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BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR 
T.S. METALS BV TE COEVORDEN
 
 
1. ALGEMEEN 
 
1.1. Onderwerp aanvraag 
Op 29 september 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen ingevolge de Wet milieubeheer (verder: 
Wm) van T.S. Metals BV om een revisievergunning op grond van artikel 8.4 van de Wm. Het betreft 
een inrichting voor de recycling van afvalstoffen. Op 12 oktober hebben wij een aanvulling op de aan-
vraag ontvangen.  
 
De aanvraag heeft betrekking op:  
- het op- en overslaan, sorteren, verkleinen en verdichten van ferro- en non-ferrometalen; 
- het opslaan en bewerken (knippen, pellen/strippen) van kunststof- en papiergeïsoleerde 

(olie/vet- en lood)kabels; 
- het op- en overslaan van accu’s, batterijen, gedemonteerde autowrakken, (oliebevattende) 

metaaldraaisels en elektronicaschroot.  
 
De aanvulling op de aanvraag heeft betrekking op het opslaan van 30 ton accu’s in plaats van 80 ton 
zoals in de aanvraag is aangegeven. 
 
Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb), behorende bij de Wm, valt de 
inrichting onder meer onder de categorieën 28.4, onder a, sub 5 en 6 en 28.5 uit het Ivb. Wij zijn op 
grond hiervan bevoegd gezag. 
 
1.2. Locatie bedrijf 
De inrichting bevindt zich op het industrieterrein Leeuwerikenveld II, Scholekster 4, te Coevorden, 
kadastraal bekend als gemeente Coevorden, sectie K, nummers 1612, 1621 en 1622 (gedeeltelijk).  
 
1.3. Vergunningensituatie 
De volgende vergunningen en meldingen zijn eerder aan het bedrijf door de gemeente Coevorden 
verleend: 
- een revisievergunning Wm, d.d. 2 december 2008, voor het op- en overslaan van oud ijzer, 

metalen en kabels; 
- een verklaring, d.d. 19 april 2010, voor het uitbreiden van het bedrijfsterrein.  
 
De aangevraagde vergunning vervangt de vorengenoemde vergunning en melding. 
Deze vervallen op het moment dat de vergunning onherroepelijk wordt. 
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1.4. Procedure 
Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet  
bestuursrecht (Awb) van toepassing. 
 
Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken: 
- het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht; 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord; 
- Agentschap NL, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, te 's-Gravenhage. 
 
1.5. Overgangsrecht  
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. 
Voor aanvragen om vergunning die zijn ingediend voor deze datum blijft het oude recht van toepas-
sing zoals dat gold voor het moment van de inwerkingtreding van de Wabo. Dit betekent dat deze 
vergunningprocedure wordt afgehandeld overeenkomstig het bepaalde daaromtrent in de Wet milieu-
beheer en overige van toepassing zijnde wetgeving, zoals die golden voor 1 oktober 2010. Na het 
onherroepelijk worden van deze vergunning Wet milieubeheer wordt de vergunning op grond van arti-
kel 1.2, lid 5 van de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de betrok-
ken activiteiten. 
Dit heeft tot gevolg dat de beperking van 10 jaar waarvoor deze vergunning is verleend vervalt en 
daarmee de vergunning voor onbepaalde tijd gaat gelden.  
 
1.6. Coördinatie Wm-vergunning en Waterwetvergunnin g 
Met de aanvraag om milieuvergunning is geen aanvraag om een Watervergunning ingediend, aange-
zien waterschap Velt en Vecht heeft aangegeven dat een Watervergunning niet nodig is.  
Derhalve is de coördinatie van beide procedures niet aan de orde.  
 
 
2. MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 
 
2.1. M.e.r.-beoordelingsplicht 
De voorgenomen activiteit komt noch voor in Bijlage C noch in Bijlage D van het Besluit milieueffect-
rapportage 1999. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig. 
 
