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Ondeniverp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Kok
Meppel BV te Meppel

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WABO VOOR KOK
MEPPEL BV TE MEPPEL

OMGEVINGSVERGUNNING

Besluit

Gedeputeerde staten besluiten om, gelet op artikelen 2.1 en2.2van de Wabo de omgevingsvergun-
ning te verlenen aan Kok Meppel BV te Meppel. De vergunning wordt verleend voor de volgende acti-
viteiten en werkzaamheden:
- op- en overslag en sorteren van afualstoffen
- breken en zeven van steenachtige materialen
- op- en overslag en het zeven van grond

- bewerken van asbesthoudende grond en puin (zeven)

- schredderen van afual- en groenhout
- immobiliseren van minerale reststoffen
- op- en overslag van glas en kitkokers
- op- en overslag van afval- en bouwstoffen via loskade
- op- en overslag en zeven van spoorwegballast
- tanken van materieel
- opslag en stalling van containers, materieel en materiaal
- verkoop van bouwmaterialen
Een uitgebreide omschrijving is opgenomen in de aanvraag.

Naast deze activiteiten moet beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels moet worden
aangehaakt. ln dit geval hoeven geen stelsels te worden aangehaakt.

Aan deze vergunning zijn de bijgevoegde voorschriften verbonden.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de
Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is beoordeeld conform de Wabo.

Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.
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De volgende documenten maken deel uit van de beschikking en zijn bijgevoegd:
- Bijlage 1; Voorschriften
- Bijlage 2 Begrippen
- Bijlage 3 Ovenrvegingen en toetsingen
- AanvraagformulierOLO
- Plattegrond
- Toelichting op vergunningaanvraag (1KOK-VER3.02229.N)
- Acceptatie- en Verwerkingsbeleid (1KOK-VER3.02480.R)
- Bodemrisicoanalyse (1KOK-VER3.02495.R)
- Aanvulling op de aanvraag d.d. 27 oktober 2011 (1KOK-VER3.03416.8)
- Notitie d.d.27 oktober 2011 (1KOK-VER3.03413.N)

Kennisoevino en Rechtsmiddelen
Om te voldoen aan hoofdstuk 3 van de Wabo is de kennisgeving met betrekking op de ontwerp-
beschikking gepubliceerd in een huis- aan huisblad en geplaatst op de provinciale site. De ontwerp-
beschikking heeft zes weken ter inzage gelegen bij de gemeente Meppel en de provincie Drenthe.
ln deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerpbesluit.

Tegen dit besluít kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking worden ingesteld bij de
Rechtbank Assen Uw beroepschrift kunt u sturen naar: Arrondissementsrechtbank Assen, sector
Bestuursrecht, Postbus 30009, 9400 RA Assen.
Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp-
besluit naar voren hebben gebracht, door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben
gebracht maar die dat redelijkenivijs niet kan worden venrueten of door belanghebbenden die zich niet
kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Griffierechten zijn hiervoor ver-
schuldigd.
lndien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd
indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzitter van de Afde-
I in g bestuursrechtspraak. H iervoor zijn griffierechten verschuld igd.

Ondertekeninq

Gedeputeerde staten
namens dezen

manager Vergunningverleníng, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n)

ms/coll.

d
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GEVOLGDE PROCEDURE

Geqevens aanvraoer
Op 28 iuli 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Kok Meppel BV
(hierna Kok) die betrekking heeft op de inrichting aan de Setheweg 19 te Meppet.

Verounde situatie
Voor de inrichting is op 15 april 2006 een Wet milieubeheer-vergunning verleend aan de toenmalige
eigenaar Mussche Beheer BV, met kenmerk 6.712006006272.

Beschriivino van de aanvraaq
De aanvraag betreft een omgevingsvergunning onderdeel milieu.
De aanvraag bevat de volgende onderdelen:
- Aanvraagformulier OLO d.d. 28 juli 2011
- Machtiging
- Kadastrale kaart en omgevingskaart
- Plattegrond
- Toelichting op vergunningaanvraag (1KOK-VER3.01997.R)
- Niet-technische samenvatting (1KOK-VER3.02229.N)
- Akoestisch onderzoek van Peutz BV d.d. 26 juli 201 1 (F19301-3-RA)
- Luchtkwaliteitonderzoek van Peutz BV d.d. 26 juli 2011 (F19301-2-RA)
- Acceptatie- en Verwerkingsbeleid (1KOK-VER3.02430.R)
- Bodemrisicoanalyse (1KOK-VER3.02495.R);
- Toetsing Best Beschikbare Technieken (1KOK-VER3.02231.N)
- Aanvulling op de aanvraag d.d.27 oktober 2011 (1KOK-VER3.03416.8)
- Notitie d.d. 27 oktober 2011 (1KOK-VER3.03413.N)

Locatie inrichtinq
De inrichting bevindt zich op een gezoneerd industrieterrein "Oevers D". De inrichting ligt aan de
Setheweg 19te Meppel kadastraal bekend gemeente Meppel, sectie l, kadastrale nummers 633
(gedeeltelijk) en 744. De afstand tot de meest nabijgelegen woning is ongeveer 250 m.

Bestemminosolan
Op het terrein van de inrichting is het Bestemmingsplan "Meppel-Oevers D" met bestemming bedrij-
ven in de categorie 1,2,3,4 en 5.1 van toepassing. Dit bestemmingsplan is dit jaar gewíjzigd. Het
gewijzigde bestemmingsplan is op 28 april 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. De bedrijfsactivi-
teiten van Kok zijn ingedeeld in milieucategorie 4. De aangevraagde activiteiten passen binnen het
bestemmingsplan.

Bevoeod qezao

De inrichting valt onder andere onder de categorieën 1 1 .1, 28.4 a, b en c van bijlage I , onderdeel C,
van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Gelet op de omschrijving van de activiteiten en opslagen, als-
mede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor zijn wij het bevoegd gezag voor deze omgevings-
vergunning.



4

Besluit alqemene reoels inrichtinqen milieubeheer
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit
besluit is ook wel bekend als "Activiteitenbesluit". ln het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende acti-
viteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. Met het
Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht vanwege het onderdeel milieu voor de meeste inrichtin-
gen opgeheven. Het Activiteitenbesluit is niet van toepassing op gpbv-inrichtingen (voorheen IPPC).
Deze inrichtingen, zoals ook Kok Meppel BV, blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo. Bij het
samenstellen van de voorschriften bij deze vergunning is, daar waar mogelijk, wel rekening gehouden
met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Ontvankeliikheid
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indienings-
vereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning
moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in
paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Regeling omgevingsrecht.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht
getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is
op 20 september 2011 hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij
hebben daarbij aangegeven dat de wettelijke proceduretermijn wordt opgeschort met maximaal zes
weken. We hebben de volgende aanvullende gegevens ontvangen op 28 oktober 2011:
- Aanvulling op de aanvraag d.d.27 oktober 2011 (1KOK-VER3.03410.8)
- Notitie d.d. 27 oktober 2011 (1KOK-VER3.03413.N)

Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met zes weken. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met
de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen
van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling
genomen.

Milieueffectrapoort
De in de aanvnag beschreven voorgenomen veranderingen, staan niet vermeld in de eerste kolom
van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Gelet hierop
hoefde bij de aanvraag geen milieueffectrapport (MER) of m.e.r.-beoordeling te worden overgelegd.

Kennisqevino aanvraaq
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 MER moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich
niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

Advies, aanwiizinq minister. verklarino van oeen bedenkinoen
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
artíkelen 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 Meppel
- het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden
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Naar aanleiding hiervan hebben wij van het waterschap Reest en Wieden op 3 november 2011 via
het Olo een advies ontvangen. De schriftelijke, ondertekende versie van dit advies hebben wij
17 november 2011 ontvangen. Dit advies is vrijwel ongewijzigd verwerkt in de voorschriften en in de
toelichting op deze vergunning.

Verzending stukken
Het origineel van deze beschikking wordt verzonden aan:
- Kok Meppel BV, t,a.v. de heer G. Kok, Achthoven 23a,4128 LV Lexmond

Een afschrift wordt verzonden aan:
- Misa Advies, t.a.v. de heer A.D. Hol, Postbus 159, 4190 CG Geldermalsen
- het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden, Postbus 120,7940 AC Meppel
- het college van burgemeester en wethouders van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel
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BIJLAGE I : VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMEEN

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5

1.1.6

1.1.

1.1.1

1.2.

1.2.1

Gedragsvoorschriften
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.2. De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zíjn voor alle
voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben
Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen
dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van
brand bestrijdingsm iddelen.

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak
de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten,
knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

ln geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 3 maanden),
bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige
afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en
regelgeving worden afgevoerd.

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van
(een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden
gesteld. lnstallaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd
gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van
onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

lnstructies
De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren
over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van
toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in
geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het
milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om ín voorkomende gevallen
te kunnen ingrijpen.

1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het
bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen
voorschriften.
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Registratie en onderzoeken
ln de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent
onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken
worden bijgehouden. ln het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn
opgenomen:

a. De schriftelijke instructies voor het personeel;

b. De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties,
metingen, registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen,
visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek,
akoestisch onderzoek, keuringen van stookinstallaties, etc);

c. Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met
vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;

d. Registratie van het energie- en waterverbruik;
e. Registratie van emissies voor zover deze verplichting voortvloeit uit deze vergunning

of andere milieu wet- en regelgeving;
f. Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen

acties;
g. Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften

en meldingen;

De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar
zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten
minste gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de
daartoe bevoegde ambtenaren

2 (AFVAL)STOFFEN

1.3.2.

1.3.

1.3.1

2.1.

2.1.1

2.3.

2.3.1

2.2.

2.2.1

Opslag van (afval)stoffen
De op- en overslag en het transport van (afval)stoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich
geen (afval)stoffen buiten de inrichting kunnen verspreiden. Mocht onverhoopt toch
verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct
maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

Afvoer van (afval)stoffen
lndien de afzet van de opgeslagen (afual)stoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit
onvenivijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste
gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de venvachte tijdsduur, alsmede de
maatregelen die worden genomen om de stagnatie op de heffen, respectievelijk in de
toekomst te voorkomen.

Acceptatie
ln de inrichting mogen geen andere afvalstoffen of grotere hoeveelheden afualstoffen
worden geaccepteerd dan beschreven in het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en AO/IC,
inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge
voorschrift 2.3.2 toegezonden wijzigingen. De vergunninghouder moet altijd handelen
overeenkomstig dit AV-beleid en AO/IC.

De vergunninghouder dient binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze
beschikking het AV- beleid aan te vullen ten aanzien van het op- en overslaan en bewerken
van de volgende afvalstoffen:

2.3.2
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2.3.3

* Kunststof
* Metalen
* Autobanden
* Gips
* Grof vuil

" Overige deelstromen en restfracties
Deze aanvulling dient aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle
moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de
procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd
gezag worden voorgelegd.
ln het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
a. de reden tot wijziging;
b. de aard van de wijziging;
c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Registratie
Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie en de financiële
administratie. Een plausibele afwijking in de administratie als gevolg van fluctuerende
vochtgehaltes is toegestaan.

Op verzoek van het bevoegd gezag moet het een overzicht van de voorraad aan
(afual)stoffen kunnen worden gerapporteerd (een omschrijving van de aard en samenstelling
van de opgeslagen (afval)stoffen, de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar tonnen)
per soort (afval)stof en de datum waarop de inventarisatie is uitgevoerd).

Afvalstoffen van derden
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. ln afwijking
hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de
vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van
afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

Asbest en asbesthoudend afval
De opslag van asbesthoudende afvalstoffen geschiedt ten minste overeenkomstig artikel 7
van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. De verpakkingsvoorschriften uit het
Astbestverwijderingsbesluit gelden niet voor de bulkopslag van asbesthoudende grond en
puin.

