 

13.11.2 Bij het wassen van voertuigen mag geen nevel ontstaan, die zich buiten de inrichting kan 
verspreiden. 

13.11.3 Oliën, vetten, modder of water mogen niet buiten de wasplaats geraken.  

13.11.4 De vloer van een wasplaats dient afwaterend te zijn gelegd naar afvoerput(ten). De putten 
dienen te zijn aangesloten op de bedrijfsriolering. 
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13.11.5 Afvoerputten moeten vloeistofdicht aansluiten op de vloer. 

13.12 Heftrucks 

13.12.1 De ruimte waarin accumulatoren en batterijen van elektrische heftrucks worden geladen, moet 
op de buitenlucht zijn geventileerd.  
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14 Nazorg 

14.1.1 Uiterlijk drie maanden voordat de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd moet hiervan schriftelijk 
melding worden gedaan aan gedeputeerde staten. Bij deze melding moeten tevens de 
volgende gegevens worden overgelegd: 
a. de wijze waarop de in het bedrijf aanwezige grond-, hulp- en afvalstoffen en overige 

milieuschadelijke stoffen zullen worden verwijderd; 
b. de toekomstige bestemming en gebruik van de gebouwen en het terrein van het bedrijf. 

14.1.2 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden daarna alle 
afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.  
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