 
3. BELEIDSOVERWEGINGEN 
 
3.1. Algemeen toetsingskader 
De artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de 
aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beper-
ken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed 
zijn.  
 
3.2. Best beschikbare technieken (BBT) 
Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog  
niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden 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 - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te 
maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmer-
king komende BBT worden toegepast. 
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Op grond van de Regeling aanwijzing BBT-documenten dient voor de toetsing van de aangevraagde 
activiteiten aan BBT met de volgende documenten rekening gehouden te worden: 
- de Circulaire energie in de milieuvergunning; 
- de Nederlandse emissierichtlijn (NeR); 
- de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB); 
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke afvalstoffen; 
- PGS 30: Richtlijn voor buitenopslag van brandbare vloeistoffen in kleine installaties. 
 
De BBT-documenten zijn verwerkt in de overwegingen en voorschriften behorende bij de verschillen-
de milieuaspecten.  
 
De aangevraagde activiteiten zijn niet genoemd in bijlage I van de IPPC-richtlijn en zijn daarom niet 
IPPC-plichtig. 
 
Conclusie 
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT 
ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, ex-
terne veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de 
desbetreffende paragraaf. De BBT-documenten uit tabel 2 zijn verwerkt in de overwegingen en voor-
schriften behorende bij de verschillende milieuaspecten. 
 
3.3. Omgevingsvisie Drenthe  
Op 2 juni 2010 is door provinciale staten de nieuwe Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. 
De Omgevingsvisie Drenthe vervangt het tweede Provinciaal omgevingsplan (POPII) en is een inte-
gratie van vier wettelijk voorgeschreven planvormen; de provinciale ruimtelijke structuurvisie, het pro-
vinciaal milieubeleidsplan, het regionaal waterplan en het provinciaal verkeers- en vervoersplan. De 
Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. 
De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in 
het ruimtelijke domein. 
Voor afvalverwerkende bedrijven is het volgende algemene kader van toepassing.  
De provincie is op grond van de Wet milieubeheer verantwoordelijk voor het verlenen van milieuver-
gunningen aan grote industriële inrichtingen en bedrijven die afvalstoffen verwerken. Ook houdt de 
provincie toezicht op de naleving van de verleende vergunningen. Via vergunningvoorschriften streeft 
de provincie naar zo laag mogelijke emissies, een zuinig gebruik van energie, (grond)water en grond-
stoffen en de toepassing van de Best beschikbare technieken. 
 
Bij het opstellen van de vergunning is met de vorengenoemde milieuaspecten rekening gehouden. 
 
3.4. Besluit algemene regels voor inrichtingen mili eubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) 
In artikel 8.1, lid 2, van de Wm is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur categorieën inrich-
tingen worden aangewezen waarvoor een vergunningplicht geldt. Het gaat hier om het Activiteitenbe-
sluit. In bijlage 1 bij het Activiteitenbesluit is een lijst met vergunningplichtige inrichtingen opgenomen, 
waarvoor de algemene regels gedeeltelijk van toepassing kunnen zijn. Voor deze inrichtingen moet 
een Wm-vergunning worden verleend. 
In artikel 1.4, lid 3, van het Activiteitenbesluit is bepaald dat een beperkt aantal, in het Activiteitenbe-
sluit genoemde activiteiten, ook van toepassing is op vergunningplichtige inrichtingen. Door vergun-
ningplichtige inrichtingen moet voor deze activiteiten worden voldaan aan de regels zoals gesteld in 
het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende ministeriële regeling. De voorschriften opgenomen in 
het Activiteitenbesluit zijn direct werkend en mogen dan ook niet in de Wm-vergunning worden opge-
nomen. Ingevolge artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet voorafgaand aan het uitvoeren van de-
ze activiteiten een melding bij het bevoegd gezag worden ingediend. 
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De volgende activiteiten die worden aangevraagd, vallen onder de reikwijdte van het Activiteitenbe-
sluit:  
- het lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening; 
- het opslaan en overslaan van goederen. 
 
Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de ge-
noemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit 
en de bijbehorende ministeriële regeling: 
- paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater niet afkomstig van bodembeschermende voorziening; 
- paragraaf 3.3.6 Opslaan en overslaan van goederen, artikel 3.31, lid 1; 
- hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2, 2.4 en 2.5 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepa-
lingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals 
voornoemd opgenomen. 
Wij beschouwen deze aanvraag mede als melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbe-
sluit. 
 
3.5. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (hier na: OBM) 
Per 1 januari 2011 is het Besluit omgevingsrecht gewijzigd in verband met de wijziging van het Activi-
teitenbesluit. Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit hebben bedrijven vanaf 1 januari 
2011 toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze kunnen starten met deze activiteiten. 
Deze "toestemming vooraf " wordt genoemd: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets.  
Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
en artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is voor de aangevraagde activiteit ‘’ het opslaan 
van ten hoogste 50.000 ton van buiten de inrichting afkomstig metaal, voor zover geen sprake is van 
gevaarlijke afvalstof’’ een OBM noodzakelijk. Wij beschouwen deze aanvraag mede als aanvraag om 
de OBM.  
 
3.5.1. Toetsingskader  
Het toetsingskader voor de aanvraag om een OBM is opgenomen in artikel 5.13b van het Bor. In dit 
artikel is bepaald dat voor de vorengenoemde activiteit een omgevingsvergunning kan worden gewei-
gerd in geval en onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbe-
oordelingen door het openbaar bestuur.  
 
3.5.2. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) 
De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het 
risico van het faciliteren van criminele activiteiten. Artikel 3 van de Wet BIBOB stelt bestuursorganen 
in staat om een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de be-
schikking mede gebruikt zal worden voor: 
a. het benutten van voordelen uit strafbare feiten; 
b. het plegen van strafbare feiten. 
of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgege-
ven beschikking een strafbaar feit is gepleegd. 
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Bedrijven die activiteiten met afvalstoffen willen uitvoeren, zoals bedoeld in artikel 2.2a van het Bor, 
zijn verplicht om extra gegevens bij een aanvraag om een milieuvergunning te overleggen. Het betref-
fen met name gegevens over de bedrijfsvoering en de financiering van het bedrijf. 
 
In het onderhavige geval zijn voornoemde gegevens bezien in het licht van de Wet Bibob. Naar aan-
leiding van deze toets hebben wij geen aanleiding gezien om advies te vragen aan het landelijke Bu-
reau Bibob of anderzins stappen te nemen.  
 
3.6. Waterwet  
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Dit houdt in dat de indirecte lozingen on-
der het bevoegd gezag van de provincie Drenthe vallen. Het waterschap behoudt de adviesrechten 
over deze lozingen. De adviezen van het waterschap baseren zicht op de Waterwet, het emissie be-
leid en de Kaderrichtlijn water. 
 
3.6.1. Emissiebeheer 
Bij de beoordeling van de aanvraag is rekening gehouden met de hoofdlijnen van het emissiebeleid. 
Dit emissiebeleid is terug te vinden in het Nationaal waterplan 2009-2015 en het Waterbeheerplan 
2010-2015 van het waterschap Velt en Vecht. 
 
3.6.2. Kaderrichtlijn water 
Vanuit Europese Kaderrichtlijn water bestaat de verplichting dat wettelijk moet worden vastgelegd dat 
aan wateren functies moeten worden toegekend. Dit dient te gebeuren op nationaal en regionaal ni-
veau. Regionaal betekent dit dat via het waterbeheerplan aan wateren gebruiksfuncties zijn toegekend 
die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende oppervlaktewaterlichaam. 
De functies zijn benoemd in het provinciaal waterplan en het Waterbeheersplan. 
 
Uitgangspunt van het waterbeheersplan is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt 
voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water op orde 
zijn. Voor de kwetsbare functies drinkwater, natuur en zwemwater gelden echter aanvullend op de 
basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die 
voortvloeien uit Europese verplichtingen.  
 