2.4.

2.4.1

2.4.2

2.5.

2.5.1

2.6.
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3 GELUID

3,1.

3.1.1

Algemeen
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten
moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen lndustrielawaai,
uitgave 1999. De beoordelingshoogte is 5 meter.

Representatieve bed rijfss ituatie
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAT,LT veroorzaakt door de in de inrichting
aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of
activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op
de onderstaande beoordelingspunten, in de representatieve situatie, niet meer bedragen
dan:

3.2.

3.2.1

015

V-001a

v-004

M-128c

M-010

ZB punt I 5

Bremenbergweg 10

Bremenbergweg 4

Oeverlandenweg 32

Hesselingen 20

29

35

32

29

23

35

42

39

36

39

36

42

42

42

36

36

42

39

36

32

38

41

47

42

43

23

30

26

23

<20

*de geografische ligging van de beoordelingpunten is weergegeven in figuur 1 van het Akoestisch
onderzoek Kok Meppel (Peutz, 26 juli 2010, rapport F 19801-3-RA)

3.2.2. Het maximale geluidsniveau LAmax. veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten,
alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de
onderstaande beoordelingspunten, niet meer bedragen dan:

V-001a

v-004

M-128c

M-010

Bremenbergweg 10

Bremenbergweg 4

Oeverlandenweg 32

Hesselingen 20

5B

54

s3

40

58

56

53

52

58

54

53

40

* de geografische ligging van de beoordelingpunten is weergegeven in figuur 1 van het Akoestisch
onderzoek Kok Meppel (Peutz, 26 juli 2010, rapport F 19801-3-RA)



I

3.3.

3.3.1

lncidentele bedrijfssituaties
ln afrvijking van wat is gesteld in voorschrift3.2.l mag het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau LAT,LT veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en
installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door
het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, in de incidentele bedrijfssituatie
(zoals omschreven in hoofdstuk 2.5 van het akoestisch onderzoek), op de onderstaande
beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

ZB punt 15

Bremenbergweg 10

Bremenbergweg 4

Oeverlandenweg 32

Hesselingen 20

015

V-001a

v-004

M-128c

M-010

29

35

32

29

23

41

44

46

42

40

23

30

26

23

<20
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];

"de geografische ligging van de beoordelingpunten is weergegeven in figuur 1 van het Akoestisch
onderzoek Kok Meppel (Peutz, 26 juli 2010, rapport F 19801-3-RA)

3.3.2 De in voorschrift 3.3.1 genoemde activiteit mag per jaar maximaal 12 keer plaatsvínden,
waarbij de activiteit maximaal B uur per keer in een aaneengesloten periode [van maximaal
een etmaall mag duren.

3.3.3. Ten minste 2 werkdagen voordat de in voorschrift 3.3.1 genoemde activiteit wordt
uitgevoerd, moet dit aan het bevoegd gezag worden gemeld.

3.3.4 Van de activiteit genoemd in voorschrift 3.3.1 moet een logboek worden bijgehouden waarin
wordt vermeld:

a. De datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden.
b. De begin- en eindtijd van deze activiteit.
c. Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit zoals bijv.
het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.

3.3.5 Het is niet toegestaan om de puinbreker, de houtshredder en/of de grondzeef
(bedrijfssítuatie 2 Um 4) gelijktijdíg in werking te hebben.

3.3.6 Om aan het gestelde in de in voorschrift 3,2.1 genoemde waarden te kunnen voldoen,
moeten de geluidreducerende maatregelen, zoals omschreven in hoofdstuk 2.2vanhet
akoestisch onderzoek van Peutz, kenmerk F19801-3-RA d.d. 26 juli 201 1 , na het van kracht
worden van deze vergunning, zijn uitgevoerd.
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4 BODEM

Doelvoorschriften
Het bodemrisico van bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van doelmatige
maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de
NRB.

Vloeistofdichte vloeren
Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of verharding moet
plaatsvinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp, aanleg en herstel van
vloeistofdichte verhardingen van beton).

Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdíchte
vloer of verharding moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit
aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die
daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

Een vloeistofdichte vloer of verharding moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en
zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.2.

4.2.4 ln afwijking van voorschrift4.2.3 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een
vloeistofdichte vloer of verharding plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij is
dat de vloeistofdichte vloer of verharding is aangelegd overeenkomstig het daartoe
krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf dat
daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

4.2.5 Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de
vloeistofdíchte vloer of verharding en overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB

4.2.6. Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer
overeenkomstig bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44.

4.2.7 Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd
overeenkomstig voorschrifl4.2.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de
controle, als bedoeld in de voorschriften 4.2.5 en 4.2.6, niet of niet overeenkomstig deze
voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is
gerepareerd.

4.2.2

4.2.3.

4.2.
4.2.1

4.3.

4.3.1

Bedrijfsrioleringen
Rioolsystemen moeten zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in
CUR/PBV-aanbeveling 5l zodat breuk ten gevolge van verzakking en daardoor lekkage uit
de systemen wordt voorkomen.

Rioofsystemen moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in
CUR/PBV-aanbeveling 44 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen.
Uitgezonderd hierop zijn rioolsystemen voor de afvoer van schoon hemelwater en koelwater

4.3.2

Toelichting



4.4.

4.4.1

4.4.2.

4.4.3

4.5.
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Vloeistofdicht volgens de CUR/PBV 44 houdt in voor rioolpersleidingen en bijbehorende
componenten geen lekverlies, voor ontvangputten, afscheidingsinstallatie en overige
componenten eveneens geen lekverlies. Voor leidingen onder vrijvervalrs een gering
lekverlies toegestaan van 3%o van het wandoppervlak (uitgedrukt in m2) gedurende de
meettijd (uitgedrukt in het aantal liters) zie ook paragraaf 6.2.1 van de CUR/PBV 44.

Bodem be I asti n go nde rzoe k
Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit
van de bodem een bodembelastingonderzoeknaar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Het
onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725. Ter zake van
de uitvoeríng van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde
rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag;
inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit
op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. De
resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het
onderzoek aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.

Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij de
nulsituatieonderzoeken en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn
gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten
hebben plaatsgevonden.

Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming
en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.
Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste)
herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en
intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde
herhalingsonderzoek.

lndien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren moet
sanering plaats vinden overeenkomstig door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen

Herstelplicht (bodemsanering)
lndien uit eindonderzoek, bedoeld in voorschrift 4.4.2, blijkt dat de bodem als gevolg van de
activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft
er zorg voor dat binnen zes maanden na toezending van dat rapport aan het bevoegd gezag
de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als
bedoeld in:

- Verkennend bodemonderzoek van de Klinker milieuadviesbureau van 4 april 2008
met kenmerk 0709261M.51 0

- Onderzoek Bodem- en verhardingslagen door PJ Milieu BV van 01 februari 2010
met kenmerk 0865903A

Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt
over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
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5 AFVALWATER

Soorten afvalwaterstrom en
De ingevolge deze vergunning in de gemeentelijke riolering te brengen afvalstoffen,
verontreinigende of schadelijke stoffen mogen uitsluitend bestaan uit:

a. huishoudelijk afvalwater of daarmee vergelijkbaar afvalwater, met lozing op de
gemeentelijke d.w.a.-riolering;

b. (niet verontreinigd) hemelwater, afkomstig van de daken, met lozing op de
gemeentelijke r.w.a.-riolering;

c. hemelwater, afkomstig van de vloeistofkerende bestratingvoor de opslag van niet
bodembedreigende, inerte stoffen, met lozing op de gemeentelijke r.w.a.-riolering;

d. hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte bestratíngen voor de opslag van
bodembedreigende, niet inerte stoffen, met afvoer op de gemeentelijke d.w.a.-
riolering.

De locatie van de lozingspunten en meetpunten is aangegeven op de tekening zoals is
opgenomen als bijlage 2 van de aanvulling van 27 oktober 2011 op de aanvraag van 28 juli
2011 en behorende bij deze vergunning.

Lozingseisen
De afvalwaterstromen mogen uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een

zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een

zu iveringstech n isch werk;

c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel
mogelijk worden beperkt.

De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan

verbonden installaties kunnen veroorzaken;
d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

Ter plaatse van de meet- en bemonsteringsvoorziening moet het op de gemeentelijke
riolering te lozen water aan de volgende eisen voldoen:

a. ln het hemelwater als bedoeld in voorschrift 5.1.1, lid c mag het gehalte aan
onopgeloste bestanddelen niet meer bedragen dan 50 mg/1.

b. ln het hemelwater als bedoeld in voorschrift 5.1.1, lid d mag het gehalte aan
onopgeloste bestanddelen niet meer bedragen dan 300 mg/1.

De in deze vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses moeten worden
uitgevoerd conform de onderstaande methoden.

. Afualwaterbemonstering: NEN 6600-1
o Conseryering van watermonsters: NEN-EN-lSO 5667-3

De monsterneming en de in deze vergunning genoemde parameters dienen te worden
uitgevoerd en/of bepaald volgens de voorschriften, uitgegeven door het Nederlandse
Normalisatie lnstítuut (NNl). Uitgangspunt is dat wordt gewerkt volgens de laatst verschenen
uitgave.

5.2.

5.2.1

5.2.2

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5
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5.4.2
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5.3.1

5.5.
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Een vervanging van of een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht, zes
weken nadat de wijziging door het Nederlands Normalisatie lnstituut (NNl) op gebruikelijke
wijze is gepubliceerd.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander voorschrift, dient deze analyse
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.

Aanvullende gegevens
Uiterlijk I maand na het van kracht worden van de vergunning moet een geactualiseerde
rioleringstekening zijn ingediend bij gedeputeerde staten.

De capaciteit van de slibvangput en olieafscheider in de afuoer, als bedoeld in voorschrift
5.1.1, lid c moet ín overleg met het bevoegd gezag worden bepaald. Daartoe moeten de
capaciteitsberekeningen worden overlegd.

Gontrole
Het te lozen water als bedoeld in voorschrift 5.1.1, lid c en d dient te allen tijde te kunnen
worden onderworpen aan bemonstering.
Daartoe dienen deze waterstromen via controleputten te worden geleid, die in
overeenstemming met gedeputeerde staten zijn aangelegd.

De in het vorige voorschrift bedoelde voorzieningen dienen zodanig te zijn geplaatst, dat
deze voor inspectie te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

Verplichting tot meten en bemonsteren
Het te lozen water, zoals bedoeld in artikel 5.1.1, lid c en d dient 1 keer per kwartaal door
middel van steekbemonstering te worden bemonsterd en geanalyseerd op het gehalte aan
onopgeloste bestanddelen.
lndien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie, of met
een andere onderzoeksmethode kan worden volstaan, kunnen gedeputeerde staten op een
daartoe strekkend verzoek aldus besluiten.
De analyseresultaten met betrekking tot de te controleren afvalwaterstromen dienen binnen
4 weken na afloop van de bemonstering aan gedeputeerde staten te worden gerapporteerd
Deze resultaten moeten ook worden gerapporteerd aan het dagelijks bestuur van het
waterschap Reest en Wieden.
De wijze van het te verrichten onderzoek, evenals de wijze van registreren en rapporteren
behoeven de goedkeuring van gedeputeerde staten.

Beheer en onderhoud
De in de voorschriften bedoelde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede
staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent van of
vanwege het bevoegde gezag moeten worden opgevolgd.

5.6.

5.6.1



Laden en lossen van schepen
Ter voorkoming van het in het water geraken van goederen en of afvalstoffen dient de
vergunninghouder ervoor te zorgen dat:

a. op de laad- en loskade tot 2 meter uit de kaderand of oever geen opslag van
goederen plaatsvindt, of

b. er een deugdelijke keeruvand aanwezig is en er geen product tussen de keerwand en
de kade of oever ligt;

c. bij het laden en lossen van schepen het schoonmaken van grijpers zo uitgevoerd
wordt dat overslagresten of spoelwater niet in het oppervlaktewater geraken.

6.1.2 Bij het laden en lossen van schepen met inerte goederen, gevaarlijke (afval)stoffen, CMR-
stoffen en goederen waaruit bodembedreigende stoffen kunnen lekken dient:
a. de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk te zijn, en in ieder geval niet groter is

dan I meter, of
b. het schip, waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal te worden verbonden

door een ponton of een morsklep.

7 OPSLAG VAN VLOEIBARE BRANDSTOF IN EEN MOBIELE TANKINSTALLATIE

6.1.

6.1.1.

7.1.

7.1.1

7.2.

7.2.1
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6 OPSLAAN EN OVERSLAAN VAN GOEDEREN

Opslag vloeibare brandstof in een bovengrondse tank
De opslagtanks voor vloeibare brandstof moeten voldoen aan de voorschriften 4.1.1, 4.3.4,
4.3.5,4.4.1 Um 4.4.8,4.5.9, 4.5.10 en 4.5.11 van de PGS 30 (Vloeibare aardolieproducten.
Buitenopslag in kleine installaties.).

Aanvullende voorschriften voor mobiele tankinstallaties
De constructie-eisen van de opslag- en afleverinstallatie zijn vastgelegd in:

a. BRL-K744'Metalen niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties voor de
bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen van ten hoogste 3.000 liter'en;

b. BRL-K580 'PE tanks met geÏntegreerde lekbak voor de stationaire of mobiele opslag
van brandbare vloeistoffen tot 1200liter'.

lndien de tank wordt gevuld met een pistool met automatische afslag, dan mag de
ontluchtingsopening een diameter hebben van minimaal 25 mm.

De opslag- en afleverinstallatie moet zijn geplaatst in een stalen frame. De gehele installatie
moet - gevuld met water - aan het frame kunnen worden opgehesen.
Het frame moet daartoe voldoende sterk zijn en moet zijn voorzien van hijsogen of andere
permanente hijsvoorzieningen. Het frame moet een zekere bescherming geven tegen
beschadiging tijdens bedrijf en tijdens vervoer; onderdelen van de installatie mogen niet
buiten de 'omtrek' van het frame uitsteken. De constructieve eisen aan het frame moeten
gelijkwaardig zijn aan de eisen die aan een IBC (lntermediate bulk container) worden
gesteld. lndien de opslag- en afleverinstallatie nooit wordt opgehesen maar op een andere
wijze wordt verplaatst, moeten voorzieningen worden getroffen om deze verplaatsing veilig
te laten plaatsvinden zodat de kans op beschadiging van de tank minimaal is.

Dubbelwandige stalen tanks met lekdetectie en enkelwandige stalen tanks (geplaatst in een
opvangbak die de gehele tankinhoud kan bevatten) kunnen worden toegepast. Aansluitingen
op de tank mogen alleen aan de bovenzijde zijn aangebracht

7.2.2

7.2.3.
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Tanks met een inhoud van ten hoogste 3000 liter en die zijn voorzien van een (vulpunt-)
opvangbak (zie BRL-K744), mogen worden gevuld met een vulpistool met automatische
afslag. Het vulpistool waarmee tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een
vastzetmechanisme (zie ook 4.4.2. van de PGS 30).

De installatie moet zijn voorzien van een pomp. Afleveren door vrije val naar een lager
gelegen afname(tank) is niet toegestaan. De aflevering uit de installatie mag geschieden met
een handgedreven of elektrische pomp. lndien gebruik wordt gemaakt van een elektrische
pomp, dan moet het afleverpistool zijn voorzien van een automatische afslag. Het pistool
mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme. De pomp moet het product uit de tank
zuigen; in de zuigleiding moet een anti-hevel voorziening zijn aangebracht.

Bodemverontreiniging door lekkage van product bij het vullen van de tank, bij aflevering en
ten gevolge van tanklekkage moet worden voorkomen. Enkelwandige tanks moeten worden
geplaatst in een vloeistofdichte stalen opvangbak met een opvangcapaciteit die ten minste
gelijk is aan de opslagcapaciteit van de tank. De bak moet tegen inregenen zijn beschermd.
Dubbelwandige tanks moeten zijn voorzien van een lekdetectie met direct zichtbare
signalering (niet elektrisch).

Op het aflevertoestel moet op een duidelijk zichtbare plaats met letters met een hoogte van
ten minste 5 cm zijn aangegeven 'Roken en open vuur verboden', of moet het pictogram
'Vuur, open vlam en roken verboden'zijn aangebracht overeenkomstig bijlage XA bij artikel
8.10 van de Arbeidsomstandighedenregeling (Besluit van 12 maart 1997 van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdende bepalingen ter uitvoering
van bij en krachtens de Arbeidsomstandighedenwet en enige andere wetten gestelde
regels). Gedurende de tijd dat de installatie in bedrijf is moet een draagbaar brandblustoestel
met een blusvermogen van 43N2338 vrij toegankelijk zijn binnen een afstand van 10 meter
vanaf het aflevertoestel (zie ook 4.4.6). Het brandblustoestel moet steeds voor onmiddellijk
gebruik beschikbaar zijn.

Het blustoestel moet zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer (Besluit
draagbare blustoestellen, Staatsblad 1986, 553; laatstelijk gewijzigd bij Besluit van '1 sept.
195, Stb.432).
Het blustoestel moet ten minste éénmaal per jaar door een deskundige zijn onderzocht
overeenkomstig NEN 2559.

De installatie moet op een vlak en verhard terreingedeelte zijn opgesteld op een plaats waar
de installatie niet blootstaat aan bijzondere gevaren zoals:
a. Binnen het bereik van een kraan;
b. ln de nabijheid van de opslag van andere gevaarlijke stoffen;
c. Op plaatsen met aanrijdinggevaar;
d. ln de nabijheid van brandgevaarlijke werkzaamheden.

7.2.8. De installatie moet in goede staat van onderhoud verkeren

Bij het in gebruik nemen en na iedere grote reparatie moet de installatie worden gekeurd
door of namens KIWA. Na goedkeuring wordt de keuringsdatum aangegeven op de
stempelplaat van de tank.

7.2.9
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Vervolgens moet steeds binnen 1B maanden door of namens KIWA een visuele controle van

de installatie worden uitgevoerd, waarbij wordt beoordeeld op goede staat van onderhoud,

beschadiging, maatvoering, functioneren van lekdetectie en anti-hevel-klep. Keuringen en

controles geschieden conform BRL-K 744. Een door of namens KIWA afgegeven bewijs van

de keuring of controle alsmede de resultaten hiervan moeten aan het bevoegd gezag c.q.

het vergunningverlenend gezag worden overgelegd.

Na iedere verplaatsing van de installatie en ten minste één maal per 2 maanden moet de
gebruiker een visuele inspectie verrichten, waarbij gelet moet worden op lekkage/morsing

van product, beschadigingen, lekdetectie en functioneren van de anti-hevel-klep. Zonodig

moeten reparaties aan de installatie worden verricht. lnspectie en eventuele reparaties

moeten worden geregistreerd in een logboek dat bij de eigenaar of bij de gebruiker aanwezig

moet zijn (zie ook 4.4.8 van de PGS 30).

GEUR

De vergunninghouder treft alle maatregelen of voorzieningen ter voorkoming van
geuroverlast en ter beperking van geurwaarneming buiten de inrichting, die redelijkenivijs

mogelijk zijn.

8.1.2. Buiten de inrichting mag geen geur afkomstig van de inrichting waarneembaar zijn

8.1.3. lndien opgeslagen afvalstoffen een geuremissie veroorzaken die buiten de inrichting

waarneembaar is dienen deze afgevoerd te worden naar een erkende verwerker.

I LUCHT

9,1.

9.1.1

Algemeen
Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandeling-

installaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere

voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende

lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.

Binnen de inrichting aanwezige (mobiele) installaties dienen periodiek maar in elk geval
jaarlijks te worden onderhouden om daarmee onnodige emissies te voorkomen. Van het

uitgevoerde onderhoud dient een registratie te worden bijgehouden.

Alle activiteiten binnen de inrichting moeten op een zodanige wijze plaatsvinden dat hierdoor
geen visueel waarneembaar stof of zwerfvuil buiten de inrichting kan geraken.

Diffuse stofemissie
Stuifgevoelige stoffen (zoals grond, zand, bouw- en sloopafual, puin (granulaat) en

veegafval) die los gestort op het buitenterrein van de inrichting worden opgeslagen, moeten
per soort aan drie zijden zijn omgeven door keeruvanden van minimaal 2,5 meter hoog.

Ter voorkoming van het verstuiven van de op het terrein van de inrichting aanwezige

stuifgevoelige stoffen moeten deze, zodra de (weers)omstandigheden daartoe aanleiding
geven, op afdoende wijze worden bevochtigd, afgedekt met dekzeilen of op een tenminste

daaraan gelijkwaardige wijze tegen verstuiving worden beschermd.

9.1.2

9.1.3

9.2.

9.2.1



17

9.2.2 Ter voorkoming van het verstuiven van stof tijdens het breken van puin en hout en zeven

van grond, moeten de te bewerken materialen, zodra (weers)omstandigheden daartoe

aanleiding geven, op afdoende wijze worden bevochtigd, behandeld met een vastleggend
polymeer of moeten op een andere ten minste gelijkwaardige wijze maatregelen worden
getroffen zodat kan worden voldaan aan het gestelde in voorgaand voorschrift.

9.2.3. Er moeten te allen tijde voldoende middelen binnen de inrichting aanwezig zijn om

verstuiving tegen te gaan.

9.2.4. Een sproei-installatie moet tegen bevriezing zijn beschermd

De valhoogte van waaraf stuifgevoelige materialen worden gestort in containers, in

transportmiddelen en op voorraadhopen, moet ter voorkoming van stofhinder worden

beperkt tot minder dan I m.

lndien op- of overslagwerkzaamheden aanleiding kunnen geven tot het verstuiven van
materiaal dienen maatregelen te worden getroffen om dit te voorkomen.

Het verharde buitenterrein van de inrichting moet, zo vaak als nodig is, worden gereinigd om

verstuiven van materiaal tegen te gaan. Het reinigen moet zodanig worden uitgevoerd dat
geen verstuiving van materiaal optreedt.

Vrachtwagens die in de inrichting stuifgevoelige (afval)stoffen hebben gelost, moeten

zodanig zijn uitgevoerd of voor het verlaten van de inrichting zodanig zijn gereinigd dat geen

resten van deze stoffen van de vrachtwagens kunnen verwaaren.

Het laden, lossen, verplaatsen of verwerken van fijnkorrelig materiaal of ander materiaal
waarbij stof vrijkomt, is niet toegestaan bij windsnelheden hoger dan 20 m/s (windkracht B,

stormachtige wind).

Onverminderd het gestelde in de overige voorschriften moet de verwerking van

asbesthoudende afvalstoffen zodanig worden uitgevoerd dat een overschrijding van het
verwaarloosbaar risiconiveau aan asbestvezels in de lucht van 1000 vezelequivalenten/m3

wordt uitgesloten.

9.2.11 Onverminderd het gestelde in de overige voorschriften mag uitsluitend vooraf bevochtigd C-
hout worden geshredderd in een shredder die is voorzien van een sproei-installatie waarmee
zowel de in- als uitgaande stroom wordt bevochtigd. Alvorens de shredder na het
shredderen van C-hout wordt gebruikt voor het shredderen van andere materialen moeten

alle C-houtspanen en stof uit de shredder zijn verwijderd.

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8.

9.2.9

9.2.10

9.3.

9.3.1

lmmobilisatie
Cement moet worden opgeslagen in een gesloten silo die moet zijn voorzien van

. een overvulbeveiliging;

. een overdrukbeveiliging;

. een niveau-aanwijzing;

. een ontluchting met filtrerende afscheider.