Het Afwateringskanaal, waarop indirect via de rwzi Coevorden wordt geloosd, heeft geen kwetsbare 
functie. 
 
De Kaderrichtlijn Water is doorvertaald naar regionale plannen zoals de regionota 2007 en waterbe-
heerplan van Waterschap Velt & Vecht voor het stroomgebied Rijn-Oost. Naast de prioriteitstoffen zijn 
stikstof, fosfor, cyanide en zink als probleemstoffen aangewezen in de Kaderrichtlijn Water. 
 
3.7. Landelijk afvalbeheerplan 
 
3.7.1. Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen 
Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het mili-
eu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het 
doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder 
het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het gelden-
de afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van 
de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aange-
duid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. 
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Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een 
Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. 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:  
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 spe-
cifieke afvalstoffen. 
 
In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een Wm-
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 Wm-vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat 
uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke be-
werkingsstappen een Wm-vergunning worden verleend. 
 
3.7.2. Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen 
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van toepas-
sing:  
Sectorplan 12 Metalen; 
Sectorplan 13 Batterijen en accu’s; 
Sectorplan 14 Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan; 
Sectorplan 51 Autowrakken; 
Sectorplan 71 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 
 
3.7.3. Uitsluitend opslaan 
In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een Wm-
vergunning kan worden verleend. Een drietal afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten: 
- Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval; 
- Dierlijke bijproducten; 
- Kca/kga, afgewerkte olie en scheepsafval. 
 
Ingevolge 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. 
Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. 
 
T.S. Metals BV heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen uitsluitend op te slaan: 
- elektronicaschroot, niet zijnde gevaarlijk afval; 
- metaaldraaisel met of zonder aanhangende olie; 
- katalysatoren; 
- gedemonteerde autowrakken; 
- accu’s en batterijen. 
Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen. 
Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen. 
 
Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een Wm-vergunning worden 
verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de 
vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is 
en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is. 
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3.7.4 Be-/verwerking 
 
Metalen 
Het beleid voor metaalafval is neergelegd in sectorplan 12 en is gericht op nuttige toepassing. Metaal-
afval bestaat uit ferro- en non-ferro metaalafvalstoffen. Het zijn metalen in het afvalstadium en (gro-
tendeels uit metalen bestaande) vaste afvalstoffen, zoals (metaal)schroot, roestvast staal, restanten 
zink, aluminium, koper, lood en legeringen, metaalstof, edele metalen en katalysatoren. Ook metaal-
afval dat ontstaan is na sorteren of scheiden valt onder dit sectorplan. 
 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van metaalafval is nuttige toepassing door materi-
aalhergebruik. 
 
In de aanvraag is aangegeven dat metalen binnen de inrichting worden opgeslagen, gesorteerd en 
verkleind met behulp van een schrootschaar of een snijbrander. Verkleind materiaal wordt vervolgens 
doorverhandeld.  
 
De aangevraagde bewerkingsmethode voor metalen omvat niet de volledige minimumstandaard maar 
is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde bewerkingsmethode een verdere verwerking 
overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aange-
merkt. 
 
Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels 
Het beleid voor papier- of kunststofgeïsoleerde kabels is neergelegd in sectorplan 14.  
Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan bestaan uit met papier en lood omhulde 
metalen kabels, vaak geïmpregneerd met olieachtige materialen of met kunststof omhulde metalen 
kabels en snoeren. 
Deze kabels kennen een toepassing in onder- en bovengrondse kabelnetwerken voor telecommunica-
tie, transport en energie of als snoeren/kabels van elektrische en elektronische apparatuur. Onder 
kabels en restanten daarvan wordt in dit sectorplan mede begrepen garnituren zoals verbindingen en 
eindafsluitingen en oliedrukkabels (kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten). 
Ook oliedrukkabels vallen onder dit sectorplan. 
De minimumstandaard voor de be- en verwerking van papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en snoe-
ren is scheiden in een metaalfractie, een kunststoffractie en een restfractie, gevolgd door nuttige toe-
passing van metaal en de kunststoffractie en verbranden als vorm van de verwijdering van de restfrac-
tie. 
 
In de aanvraag is voor papier- en kunststofgeïsoleerde kabels de volgende bewerkingsmethode be-
schreven. Kabels worden door middel van knippen en pellen/strippen gescheiden in een metaalfractie, 
kunststoffractie en een restfractie. Metalenfractie en kunststoffractie worden vervolgens doorverhan-
deld en restfractie afgevoerd naar een erkende verwerker. 
 
De aangevraagde bewerkingsmethode voor papier- en kunststofgeïsoleerde kabels omvat niet de 
volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde bewer-
kingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, 
wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt. 
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3.7.5. A&V beleid en AO/IC  
In 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/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting 
acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door techni-
sche, administratieve en organisatorische 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 zijn algemene 
processen van vooracceptatie, definitieve acceptatie, administratieve organisatie en registratie zijn 
beschreven. In de bijlage V van de aanvraag is per afvalstof de wijze van acceptatie en bewerking 
beschreven. Het AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn 
beschreven. 
 
3.7.6. Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC 
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als 
bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is 
vereist. Hiertoe hebben wij aan deze vergunning een voorschrift gebonden. 
 
3.8. Overige overwegingen met betrekking tot afvalb eheer  
Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval 
sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn 
van ten hoogste tien jaar (artikel 8.17, tweede lid, van de Wm).  
De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van tien jaar. Echter deze be-
perking zal bij het onherroepelijk zijn van de vergunning, op grond van artikel 1.2., lid 5 van de Invoe-
ringswet Wabo per direct komen te vervallen. 
 
Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratievoor-
schriften in de Wm-vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieu-
beheer (artikelen 8.14, 10.38 en 10.40) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsaf-
valstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en juiste 
gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken. 
 
 
4. MILIEUASPECTEN 
 
Algemene inleiding 
De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die rele-
vant zijn, zijn hierna beschreven. 
 
4.1. Afvalwater  
 
4.1.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater 
Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften mili-
eubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling dienen voorschriften opgenomen te worden 
die gericht zijn op de kwaliteit en de kwantiteit van het te lozen bedrijfsafvalwater.  
 
Ter bescherming van het openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur,  
de werking van de rwzi en het oppervlaktewater lichaam waarop de rwzi uiteindelijk lozen, is bij het 
waterschap advies ingewonnen.  
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Verder moeten voorschriften opgenomen worden, 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. De genoemde voorschriften zijn in deze beschikking opgenomen. 
 
4.1.2 Lozingssituatie van de inrichting 
Vanuit de inrichting worden vijf afvalwaterstromen geloosd: 
- huishoudelijk afvalwater; 
- hemelwater afkomstig van het dak van de loods en het parkeerterrein aan de voorzijde van de 

loods; 
- hemelwater afkomstig van het westelijk gelegen terreindeel met klinkerverharding; 
- hemelwater afkomstig van het middendeel van het buitenterrein dat is voorzien van een vloei-

stofdichte verharding; 
- hemelwater afkomstig van het oostelijk deel van buitenterrein dat is voorzien van een vloei-

stofdichte verharding. 
 
Ad 1. Het huishoudelijk afvalwater wordt op het riool geloosd. 
Ad 2. Dit hemelwater stroomt in de bodem. 
Ad 3. Dit hemelwater stroomt deels in de bodem en deels in de olie-, benzine-, slibafscheider. De 

afscheider loost op de gemeentelijke riolering. Op dit terreindeel bevindt zich een dieselolie-
tank. Naast minerale olie, kan deze waterstroom verontreinigd zijn door onopgeloste bestand-
delen. Jaarlijks betreft het circa 1.700 m3 verontreinigd hemelwater. 