9.3.2. De menger met bijbehorend transportsysteem moet stofdicht zijn uitgevoerd



Lucht afkomstig vanuit de silo en/of menginstallatie moet alvorens het wordt geëmitteerd

worden gereinigd middels een doekfilterinstallatie waardoor de stofconcentratie in de te
emitteren lucht niet meer bedraagt dan 5 mg/Nm3.

Alvorens de silo en/of menginstallatie in gebruik wordt genomen, moet een rapportage aan

het bevoegd gezag worden overgelegd waaruit blijkt dat, hetzij door de specificatie van de
filterinstallatie en het toegepaste filtrerend medium danwel de resultaten van een

uitgevoerde meting overeenkomstig $ 3.7 van de NeR, de filtrerende afscheider voldoet aan
de emissie-eis voor stof van 5 mg/Nm3.

IO ENERGIE

10.1.1 Teneinde inzicht te krijgen in het energiegebruik en de variatie daarin, om daarmee onnodig
verbruik te voorkomen, dient maandelijks het energiegebruik per energiedrager
(aardgasverbruik in m3, elektricfteitsverbruik in kWh, dieselverbruik in liters, andere
energiedragers in gewichts- of volume-eenheid) te worden geregistreerd zoals bedoeld in
voorschrift 1.3.1.
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BIJLAGE 2 : OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 BELEIDSKADER

1.1. Algemeen
Bijvergunningverlening in het kader van de Wabo wegen wij de verschillende milieugevolgen af. Wij
hebben aan alle relevante milieuaspecten getoetst. Verder houden wij rekening met de geldende
m ilieubeleidsplannen.

1.2. Omgevingsvisie Drenthe
Op 2 juni 2010 is door provinciale staten van Drenthe de (nieuwe) Omgevingsvisie Drenthe voor de
periode 2010-2020 vastgesteld. De Omgevingsvisie is het strategische kader voor de ruimtelijke-

economische ontwikkeling van Drenthe. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen,

verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijk domein.

De omgevingsvisie Drenthe vervangt het tweede Provinciaal omgevingsplan (POP ll) en is een

integratie van vier wettelijk voorgeschreven planvormen:

- de provinciale Structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening;
- het provinciaal Milieubeleidsplan op grond van de Wet milieubeheer;

- het regionaalWaterplan op grond van de waterwetgeving en

- het Provinciaal verkeers- en vervoersplan op grond van de Planwet Verkeer en Vervoer

De omgevingsvisie heeft vooral een interne binding. Dit betekent dat wij bij de uitoefening van onze

taken aan de Omgevingsvisie gebonden zijn. Wel zijn (binnen de wettelijke kaders) afwijkingen van de

Omgevingsvisie mogelijk, zolang de ambities en doelstellingen van de visie niet worden aangetast.

ln paragraaf 4.1.3. van de visie wordt onder meer ingegaan op vergunningverlening in het kader van

de Wm (thans Wabo). Via vergunningvoorschriften streeft de provincie naat zo laag mogelijke

emissies, een zuinig gebruik van energie, (grond)water en grondstoffen en de toepassing van de best

beschikbare technieken (BBT).

Wijwegen in deze vergunning zoveel mogelijk de verschillende milieugevolgen tegen elkaar af
(integrale afweging). Dit doen wij om een zo hoog mogelijk milieurendement te krijgen. ln elk geval

worden de milieugevolgen getoetst op het gebied van bodem, lucht, geluid, externe veiligheid,

afvalwater, energieverbruik, water en grondstoffen, afvalstoffen en verkeer en vervoer. Bij deze

toetsing worden ook toekomstige ontwikkelingen van de omgeving betrokken. Verder houden wij

rekening met de geldende milieubeleidsplannen en andere beleidskaders. Ook houden wij rekening

met de voor de aangevraagde activiteiten geldende richtlijnen. Het verlenen van de aangevraagde

omgevingsvergunning is in lijn met het beleid zoals geformuleerd in de Omgevingsvisie.

1,3. Waterbeheerplan waterschap Reest en Wieden
Het beleidskader voor het emissiebeleid voor lozingen is opgenomen in het Nationaal Waterplan

2010-2015 en het gaat, net als de Wet milieubeheer, uit van preventie, hergebruik en de toepassing

van de beste beschikbare technieken. Aanvullend wordt restlozing beoordeeld.

ln de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe en het Waterbeheerplan 2010-2015 van het

waterschap Reest en Wieden is bovengenoemd beleidskader overgenomen en geconcretiseerd. Hier

is ook het toetsingskader voor de restlozing opgenomen met milieukwaliteitseisen voor prioritaire

stoffen, overige specifiek verontreinigeRde stoffen en stoffen die de ecologie ondersteunen.
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2. BESTE BESCHIKBARE TECHNTEKEN (BBT)

2.1. Algemeen
Richtlijn 96/61/EG (gecodificeerd: Richtlijn 2008l1lEG) van de Raad van de Europese Unie van24
september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging - hierna: de IPPC-

richtlijn - verplicht het bevoegd gezag een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu op te

stellen, die voldoet aan de in deze richtlijn geformuleerde eisen voor nieuwe en bestaande installaties

De IPPC-Richtlijn is van toepassing op activiteiten die zijn opgenomen in Bijlage I van de Richtlijn.

ln de beoordeling van de milieugevolgen wordt de aanvraag getoetst aan de in de IPPC-richtlijn
geformuleerde eisen. Dit betekent onder andere dat door de inrichting alle passende preventieve

maatregelen (moeten) worden getroffen om verontreiniging van bodem, water en lucht te voorkomen
dan wel te beperken door toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT), met inbegrip van

maatregelen betreffende afvalpreventie en energiebesparing om aldus een hoog niveau van

bescherming van het milieu in zijn geheel te waarborgen.

Voor de beoordeling van de aanvraag worden zogenoemde BAT Reference Documents (= BREF's)

opgesteld. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen zogenaamde verticale BREF's - deze zijn
branche gebonden - en zogenaamde horizontale BREF's die branche overstijgend zijn.

Artikel 5.3 Besluit omgevingsrecht verplicht ertoe om in het belang van het bereiken van een hoog

niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn

om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien

dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bijvoorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.

Daarbijwordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking

komende BBT worden toegepast.
Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in artikel 5.4 van het BOR vermelde

aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met

het voorzorg- en het preventiebeginsel.

Voor installaties als bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn moet in ieder geval rekening worden

gehouden met de in bijlage 1, tabel 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met

aangewezen BBT-documenten.

2.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken
De aangevraagde activiteiten (opslag- en overslag van gevaarlijke afvalstoffen) worden genoemd in
bijlage I van de EG-richtlijn inzake geÏntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (richtlijn

nr.200811lEG) en wel in categorie 5.1.

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met de volgende

van toepassing zijnde BREF'S:
- BREF Afvalbehandeling;
- BREF Op- en overslag bulkgoederen;
- BREF Monitoring;
- BREF Crossmedia en economics.

2.2.1. BREFAtualbehandeling
Met behulp van deze BREF kan getoetst worden of het gehanteerde proces van afvalverwerking en

de daarmee gepaard gaande emissies als BBT is aan te merken. Het gaat dan vooral om

managementsystemen ten aanzien van de acceptatie, het verwerkingsproces en daarbij vrijkomende

emissies en reststoffen. Ten aanzien van het proces en de emissies zijn de daarvoor gebruikte

technieken van belang.
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De in hoofdstuk 5.2 van de BREF Afvalbehandeling opgenomen BBT voor specifieke

veruverkingsmethoden zijn, gelet op de IPPC- (gpbv) plichtige activiteiten van Kok Meppel BV, in dit
geval niet van toepassing.

ln het Landelijk Afvalbeheerplan LAP is aangegeven dat alle afval accepterende bedrijven een

beschrijving van het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dienen op te nemen in hun

aanvraag om een Omgevingsvergunning. ln de beschrijving van het A&V-beleid moet worden

aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking van de afvalstoffen plaatsvindt. Voor bedrijven

die gevaarlijke afvalstoffen accepteren moet het A&V-beleid zijn vastgelegd in toereikende procedures

voor de administratieve organisatie en interne controle (AO/|C). Kok Meppel BV heeft bij de aanvraag

een beschrijving van het A&V-beleid en de AO/IC gevoegd. Bij de opslag en bewerking van

gevaarlijke afvalstoffen spelen stof, geluid en emissie naar de bodem een rol. Voor een toetsing van

deze milieuessenties verwijzen wij naar de hierna volgende hoofdstukken.

2.2.2. BREF Op- en overslag bulkgoederen

De maatregelen die volgen uit de BREF Op- en overslag bulkgoederen hebben betrekking op

bulkopslagen van niet-gevaarlijke (afval)stoffen en op de gevaarlijke (afval)stoffen zoals

verontreinigde grond, C-hout, en teerhoudend asfalt. Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen

van verspreiding van stof, afkomstig van het opgeslagen gevaarlijk afval. Er wordt aangesloten bij de

stuifklassen in de NeR, 51 tot en met S5.

ln de aanvraag, het acceptatie- en verwerkingsbeleid en in de bodemrisicoanalyse die bij de aanvraag

is gevoegd, wordt beschreven welke stoffen worden geaccepteerd en hoe ze opgeslagen en verwerkt

worden. ln de voorschriften zijnwaar nodig aanvullende maatregelen opgenomen die het bedrijf moet

nemen om verspreiding van (gevaarlijke) stoffen naar de omgeving (lucht, bodem, water)te
voorkomen.

Opslaq asbest
De opslag van asbest dient plaats te vinden overeenkomstig artikel 7, c tot en met g van het

Asbestverwijderingsbeslu it.

Opslag van asbesthoudende grond en puin valt onder de werkingssfeer van de hierboven genoemde

BREF Op- en overslag bulkgoederen. Hiermee wordt tevens voldaan aan de NeR. Deze wijze van

opslaan hebben wijvastgelegd in de voorschriften.

Opslaq C-hout en teerhoudende materialen

C-hout en teerhoudende materialen zijn vaste stoffen die niet onder één van vorengenoemde

stuifklassen vallen. De in de BREF genoemde maatregelen, zoals het nathouden en vastleggen van

de stof met een bindend middel, treffen daardoor geen doel. De milieubelasting die zou kunnen

ontstaan door opslag van C-hout en teerhoudende materialen is eventuele uitloging naar de bodem.

De NRB is hier leidend voor het bepalen van de BBT. ln de aanvraag staat dat de opslag van C-hout

en teerhoudende materialen plaatsvindt op een vloeistofdichte voorziening. Hiermee wordt een

verwaarloosbaar bodem risico bereikt.

2.2.3. BREF Monitoring

De BREF Monitoring heeft betrekking op de monitoring van door de inrichting veroorzaakte emissies

naar het milieu. Kok Meppel BV heeft de verplichting om monitoring uit te voeren ten aanzien van

lozingen van afvalwater om te controleren of de emissies binnen voorgeschreven

emissiegrenswaarden liggen. Daartoe hebben wij aan deze vergunning voorschiften verbonden.
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2.2.4. BREF Crossmedia en economics

Bij de bepaling van de BBT moet naast de kosten en baten, rekening worden gehouden met het

voordeel voor het milieu en de verschillende effecten op de verschillende milieucompartimenten. Een

goede beoordeling van afval tijdens de acceptatieprocedure en het vervolgens sorteren en

samenvoegen van afval draagt bij aan een efficiënt transport van afval en een hoogwaardig

afvalbeheer. De werkwijze van Kok Meppel BV zoals in het AV-beleid staat beschreven, voldoet aan

de BBT.