Ad 4. Dit hemelwater wordt via een olie-, benzine-, slibafscheider geloosd op de gemeentelijke riole-
ring. Deze waterstroom is verontreinigd door onopgeloste bestanddelen en minerale olie. 
Jaarlijks betreft het circa 3.843 m3 verontreinigd hemelwater. 

Ad 5. Dit hemelwater wordt via een olie-, benzine-, slibafscheider geloosd op de gemeentelijke riole-
ring. Deze waterstroom is verontreinigd door onopgeloste bestanddelen en minerale olie. 
Jaarlijks betreft het circa 2.137 m3 verontreinigd hemelwater. 

 
De rioleringen monden uit op de rwzi Coevorden. De rwzi Coevorden is in beheer bij het waterschap 
Velt en Vecht te Coevorden. Voor de lozing van het effluent van de rwzi Coevorden op oppervlaktewa-
terlichaam, te weten het Afwateringskanaal, is op 13 november 2003 door het dagelijks bestuur een 
vergunning op grond van de Wvo verleend (nummer 2003-14). De lozing van afvalwaterstromen kan 
onder voorwaarden, bepaald in de vergunning worden toegestaan. Hierbij is ook rekening gehouden 
met de omvang van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam en de beschikbare capaciteit van de 
rwzi Coevorden. 

 

4.1.3. Beoordeling en conclusie  
Op de lozing van niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van niet-bodembeschermende voorzie-
ningen en huishoudelijk afvalwater is het Activiteitenbesluit van toepassing. Voor de beide lozingen 
gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit en de Regeling.  
Voor de het lozen van het verontreinigde hemelwater op het riool, zijn normen geformuleerd en opge-
nomen in de onderstaande voorschriften. 
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4.2. Bodem 
 
4.2.1. Het kader voor de bescherming van de bodem 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bo-
dembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het Ministerie van VROM heeft de NRB in overleg 
met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ont-
wikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorge-
nomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld 
en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingsstrategie worden  
gestuurd. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodem-
bescherming ten behoeve van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calami-
teitenopvang echter wel. 
 
4.2.2. De potentieel bodembedreigende activiteiten 
Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats: 
- opslag en intern transport van bulkvloeistoffen (dieselolie); 
- aflevering dieselolie; 
- opslag en verlading van stortgoed (non-ferrometalen niet zijnde aluminium of RVS), gemeng-

de metalen, oliehoudende metaaldraaisels en kabels); 
- opslag en verlading van vaste, visceuze en vloeibare stoffen in emballage (accu's, batterijen, 

oliën); 
- procesactiviteiten/-bewerkingen (sorteren, knippen metalen, pellen/strippen van oliehoudende 

kabels); 
-  afvoer van afvalwater in de bedrijfsriolering. 
 
Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedreigen-
de activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-
systematiek. 
 
Beoordeling en conclusie 
Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de 
opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende 
locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. 
 
4.2.3. 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 bodembelasting-
onderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de 
aldaar gebruikte stoffen. 
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 eindsitu-
atie 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 geana-

lyseerd;  
- 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. 
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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 bodemonderzoeken uitgevoerd: 
- Verkennend bodemonderzoek Hulteweg te Coevorden, d.d. 8 september 2003, kenmerk 

16546-138657; 
- Verkennend bodemonderzoek Leewerikenveld II, Coevorden, d.d. 3 september 2009, ken-

merk 090823.  
 
De voor deze onderzoeken noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit 
zijn uitgevoerd door respectievelijk Oranjewoud BV en Eco Reest BV. Dit zijn erkende instanties als 
bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van bodemonderzoeken geborgd en zijn 
de resultaten betrouwbaar.  
 
Deze onderzoeken geven ons overigens geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of 
eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatie onderzoek. 
Na beëindiging van de desbetreffende activiteit(en) dient de eindsituatiebodemkwaliteit te worden 
onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting 
is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. De in dit kader gestelde voorschriften zijn op 
grond van artikel 8.16, sub c, van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergun-
ning vervalt of wordt ingetrokken. 
 