2.2.5. NederlandseinformatiedocumentenoverBBT
De activiteiten van de inrichting zijn getoetst aan artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en

bijbehorende bijlage I uit deze regeling. Op de aangevraagde activiteiten zijn de volgende

Nederlandse informatiedocumenten van toepassing:
- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven;
- NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht;

- Nederlandserichtlijnbodembescherming(NRB);
- PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties;

2.3. Gonclusies BBT
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste

beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water,
geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per

milieuthema wordt verwezen naat de desbetreffende paragraaf .

3 BRANCHE SPECIFIEKE REGELINGEN

3,1. BesluitBodemkwaliteit
Op 1 januari 2008 zijn het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit
gefaseerd in werking getreden. Het Besluit Bodemkwaliteit is voor alle toepassingen van grond en

baggerspecie in oppervlaktewater vanaf 1 januari 2008 en voor het toepassen van bouwstoffen en het

toepassen van grond en baggerspecie in en op de landbodem vanaf 1 juli 2008 geldig.

ln het Besluit bodemkwaliteit zijn regels en voorschriften opgenomen die ook rechtstreeks van

toepassing zijn op de activiteiten binnen een inrichting. Dit betreft in eerste instantie de regels en

voorschriften voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Tevens is het Besluit

bodemkwaliteit rechtstreeks van toepassing op het uitvoeren van de in artikel 2.1 van de Regeling

bodemkwaliteit aangewezen activiteiten. Dit betreft onder andere activiteiten zoals het afgeven van

een kwaliteitsverklaring op grond van een nationale beoordelingsrichtlijn, het analyseren van

bouwstoffen, grond en baggerspecie, het bewerken van verontreinigde grond of baggerspecie en het

nemen van monsters bij partijkeuringen. ln het Besluit bodemkwaliteit is geregeld dat deze activiteiten

worden uitgevoerd conform de hiervoor in het besluit aangewezen normdocumenten en door hiervoor

erkende bedrijven. Daarnaast is het Besluit bodemkwaliteit ook rechtstreeks van toepassing op

bijvoorbeeld het kwalificeren, het samenvoegen en het splitsen van en het afgeven van

milieuhygiënische verklaringen voor partijen bouwstoffen, grond en baggerspecie. Voor deze

activiteiten zijn algemene regels en voorschriften aan het Besluit bodemkwaliteit verbonden.

Binnen de inrichting worden volgende activiteiten uitgevoerd gericht op het produceren van

toepasbare bouwstoffen en grond:

- het zeven, kwalificeren en samenvoegen van grond en bouwstoffen en het afgeven van

milieuhygiënische verklaringen voor partijen bouwstoffen en grond;
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het produceren van granulaten,

im mobiliseren van reststoffen,

opslag en verwerking van asbesthoudend grond en puin

Deze activiteiten zijn op grond van het Besluit bodemkwaliteit aangewezen als werkzaamheden

waarvoor een erkenning verplicht is. Tevens is in het Besluit bodemkwaliteit bepaald dat de uitvoerder
van deze werkzaamheden moet voldoen aan de BRL 9335.

Kok Meppel BV is nog niet erkend voor de BRL SIKB-9335 en de BRL 7500 conform het Besluit

bodemkwaliteit. Een procedure voor erkenning is in gang gezet.

Aan deze vergunning worden geen voorschriften voor deze activiteiten verbonden omdat het Besluit

Bodemkwaliteit hierop rechtstreeks van toepassing is.

4. MILIEUASPECTEN

4.1. Algemene inleiding
De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die

relevant zijn, zijn in deze toelichting beschreven.

5. AFVALSTOFFEN

5.1. Overwegingenvoorafvalverwerkers
5.1.1. Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen

Op grond van artikel 214 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de

bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het

milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. ln artikel 1.1 van de Wm is aangegeven

wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij

rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en

10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). ln het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk

Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.

Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een

omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afualbeheer. De hoofdlijnen van het beleid

zijn vastgelegd in het LAP, De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde
voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

. het stimuleren van preventie van afvalstoffen;

. het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van

afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt
producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de

hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVl) te verbranden afvalstoffen;
. het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig

toepassen als brandstof);
. het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
o het verwijderen van afvalstoffen door storten.

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde

aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor

specifieke afualstoffen.
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ln het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een

vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening

moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende

afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit

verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke
bewerkingsstappen een vergunning worden verleend.

5.2. Toetsing van de aangevraagde activiteiten

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van

toepassing:

Sectorplan Omschrijving sectorpla n Omschrijving van de ontvangen afualstof

4 Gescheiden ingezameld
papier en karton

Papier en karton

I Gescheiden ingezameld
groenafval

Groenafual en snoeihout

I Afval van onderhoud van

openbare ruimten

y'eegvuil

11 Kunststof (unststofafval en rubberafval

12 Nletalen Ferro en nonferro metalen

Cverig bouw- en sloopafval28 Gemengd bouw- en

sloopafval en gemengde

lracties

29 Steenachtige materialen 3eton, stenen, tegels, spoorwegballast, niet

:eerhoudend asfalt

31 Gips Gips

33 Dakafval Ieerhoudend dakafval

34 Ieerhoudend asfalt ì-eerhoudend asfalt

36 Hout A, B en C-hout

37 Asbest \sbest en asbesthoudende materialen

38 Gescheiden ingezameld

ulakglas

Glas

39 y'erontreinigde grond Grond klasse wonen, industrie en niet toepasbare

¡rond
41 t/erpakkingen al gemeen Jiverse verpakkingsmaterialen
42 y'erpakkingen van verf, lijm,

<it of hars

(itkokers

52 Autobanden 3anden

5,3. Uitsluitend opslaan
lngevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen

voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden.

lndien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Dit is

in de voorschriften vastgelegd.

KOK heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen uitsluitend op te slaan

- asbest;
- autobanden;
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glas;

kunststof en rubber;
papier en karton;

teerhoudend dakafval

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen

5.4. Be-/venrverking
Steenachtiq materiaal (incl usief spoorweqballast)
ln de aanvraag is aangegeven dat steenachtig materiaalworden geaccepteerd, opgeslagen, gebroken

en gezeefd om daarna in vorm van puingranulaat ter nuttige toepassing te worden afgezet ten

behoeve van een nuttige toepassing.

Spoorwegballast wordt na een visuele inspectie op- en overgeslagen, gezeefd en na keuring afgezet
t.b.v. nuttige toepassing.

ln het sectorplan 29 is voor steenachtig materiaal een minímumstandaard opgenomen. De

minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing door
materiaalhergebruik, binnen de kaders van het beleidskader. Voor de deelstroom asfalt mag de grens

van 75 mg/kg droge stof PAKI0 niet door mengen van partijen worden bereikt.

De in de aanvraag voor steenachtig materiaal beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de

minimumstandaard.

Niet-teerhoudend asfalt

Niet-teerhoudend asfalt wordt na een visuele inspectie opgeslagen, gebroken en gezeefd en

afgevoerd naar een erkende inzamelaar.

ln het sectorplan 29 is voor steenachtig materiaal een minimumstandaard opgenomen. De

minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing door
materiaalhergebruik, binnen de kaders van het beleidskader. Voor de deelstroom asfalt mag de grens

van 75 mg/kg droge stof PAK10 niet door mengen van partijen worden bereikt.

De in de aanvraag voor steenachtig materiaal beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de

minimumstandaard.

Teerhoudend asfalt
Teerhoudend asfalt wordt na een visuele inspectie opgeslagen, gebroken en gezeefd en afgevoerd

naar een erkende inzamelaar.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van teerhoudend asfalt is nuttige toepassing binnen

de kaders van het beleidskader, voorafgegaan door thermische bewerking waarbij de aanwezige PAK

worden vernietigd. Aangezien de aangevraagde bewerkingsmethode een verdere verwerking

overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig

aangemerkt.

Grond
lnkomende partijen grond worden na een visuele inspectie op- en overgeslagen en indien nodig
gezeefd en samengevoegd. Na uitkeuring wordt de grond afgezet ten behoeve van nuttige

toepassing.
ln de aanvraag is aangegeven dat de (samengevoegde)grond weer in de markt wordt ingezet conform

het Besluit bodemkwaliteit.
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De minimumstandaard voor het be- en verwerken van grond is nuttige toepassing volgens de normen

die zijn vastgelegd voor het betreffende toepassingsgebied en binnen de kaders van het beleidskader

De in de aanvraag voor grond beschreven werkwijze voldoet aan de minimumstandaard.

Asbesthoudende qrond en puin

Asbesthoudende grond en puin wordt na visuele inspectie op- en overgeslagen. Daarna worden de

partijen gezeefd in een grove en een fijne fractie. Nascheiding vindt, indien nodig, handmatig plaats

Vervolgens wordt de schone fractie uitgekeurd en het asbest afgevoerd naar bevoegde afnemers.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van asbesthoudende grond is het vernietigen van

de asbestvezels dan wel het verwijderen van de asbestvezels tot beneden de restconcentratienorm

van 100 milligram per kilogram droge stof voor serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de

concentratie amfiboolasbest. Hierna moet de grond nuttig worden toegepast volgens de normen die

zijn vastgelegd voor het toepassingsgebied.
De in de aanvraag beschreven werkwijze voldoet aan de minimumstandaard.

Bouw- en sloooafual. bedriifsafval en daarmee veroeliikbaar stedeliik afval

Het ongesorteerde Bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en daarmee vergelijkbaar stedelijk afual wordt

na visuele inspectie op- en overgeslagen en gesorteerd. De stromen die na sortering vrijkomen

worden afgevoerd naar erkende be- en verwerkers.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van bouw- en sloopafval, daarmee in samenstelling

vergelijkbaar bedrijfsafval en particulier gemengd verbouwingsafval is sorteren of anderszins

bewerken en het vervolgens verwerken van de daarbij ontstane monostromen conform de daarvoor

geldende minimumstandaarden. Voor zover deze monostromen niet onder een minimumstandaard in

het LAP vallen, moet be- of verwerking worden getoetst aan de voorkeursvolgorde, bedoeld in

Hoofdstuk 5.2 van het Beleidskader.
De minimumstandaard voor gemengde fracties is nuttige toepassing al dan niet na verdere sortering

of anderszins bewerken.

Sorteerresidu waarvoor materiaalhergebruik en verbranden met als hoofdgebruik brandstof niet

mogelijk is, moet worden verbrand als vorm van verwijdering.

Groenafval
ln de aanvraag is voor gescheiden ingezameld groenafual de volgende be-/verwerkingsmethode

beschreven:
- sorteren;
- verkleinen met een shredder.

De geshredderde fractie wordt afgevoerd naar erkende be- / verwerkers.

Het beleid voor gescheiden ingezameld groenafval is neergelegd in sectorplan 8 en is gericht op het

bevorderen van gescheiden inzameling, gevolgd door nuttige toepassing. ln dit sectorplan is daartoe

een minimumstandaard opgenomen. Voor gescheiden ingezameld groenafval is deze

m inim umstandaard nuttige toepassing.

De in de aanvraag voor gescheiden ingezameld groenafval beschreven be-/verwerkingsmethode

voldoet aan de minimumstandaard.

Veeqvuil

Veegafval wordt na visuele inspectie op- en overgeslagen. Vervolgens wordt dit gezeefd. De fracties

na het zeven worden uitgekeurd en afgezet t.b.v. nuttige toepassing.
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De minimumstandaard voor het be- en verwerken van veegafval is het afscheiden van de inerte fractie
die, al dan niet na reiniging, nuttig wordt toegepast.

Sorteren, nascheiden en andere bewerkingen gericht op nuttige toepassing van (een deel van) het

afval van onderhoud van openbare ruimten zijn alleen toegestaan wanneer er geen deelstromen of
residuen worden gestort.

De in de aanvraag beschreven bewerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard

A. B en C-hout
A, B en C-hout wordt gesorteerd, geshredderd en vervolgens afgevoerd naar een erkende be- /
verwerker.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van A- en B-hout is nuttige toepassing

Gewolmaniseerd C-hout

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gewolmaniseerd hout is storten op een

daarvoor geschikte stortplaats.
Het toepassen voor hoofdgebruik als brandstof of het verbranden als vorm van venrvijderen is alleen

toegestaan wanneer de daarbij ontstane reststoffen (assen)worden gestort zodat geen verspreiding

van de metalen kan plaatsvinden.

Materiaal- of producthergebruik van gewolmaniseerd hout (CC en CCA) is niet toegestaan, met

uitzondering van materiaalhergebruik van CCA-hout, voorzover dit kan op grond van het Besluit met

arseenverbindingen behandeld hout milieubeheer.

N iet-gewol m a ni se erd C-hout
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van niet-gewolmaniseerd C-hout is hoofdgebruik als

brandstof.
Materiaal- of producthergebruik van niet-gewolmaniseerd C-hout is niet toegestaan, met uitzondering

van materiaalhergebruik van gecreosoteerd hout, voorzover dit mogelijk is op grond van het Besluit

PAK-houdende coatings milieubeheer. De grenswaarden van dit besluit mogen niet door mengen van
partijen worden bereikt.

De in de aanvraag (en bijbehorende aanvulling) voor A-, B- en C-hout beschreven

bewerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

5.5. Benodigde aanvullingen
ln het A&V-beleid zijn de volgende aangevraagde afualstoffen niet nader uitgewerkt:

- Kunststof
- Metalen
- Autobanden
- Gips
- Grof vuil

- Overige deelstromen en restfracties

ln de voorschriften is een voorschrift opgenomen waarin staat dat voor deze afvalstoffen het A&V
beleid moet worden aangevuld.
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5.6. Mengen van afvalstoffen
Afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het

ontstaan zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is het

ongewenst dat in afval gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen door wegmenging ongecontroleerd in
het milieu verspreid raken. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo
goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard,

samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het

samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd.

Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd in de

vergunnrng.

Er gelden de volgende uitgangspunten:
- Er moet worden voorkomen dat mengen ertoe leidt dat een van de te mengen afvalstoffen

niet conform de minimumstandaard voor die afvalstroom wordt veruverkt.

- Er moet worden voorkomen dat het mengen van afvalstoffen leidt tot belasting van het

milieu door diffuse verspreiding van specifieke milieugevaarlijke stoffen waarvoor op grond

van internationale regelgeving (vergaande) beperkingen gelden.

Naast deze twee basisuitgangspunten moet op het niveau van de inrichting worden beoordeeld of er

negatieve consequenties zijn voor milieu en gezondheid. Zo moet de menghandeling worden

uitgevoerd volgens de best beschikbare technieken. Ook moet worden beoordeeld of de

menghandeling van invloed is op de emissie-eisen voor de inrichting.

Het gezamenlijk storten van afvalstoffen die op eenzelfde type stortplaats mogen worden gestort,

wordt niet gezien als een handeling waarbij afvalstoffen worden gemengd.

Kok Meppel BV heeft het samenvoegen van de volgende afvalstoffen aangevraagd:

- het samenvoegen van partijen grond conform de BRL 9335-1;

- het samenvoegen van puin, beton en andere steenachtige materialen tot menggranulaat

conform de BRL 2506;
- het samenvoegen van afvalstoffen in het kader van het immobiliseren van reststoffen.

Het gaat hierbij om afvalstoffen die fysisch en chemisch gelijkwaardig zijn. De afvalstoffen worden

samengevoegd ten behoeve van de productie van secundaire bouwstoffen.

Het samenvoegen van partijen afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties met elkaar

vergelijkbaar zijn, is niet in strijd met het beleid dat is vastgelegd in het LAP en beoordelen wij als

doelmatig.

5.7. AV-beleid en AO/IC
ln het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie-

en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle
(AO/|C) moet beschikken. ln het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting

acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden ln de AO/IC is vastgelegd hoe door

technische, administratieve en organisatorísche maatregelen de relevante processen binnen een

inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te

minimaliseren.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof
aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening
gehouden met de specifieke bedrijfssituatie.
ln het A&V-beleid zijn een aantal aangevraagde afvalstoffen niet nader uitgewerkt. Het A&V-beleid

dient op deze onderdelen te worden aangepast. Hiervoor is een voorschrift opgenomen. (zie ook $
54)
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Wiiziqinqen in het AV-beleid en/of de AO/lC
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/lC, alsmede bijbehorende afvalstoffenregister, moeten

schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke
procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist. Daartoe is aan deze vergunning een

voorschrift verbonden.

5.8. Gonclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming
zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van

afvalstoffen.

6. AFVALWATER

6,1. Aangevraagde situatie
6.1.1. Afualwaterstromen

Bij Kok Meppel B.V. komen de onderstaande afvalwaterstromen vrij:

. huishoudelijk afualwater of daarmee vergelijkbaar afvalwater met lozing op de gemeentelijke
d.w.a.-riolering;

. hemelwater, afkomstig van de daken, met afvoer op de gemeentelijke r.w.a.-riolering;

. hemelwater afkomstig van de vloeistofkerende bestrating voor de opslag van niet
bodembedreigende, inerte stoffen, met lozing op de gemeentelijke r.w.a.-riolering;

. hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte bestratingen voor de opslag van
bodembedreigende, niet inerte stoffen, met afvoer op de gemeentelijke d.w.a-riolering.

De afvalwaterstromen worden via '1 lozingspunt geloosd op de gemeentelijke d.w.a.-riolering en de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Meppel en via 1 lozingspunt op de gemeentelijke r.w.a.-riolering

Het bedrijf beschikt ook over een terreindeel (A voor de opslag van steenachtige materialen) dat is

voorzien van een halfverharding, waarbij geen lozing naar de (gemeentelijke) riolering plaatsvindt.

6.1.2. Devoorzieningen
De afvalwaterstromen worden voorafgaand aan lozing op het gemeentelijke vuilwaterriool door

zuiveringstechnische voorzieningen geleid. De zuiveringstechnische voorzieningen bestaan uit een

slibvangput en olieafscheider. Ook de afvalwaterstromen die worden geloosd op de gemeentelijke

hemelwaterriolering worden door zuiveringstechnische voorzieningen geleid . Deze bestaan uit een

slibvangput en een hemelwaterbassin. Het hemelwater zal zoveel als mogelijk worden hergebruikt om

het terrein te bevochtigen om stofverspreiding tegen te gaan.

6.2. Kader beoordeling lozing
Afvalwater mag slechts op de riolering en een zuiveringstechnisch werk worden gebracht indien door

de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheden ervan:
. de doelmatige werking van de riolering niet wordt belemmerd;
. de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd;

. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk wordt

beperkt;
. de verwerkbaarheid van het riool - en zuiveringsslib niet nadelig wordt beïnvloed.

Het begrip'doelmatige werking' kan betrekking hebben op zowel technologische aspecten als op

doelmatige exploitatie. Om dit te bewerkstelligen zijn de onderstaande toetsingskaders van belang.

I nstructiereqel in g lozinqsvoorschriften
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Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de'lnstructieregeling lozingsvoorschriften

milieubeheer' van toepassing. ln het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen

worden die gericht zijn op de kwaliteit en de kwantiteit van het te lozen bedrijfsafvalwater.

Op grond van de'lnstructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer' kunnen voorschriften worden

opgenomen die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool of de bij een zodanig openbaar

riool behorende apparatuur. Verder kunnen voorschriften worden opgenomen, die bepalen dat het

afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat

de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd.

Beoordelinq restlozinq
Er moet zichlzijn op wat het effect van een lozing is op de lokale milieusituatie. Voor lozingen van

afvalwater is hiertoe de immissietoets ontwikkeld ('toetsing van initiatieven op effecten voor het

oppervlaktewater'). Met de immissietoets wordt nagegaan of de restlozing leidt tot onaanvaardbare

concentraties in het watersysteem, nadat de best beschikbare technieken (BBT) zijn toegepast om de

emissie te reduceren. Daarnaast geldt voor nieuwe lozingen dat de immissietoets gebruikt moet

worden voor de toets aan het principe van geen achteruitgang. Als de chemische en ecologische

doelen voor het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van de lozing niet kunnen worden gehaald,

moeten in principe aanvullende eisen worden voorgeschreven.

De vergunninghouder heeft de verplichting om monitoring uit te voeren ten aanzien van de lozing. De

algemene beginselen van monitoring zijn beschreven in de BREF monitoring. De redenen voor

monitoring zijn:

. om te controleren of de emissies binnen de voorgeschreven emissiegrenswaarden liggen;

. om de bijdrage van een specifieke installatie aan de milieuverontreiniging in het algemeen te

bepalen door bijvoorbeeld periodieke milieurapportages aan bestuursorganen.

6.3. Beoordeling
Beoordelinq kwantiteit

ln de aanvraag is een lozing van afvalwater op het gemeentelijke vuilwate(d.w.a.)riool en

hemelwater(r.w.a.)riool opgenomen. Aandachtspunt bij de lozing op het vuilwaterriool is de

hydraulische capaciteit van dit riool. Wij hebben getoetst of de capaciteit van het rioolstelsel

voldoende is om de te lozen hoeveelheid bedrijfsafvalwater af te voeren. Hiertoe hebben wij contact

opgenomen met de gemeente Meppel, zijnde de beheerder van dit rioolstelsel. De gemeente heeft

aangegeven dat, gelet op de omvang van de lozing in relatie tot de hydraulische capaciteit, er een

voorziening moet komen voor extra berging bij hevige regenval.

Beoordelinq per lozinqsactiviteit

Het op de gemeentelijke riolering te lozen:
. hemelwater afkomstig van de vloeistofkerende bestrating voor de opslag van niet

bodembedreigende, inerte stoffen, met lozing op de gemeentelijke r.w.a.-riolering;
. hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte bestratingen voor de opslag van

bodembedreigende, niet inerte stoffen, met afvoer op de gemeentelijke d.w.a-riolering,
is getoetst aan de van toepassing zijnde BBT-documenten.

Hieruit blijkt dat de maatregelen en voorzieningen om de lozing te beperken voldoen aan de
voornoemde beleidsuitgangspunten en aan de afzonderlijke BBT-documenten. De
lozingen/activiteiten zullen dan ook niet leiden tot een ondoelmatige werking van de gemeentelijke
riolering en/of zuiveringstechnische werken, inclusief venverking van het zuiveringsslib en/of een

onaanvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater mits Kok Meppel B.V. zich houdt aan:
o de in de aanvraag beschreven wijze van lozing en/of uitvoering van de activiteiten;
. de aan de vergunning verbonden voorschriften.
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Ter bescherming van de doelmatige werking van de rwzi zijn er in de vergunning voorschriften
opgenomen.

6.4. Conclusie
Beoordel inq restlozinq

Uit de immissietoets blijkt dat de lozing afkomstig van Kok Meppel B.V. geen significante invloed heeft
op de chemische en ecologische doelen voor het ontvangende oppervlaktewater. Ook leidt de lozing
niet tot acuut toxische effecten op waterorganismen en/of in het sediment levende organismen. De
lozing kan daarom zonder nadere eisen worden toegestaan.

Wij constateren dat de aangevraagde lozing van afvalwater,
. de doelmatige werking van de riolering niet belemmert;
. de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk niet belemmert;
. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk wordt beperkt;
o de verwerkbaarheid van het riool - en zuiveringsslib niet nadelig wordt beÏnvloed.

7 BODEM

7.1. Het kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn

Bodembescherming bedrijfsmatigeactiviteiten (NRB). ln bijlage 1, tabel 1 bij Regeling omgevingsrecht

opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten is de NRB aangewezen als BBT (Best

Beschikbare Techniek).

Uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende

maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A) wordt
gerealiseerd.