4.3. Geluid  
 
4.3.1. Algemeen 
De bedrijfsactiviteiten van TS Metals BV hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze ge-
luidsemissie wordt vooral bepaald door het gebruik van de schrootschaar en werkzaamheden met de 
kranen op het terrein. De door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart 
gebracht in een akoestisch rapport van De Roever, kenmerk 20100419/C01/SB, d.d. 29 juli 2010 en 
aangevuld in een memo “Toelichting en aanvulling akoestisch rapport” met kenmerk 
20100419/M01/SBMG, d.d. 22 september 2010.  
 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waar-
bij de inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperi-
ode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als 
gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 
 
4.3.2. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweeg 
brengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998". 
TS Metals BV ligt op het industrieterrein Leeuwerikenveld II in de gemeente Coevorden.  
In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, en avondperiode.  
Coevorden heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van 
de Handreiking. 
De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een “woonwijk in de stad”. 
Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt voldaan. 
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In de avondperiode kan het voorkomen dat er aan- en afvoer van transport plaats vindt. Tevens kan 
het voorkomen dat de kraan en de heftruck in werking zijn. In de voorschriften zijn voor de avondperi-
ode geen grenswaarden opgenomen op de nabijgelegen woningen. De activiteiten zijn echter wel 
vergund. De geluiduitstraling van de inrichting is in de avondperiode op deze woningen dermate laag 
dat het opnemen van dergelijke waarden niet te handhaven zijn. Wel zijn voorwaarden opgenomen op 
reverentiepunten gelegen in de nabijheid van de inrichting. 
 
4.3.3. Maximaal geluidsniveau (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 ni-
veau uitkomen.  
 
Uitgaande van een aanwezig equivalent geluidsniveau van 50, en 45 dB(A), bedragen de streefwaar-
den voor de maximale geluidniveaus 60, en 55 dB(A) in de dag-, en avondperiode bij woningen.  
Aan de streefwaarden wordt in de dagperiode voldaan.  
 
De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de 
dag-, avond- en nachtperiode. Bij de meest nabij gelegen woningen (beoordelingspunten 065_A en 
056_A) wordt in de avondperiode niet aan de streefwaarden voldaan. De streefwaarde wordt met 
1 dB(A) overschreden. Aan de grenswaarden wordt wel voldaan. Op basis van de beschikbare kennis 
omtrent hinder door maximale geluidniveaus zijn de berekende maximale geluidniveaus derhalve toe-
laatbaar (zie ook diverse uitspraken van de ABRvS).  
De maximaal toegestane geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd. 
 
4.3.4 Indirecte hinder 
Indirecte hinder is de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door transportbewegingen van en naar 
de inrichting, zolang de transportmiddelen zich op de openbare weg bevinden.  
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt 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. 
 
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen 
van maatregelen.  
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) Deze waarde mag alleen worden 
overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) 
etmaalwaarde gewaarborgd is. 
 
De dichtstbijzijnde woningen zijn gelegen op een afstand van meer dan 600 meter van de in- uitrit van 
de inrichting en zijn niet gelegen aan de aan- en afvoerweg van de inrichting. Wanneer het verkeer 
van en naar de inrichting woningen van derden bereikt is het reeds opgenomen in het heersend ver-
keersbeeld. Daarom is er geen sprake van aan de inrichting toe te rekenen indirecte hinder. De indi-
recte hinder, veroorzaakt door de voertuigen naar en van de inrichting, is derhalve niet relevant.  
 
4.3.5. Trillingen 
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmin-
gen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. 
Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen. 
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4.3.6. Conclusies 
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie  
milieuhygiënisch aanvaardbaar.  
 
Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoor-
delingspunten bij woningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de 
aanvraagde geluidsruimte. Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getrof-
fen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening 
gehouden met die voorzieningen. 
 