7.2. Depotentieelbodembedreigendeactiviteiten
Binnen de inrichting vinden diverse potentieel bodembedreigende activiteiten plaats doordat

bodembedreigende stoffen worden op- en overgeslagen. Alle mogelijke bodembedreigende

activiteiten worden beschreven in de bodemrisicoanalyse die bij de aanvraag is gevoegd. ln deze

bodemrisicoanalyse is voor alle bodembedreigende stoffen de emissiescore en de eindemissiescore

bepaald aan de hand van de NRB-systematiek. Tevens is aangegeven welke bodembeschermende

maatregelen worden toegepast.

Afgezien van de op- en overslag en de bewerking van afvalstoffen, vinden binnen de inrichting nog

een bodembedreigende activiteit plaats, te weten het tanken van installaties en materieel.

Hiervoor zijn twee mobiele tanks aanwezig met ieder een inhoud van 3.000 liter. Het is niet mogelijk

om de machines altijd op de tankplaats af te tanken. Ten aanzien van het afleveren van vloeibare

brandstoffen zijn voorschriften opgenomen die een verwaarloosbaar bodemrisico moeten waarborgen

7.3. Beoordeling en conclusie
Wij hebben de informatie met betrekking tot bodembedreigende activiteiten en bodembeschermende

voorzieningen beoordeeld en stellen vast dat voor alle bodembedreigende activiteiten het

verwaarloosbaar risico wordt behaald. Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het

bovenstaande rekening gehouden.

7.4. Bodembelastingonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico

nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd

bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke

activiteiten en de daar gebruikte stoffen.
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Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand

aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar

eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

. de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte

stoffen en de locale grondwaterstroming;

. de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en

geanalyseerd;

. de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de

beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of

bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit

moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Voor de inrichting zijn de volgende verkennende bodemonderzoeken (nulsituatie) uitgevoerd.

- Verkennend bodemonderzoek van de Klinker milieuadviesbureau van 4 april 2008 met kenmerk

070926rM.510
- Onderzoek Bodem- en verhardingslagen door PJ Milieu BV van 01 februari 2010 met kenmerk

086s903A.

Wij beschouwen deze ondezoeken als zijnde de nulsituatie.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de te treffen voorzieningen een

bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar

overeenkomstig het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit

tussentijds wordt gecontroleerd.

De voorschriften met betrekking tot het bodembelastingsonderzoek naar de eindsituatie en de

herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging, blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning

vervalt of wordt ingetrokken. De basis hiervoor is artikel 2.33a sub 2 van de Wabo. ln dit artikel wordt
gesteld dat het bevoegd gezag kan bepalen dat voorschriften van kracht kunnen blijven nadat een

vergunning haar gelding heeft verloren.

8. ENERGIE

De binnen de inrichting gebruikte hoeveelheden gas, elektriciteit en diesel zijn zodanig dat de

inrichting op grond van het landelijke beleid, zoals vastgelegd in de Circulaire energie in de

milieuvergunning, als niet energierelevant wordt aangemerkt. Bedrijven met een jaarlijks

energieverbruik kleiner dan 25.000 m3 aardgas (of aardgasequivalent) of 50.000 kWh elektriciteit

worden daarbij als niet energie relevant bestempeld. Door het toepassen van modern materieel, het

instrueren van het personeel en registratie van het energiegebruik kan worden voldaan aan BBT zoals

dat is vastgelegd in de BREF Energie-efficiency. Uit oogpunt van energie-efficiency bestaat geen

belemmering de gevraagde vergunning te verlenen.
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9. EXTERNE VEILIGHE¡D

9.1, Algemeen kader
Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's

van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn

aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij Kok Meppel BV worden geen grote

hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen die met betrekking tot externe veiligheid moeten worden

meegenomen in de afwegingen. Ook bij ongewone voorvallen binnen dit bedrijf is niet te verwachten

dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Daarom is het aspect externe veiligheid voor de beoordeling van

deze aanvraag niet relevant.

IO. BRANDVEILIGHEID

10,1. Opslag van brandbare niet-milieugevaarlijkestoffen
Binnen de inrichting worden brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen opgeslagen. Het gaat om hout,

kunststoffen, rubber en papier.

De brandveilige opslag van grote hoeveelheden brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen waaronder

hout, rubber, kunststoffen en papier is rechtsreeks geregeld in het Besluit brandveilig gebruik

bouwwerken (Gebru iksbesluit).

Het Gebruiksbesluit is op 1 november 2008 in werking getreden. ln het kader van modernisering van

de regelgeving zijn brandveiligheidsvoorschriften in de omgevingsvergunningen naar het

Gebruiksbesluit overgeheveld omdat het brandbaar zijn van een stof naar huidig inzicht niet meer als

direct milieurisico wordt gezien. Doel van de voorschriften is om brandveiligheid van belendingen te
waarborgen.

ln het Gebruiksbesluit is een algemene functionele eis voor de opslag van de betreffende stoffen

opgenomen, die inhoudt dat die opslag zodanig moet geschieden dat geen onveilige situatie ontstaat

voor percelen die zijn gelegen naast het perceel waar de opslag plaatsvindt. Voor de opslag van hout

buiten een gebouw zijn in het Gebruiksbesluit tevens prestatie-eisen opgenomen, namelijk:

. dat de opslag bij brand gedurende een periode van ten minste 60 minuten, gerekend vanaf
het ontstaan van de brand, geen grotere stralingsbelasting veroorzaakt dan 15 kWm'z;

. de bereikbaarheid van de opslag vanaf twee tegenover elkaar liggende zijden is gewaarborgd,

waarbij in een derde zijde ook een toegangsmogelijkheid aanwezig is indien die zijde langer is

dan 40 m, en

. bij de opslag een bluswatervoorziening met gedurende ten minste vier uren een

toevoercapaciteit van ten minste 90 m3 per uur aanweztg ts.

Wanneer aan deze prestatie-eisen wordt voldaan, wordt tevens aan de algemene functionele eis

voldaan.

Daarnaast zijn in het Gebruiksbesluit eisen opgenomen met betrekking tot de aanwezigheid, het

onderhoud en keuringen van mobiele brandblussers.

11. GELUID EN TRILLINGEN

11.1. Algemeen
De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt

geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door de puinbreker en houtshredder. De

door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een

akoestisch rapport van Peutz, kenmerk F19801-3-RA d.d. 26 iuli 2011 .
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Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de

inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de

maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

11.2. Langtijdgemiddeldbeoordelingsniveau
Kok Meppel ligt op het gezoneerde industrieterrein Oever D in de gemeente Meppel. De geluidzone is

op 1 7 juni 1997 vastgesteld door gedeputeerde staten van de provincie Drenthe. Bij de

vergunningverlening op de aanvraag nemen wij in ieder geval in acht de geldende grenswaarden voor
gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Voor gezoneerde

industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau

vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A).

Omdat de totale gecumuleerde geluidbelasting van alle op dit industrieterrein gelegen inrichtingen

hoger was dan 55 dB(A) voor de gevels van woningen rond het industrieterrein, was er sprake van

een zogenaamde saneringssituatie waarvoor wij een saneringsprogramma hebben opgesteld. Dit

saneringsprogramma hebben wij aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer (VROM) voorgelegd. De Minister van VROM heeft het bedoelde saneringsprogramma
vastgesteld bij besluit van 31 augustus 1998 (MBG 98006616/249)vastgesteld. ln de zone is een

aantal geluidsgevoelige bestemmingen gelegen waarvoor op grond van het voornoemde

saneringsprogramma door de Minister van VROM een Maximaal Toelaatbare Geluidsbelasting (MTG-

waarde) is vastgesteld. Overeenkomstig de toetsing aan de zone moet bij toetsing aan de

vastgestelde MTG-waarden op de gevels van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen

rekening worden gehouden met de cumulatie van geluid ten gevolge van alle op het gezoneerde

terrein gelegen inrichtingen. Op de zonegrens mag de geluidsbelasting vanwege de onderhavige

inrichting, samen met de overige op het industrieterrein gelegen inrichtingen, niet hoger zijn

dan 50 dB(A) en op de gevels van de woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen in de zone

mag de geluidsbelasting op grond van het voornoemde saneringsprogramma niet hoger zijn dan de in
het saneringsprogramma aangegeven MTG-waarden.

ln het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie, zowel

voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder

vastgestelde zonebewakingspunten (op de vastgestelde 50 dB(A)-contour) en bij relevante woningen

binnen de zone.

Er zijn 4 verschillende representatieve bedrijfssituaties aangevraagd waarbij situatie 1 als basis dient.

(zie voor de verschillende locaties figuur 2) Deze basissituatie kan worden aangevuld met één van de

overige bedrijfssituaties ( situatie 2,3 of 4). Het gelijktijdig in werking zijn van b.v de puinbreker en de

houtshredder is dus niet toegestaan.

De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de
geluidimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, past binnen de

besch ikbare gelu idru imte voor het betreffende industrieterrei n.

Op het industrieterrein zijn een aantal woningen aanwezig. Voor deze woningen gelden de wettelijke
grenswaarden niet. Aan de in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening genoemde

streefwaarde voor de cumulatieve geluidsbelasting van 65 dB(A) wordt ruimschoots voldaan.

11.3. Maximaalgeluidsniveau(LAmax)
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het

voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente

niveau uitkomen.
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Uitgaande van een totaal aanwezig equivalent geluidsniveau van ten minste 55, 50 en 45 dB(A) in de

dag-, avond- en nachtperiode, bedragen de streefwaarden (ten minste) 65, 60 en 55 dB(A) bij de

woningen buiten het industrieterrein.
De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de

dag-, avond- en nachtperiode. Bij beoordelingspunt Bremenbergweg '10 wordt de streefwaard met 3

dB(A) overschreden. Aan de grenswaarden wordt echter voldaan.

De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd

11.4. lndirecte Hinder
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de

circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het

kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag

bij vergunningverlening niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grenswaarden, omdat
hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein

worden doorkruist. lndien dit noodzakelijk en mogelijk is, moeten (middel)voorschriften worden
gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan wel te beperken.

Van en naar Kok Meppel vinden 122,13 en 11 verkeersbewegingen plaats in respectievelijk de dag-,

avond- en nachtperiode.

Het verkeer van en naar Kok Meppel is direct bij het betreden van de openbare weg opgenomen in
het heersend verkeersbeeld. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)

voorschriften.

11.5. Bijzonderesituaties
Voor regelmatig afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een

beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en

vergu nn ingverlening ruimere grenswaarden worden gesteld.

11.6. Incidentelebedrijfssituaties
Kok Meppel vraagt voorts vergunning voor een incidentele bedrijfssituatie; een situatie die zich

maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft de puinbreekinstallatie, de mobiele kraan en de

shovel (situatie 2) die wordt opgesteld op het terreindeel C (zie figuur 2 van het akoestisch onderzoek)
gedurende maximaal 12 dagen per jaar gedurende B uur in de dagperiode. Hierdoor

zal een verhoogde geluidsproductie plaatsvinden.

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van

deze bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan.
Wij hebben deze activiteiten uitgezonderd van de geluidsgrenswaarden zoals genoemd in voorschrift
3.2.1 . Yan de afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie moeten wij vooraf op de

hoogte worden gesteld.

11.7. Gonclusies
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie

m ilieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op

beoordelingspunten bij woningen van derden en op de zonegrens. De geluidsbelasting op deze
punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte met inachtname
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van de in hoofdstuk 2.2 genoemde maatregelen.

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de

geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die

maatregelen en voorzieningen.

11.8. Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige
bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom

niet nodig. Ook achten wij het nodig voorschriften op te nemen.

12. GEUR

12.1. Landelijk beleid
Het in de NeR omschreven algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk

beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Het is aan het bevoegd gezag

om in vergunningprocedures invulling aan deze doelstelling te geven en te bepalen welke mate van

hinder als acceptabel wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen

wordt, is de hindersystematiek Geur ontwikkeld. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in
hoofdstuk 3.6 van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR), benoemt de verschillende aspecten die

in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van

het acceptabel hinderniveau. De NeR is in de Regeling omgevingsrecht (bijlage 1, tabel 2)

opgenomen als BBT document. Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in

overeenstemming met het BBT-principe (beste beschikbare techniek). Voor een aantal branches is in

de NeR een bijzondere regeling opgenomen. Het bevoegd gezag stelt op basis van een afweging van

alle relevante factoren het acceptabele hinderniveau vast.

De hoeveelheid binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen die aanleiding kunnen geven tot een

eventuele geuremissie is beperkt. ln de aanvraag staan maatregelen beschreven om eventuele

geuroverlast te voorkomen. Wij hebben deze maatregelen vastgelegd in de voorschriften.

Uit oogpunt van mogelijk optredende geurhinder bestaat geen belemmering de gevraagde vergunning

te verlenen.

13. LUCHT

13.1. Algemeen
De activiteiten binnen de inrichting leiden tot emissies naar de lucht. Het betreft de emissie van (fijn)

stof ten gevolge van de op- en overslag van grond, bouw- en sloopafval, puin en veegafval. Daarnaast

kan (fijn) stof vrijkomen door het breken van puin, het shredderen van hout en het zeven van grond.

Overige luchtverontreiniging kan optreden door het gebruik van stookinstallaties en motorvoertuigen.

13.2. Toetsingskader
De op de inrichting van toepassing zijnde BREF's met betrekking tot emissies naar de lucht zijn de

BREF Afvalbehandeling en de BREF Op- en overslag van bulkgoederen. De Nederlandse

emissierichtlijn lucht (NeR) is het Nederlandse toetsingskader waar het gaat om eisen aan de

emissies naar de lucht. De NeR is mede gebaseerd op het gestelde in de BREF's en heeft tot doel om

de omgevingsvergunningen in Nederland te harmoniseren. Hierbij is de stand der techniek het

uitgangspunt voor het vaststellen van de emissie-eisen en de daarbij behorende technieken die in de

NeR zijn opgenomen. De richtlijn is daarmee een belangrijke bron van informatie voor de praktische

toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT).
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13.3. Stookinstallaties
Luchtverontreiniging kan plaatsvinden vanuit stookinstallaties. De binnen de inrichting aanwezige

stookinstallaties vallen niet onder de werking van het Besluit emissie-eisen middelgrote

stookinstallaties milieubeheer. Voorschriften die betrekking hebben op het gebruik van toestellen en

installaties voor gas, water en elektriciteit vallen onder de veiligheidsvoorschriften van de

nutsbedrijven. ln dat kader worden geen technische eisen gesteld aan de uitvoering van de

stookinstallatie. Hieraan kunnen wel eisen zijn gesteld middels het op een stookinstallatie van

toepassing zijnde typekeur. Een stookinstallatie dient echter ook regelmatig te worden onderhouden

om onvolledige verbranding van de brandstof en daarmee ongewenste emissies te voorkomen.

Luchtverontreiniging door de aanwezige stookinstallaties dan ook in voldoende mate te beperken door
het stellen van voorschriften.

13.4. Stof
Binnen de inrichting zijn (licht) stuifgevoelige stoffen aanwezig, te weten grond, bouw- en sloopafval,
puin(granulaat) en veegafval. Daarnaast kan stof vrijkomen door het breken van puin, het shredderen

van hout en het zeven van grond. Dezewerkzaamheden kunnen gepaard gaan met de emissie van

stof. Ter beperking van de emissie van stof tot buiten de inrichting dienen aan deze activiteiten

voorschriften te worden gesteld.

ln de aanvraagzijn diverse maatregelen ter beperking van diffuse stofemissie aangegeven. Het betreft

onder andere:
- de stuifgevoelige materialen worden zodanig op- en overgeslagen dat zo min mogelijk verstuiving

optreedt;
- de stuifgevoelige materialen op het buitenterrein worden besproeid/nat gehouden. Hiertoe

beschikt de inrichting over een mobiele sproei-installatie. lndien nodig wordt de opslag van deze

materialen afgedekt;
- het gebruik van keeruvanden voor de opslag van stuifgevoelige materialen;

- het reinigen van het buitenterrein;
- het beperken van de rijsnelheid van voertuigen binnen de inrichting;

- de stuifgevoelige materialen worden voor en tijdens bewerking bevochtigd.

ln paragraaf 3.8 van de NeR worden richtlijnen gegeven in de vorm van maatregelen ter beperking

van de diffuse stofemissies ten gevolge van handelingen met stuifgevoelige stoffen. Bij het stellen van

voorschriften voor het beperken van diffuse stofemissie hebben wij aangesloten bij de maatregelen,

zoals aangegeven in de NeR en de aanvraag.

Met de aangevraagde maatregelen en voorzieningen, die zijn vastgelegd in de voorschriften behorend

bij de vergunning, wordt voldaan aan BBT.

13.5. Luchtkwaliteit
ln bijlage 2bijde Wet milieubeheer is voor zwevende deeltjes (PM10) in de buitenlucht een

grenswaarde van 40 Ug /m3 als jaargemiddelde opgenomen. Met uitzondering van de eigen

arbeidsplaats geldt deze norm overal. Verder geldt dat het aantal dagen met een gemeten

daggemiddelde PM10-concentratie boven 50 pg/m3 de grens van 35 niet mag overschrijden.

Voor NOz geldt een grenswaarde van 40 pg/m3 jaargemiddeld en een uurgemiddelde grenswaarde

van 200 pg/m3 die maximaal 1B uur per jaar mag worden overschreden.

Onderhavige besluitvorming betreft een revisievergunning voor een bestaande inrichting. De bijdrage

van deze inrichting wordt geacht te zijn verdisconteerd in de achtergrondconcentratie zoals

vastgesteld door het RIVM. De achtergrondconcentratie PMle bedraagt ter plekke 22,3 ¡tglm3 , voor
NO2 geldt een achtergrondconcentratie van 19,6 ¡rg/m3. Ook de dag- en uurgemiddelde grenswaarden

worden niet overschreden.
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Met de aanvraag voor een revisievergunning worden de activiteiten zodanig gewijzigd dat niet uit te

sluiten is dat de luchtkwaliteit meer dan niet in betekenende mate wijzigt. Daarom zijn bij de aanvraag

de resultaten van een luchtkwaliteitsonderzoek gevoegd. ln het onderzoek is op adequate wijze de

bijdrage van de inrichting aan de concentratie PMls en NOz in de lucht vastgesteld.

Uit het onderzoek blijkt dat de bijdrage van de inrichting op het dichtst bij de inrichting zijnde

beoordelingspunt maxim aal 1,1 pg/m3 bedraagt, waarmee de concentratie NOz in de lucht maximaal

20,7 pglm3 bedraagt. Ook de uurgemiddelde grenswaarde wordt niet meer dan toegestaan
overschreden.
Voor PMls blijkt dat de bijdrage van de inrichting op het dichtst bij de inrichting zijnde

beoordelingspunt maximaal 5,9 pg/m3 bedraagt, waarmee de concentratie PMro in de lucht maximaal

28,2 pglm3 bedraagt. Ook de daggemiddelde concentratie wordt niet vaker overschreden dan

toegestaan.

Ook met de bijdrage van de aangevraagde activiteiten kan ter plaatse worden voldaan aan de
gestelde luchtkwaliteitsgrenswaarden. Uit oogpunt van luchtkwaliteit bestaat geen belemmering de

gevraagde vergunning te verlenen.
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BIJLAGE 3 BEGRIPPEN

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-lSO, NEN-, NEN-EN-, NEN-|SO-,
NVN-norm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de
vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of
correctiebladen. lndien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en
installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of
installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het
voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte
benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afual en
afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afual en afvalverwerking, termen
en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties

- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

25OO EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via wrvrv.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DlN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRl-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

22BO AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- lnfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving

www.infomil.nl

ACCEPTABEL H INDERN IVEAU :

De resultante van het uitgebreide afwegingsproces uitgevoerd door het bevoegde bestuursorgaan. De
aspecten die bij dit proces een rol kunnen spelen zijn de historie van de inrichting in zijn omgeving, de
aard en de waardering van de geur, het klachtenpatroon en andere beschikbare informatie over de
hinder en (mogelijke) emissies, de technische en financiële consequenties van mogelijke
maatregelen, de consequenties voor de werkgelegenheid, etc.
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AFVALSTOFFEN:

Afvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is
zich te ontdoen, of moet ontdoen

BEDRIJFSAFVALWATER:

Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater

BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of
een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BAGGERSPECIE:

Materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde
ruimte en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en
organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden
aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte
van 2 tot 63 millimeter (definitie uit artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit).

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende
technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en
baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de
inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkenwijs
in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het
ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van
bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEM:

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en
organrsmen.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige
fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMINCIDENT:

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem
zullen belasten, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld
dat bodembelasting is opgetreden.

BODEMRTSTCO(CATEGORTE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige
activiteit.

BODEMRISICOCATEGORI E A:

Verwaarloosbaar bodem risico.

BODEMRISICODOCUMENT
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Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per
bodembedreigende activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie,
overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.

BREF:

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn
beschreven.

COMPOST:

Een product dat geheel of grotendeels bestaat uit één of meer (plantaardige) organische afvalstoffen
die met behulp van micro-organismen onder aërobe omstandigheden zijn omgezet tot een zodanig
stabiel eindproduct dat daarin alleen nog afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt.

CURi/PBV:

Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodem beschermende Voorzienrngen.

CURYPBV-AANBEVELI NG 65:

Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen

KIWA:

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en
Milieu, Postbus 70,2280 AB Rijswijk.

K|WA-certificatie en -keuringen

telefoon: (070) 41 4 44 00;

telefax: (070) 414 44 20.

KIWA-inspectie BV

telefoon: (070) 414 45 11;

telefax: (070) 414 44 24.

e-mail: certif@kiwa. nl

internet: www.kiwa.nl

EMISSIE:

De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid)

ENERGIEKOSTEN:

Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het
verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie,
gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief de kosten
gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen.

Voor aardgas moet met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag,
energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en BTW.

Voor elektriciteit moet met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren
(is afhankelijk van kWh-verbruik), kWtarief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde
vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en BTW.

EQUTVALENT GELUTDSNTVEAU (LAEO)
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Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een
bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen
industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.

GELUTDSNTVEAU rN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
lnternationale Elektrotechnische Commissie (lEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de
IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

lndien sprake is van een opslag volgens PGS l5:
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

HEMELWATER:

Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel

IMMISSIE:

De concentratie in de omgeving (op leefniveau)

IPPC-RICHTLIJN:

Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn lntegrated Pollution Prevention and Control.

M EETPROTOCOL VOOR LEKVERLI EZEN :

Rapport nummer 15 van maart 2004 uit de rapportagereeks Milieumonitor van het RIVM

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 5725:

Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek

NEN 5740:

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek
naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands
Normalisatie lnstituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

NEN-EN 13725:

Lucht - Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie

NEN-EN 14181:

Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen.

NEN-EN 15259:

Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en
meetlokaties en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting.

NEN-EN B5B 1



43

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijvoorbeeld olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp,
eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole;

NEN-EN 858 2

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

NER:

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, lnformatiecentrum
Milieuvergunningen (lnfoMil).

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de
bedrijfsactiviteiten zijn gestart.

NULSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting
waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op
die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem
kunnen geraken.

NUTTIGE TOEPASSING:

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage llB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste
handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of
een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.

ONTDOENER:

Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan
een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

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

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende
voorzieningen en bodembeschermende maatregelen de kans op een verandering van de
bodemkwaliteit, ten gevolge van een immissie van een stof, verwaarloosbaar is gemaakt.

VLOE ISTOFDICHTE VOORZIENING:

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en
adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die
voorziening kan komen.

VLOE ISTOFKERENDE VOORZI ENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden
opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.