Het akoestisch onderzoek maakt geen deel uit van de vergunning, vanwege de flexibiliteit van de ver-
gunning. 
 
Vanwege de grote afstand van de geluidgevoelige bestemmingen tot de inrichting en vanwege de 
invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de 
geluidgevoelige bestemmingen worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, be-
halve de genoemde grenswaarden, controlewaarden vastgelegd op controlepunten gelegen in de 
nabijheid van de inrichting. Op deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag uit te 
oefenen toezicht op de naleving worden gemeten. 
 
Gelet op het feit dat de inrichting alleen in de dag- en avondperiode in werking is, vergunnen wij alleen 
in deze perioden geluidruimte. 
 
Een overzicht van de beoordelingspunten en controlepunten is gegeven in figuur 1 en 2 van het bij de 
aanvraag behorend akoestisch onderzoek van De Roever, kenmerk 20100419/C01/SB, d.d. 29 juli 
2010. 
 
4.4. Externe veiligheid 
 
4.4.1. 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.  
 
4.4.2. Opslag en aflevering van aardolieproducten 
Binnen de inrichting vindt de opslag van dieselolie in twee bovengrondse tanks met inhoud van elk 
3.000 liter plaats. De opslagtanks dienen te voldoen aan de PGS 30, Vloeibare aardolieproducten, 
buitenopslag in kleine installaties. Hiervoor zijn voorschriften opgenomen in dit besluit.  
 
De jaaromzet van een dieseltank ten behoeve van de schrootschaar is meer dan 25 000 liter per jaar. 
Hierdoor is er sprake van grootschalige aflevering die overeenkomstig het gestelde in de richtlijn PGS 
28 ‘’Ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motorbrandstof’’ moet geschieden. 
Dit is in de voorschriften van deze vergunning vastgelegd. 
 
De jaaromzet van een dieseltank ten behoeve van heftrucks (eigen bedrijfsmatig gebruik) bedraagt 
minder dan 25 000 liter per jaar. In dit geval is er sprake van kleinschalige aflevering waarbij de richt-
lijn PGS 30 van toepassing is. De relevante voorschriften uit de PGS 30 zijn in deze vergunning opge-
nomen.  
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4.4.3. Opslag van gasflessen 
Binnen de inrichting zij er gasflessen behorende tot ADR klasse 2 aanwezig ten behoeve van de be-
drijfsvoering. Het betreft één gasflessenbatterij (12 flessen) met zuurstof, gasflessen met propaan, 
argon en een aantal lege gasflessen met totale waterinhoud van 966 liter. 
Gasflessen kunnen bij brand risico's opleveren voor de omgeving. De gasflessen dienen conform de 
voorschriften van de PGS 15 te worden opgeslagen wanneer het volume van de gasflessen meer dan 
115 l waterinhoud bedraagt. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen voor de opslag van 
gasflessen conform de PGS 15.  
 
4.5. Lucht 
 
4.5.1. Het wettelijke kader voor de bescherming van de lucht 
Wij beoordelen de emissies naar de lucht volgens de systematiek van de Nederlandse Emissierichtlijn 
Lucht (NeR). Deze richtlijn, die de BBT voor het beperken van emissies naar de buitenlucht  
beschrijft, passen wij toe als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtemissies. 
 
4.5.2. Emissies 
De emissies ten gevolge van de aangevraagde activiteiten zijn beperkt. Emissie van stof ontstaat door 
het gebruik van een slijptol, het snijbranden en terreinstof afkomstig van de te verwerken materialen. 
Overeenkomstig de NeR moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat stofverspreiding 
optreedt tot buiten de inrichting. Hier kan aan worden voldaan door het terrein van de inrichting regel-
matig schoon te vegen.  
Ten gevolge van het gebruik van een stookinstallatie zal NOx (stikstofoxiden) vrijkomen en bij de ge-
bruikte interne transportmiddelen en de schrootschaar zal naast NOx ook fijn stof vrijkomen. Door re-
gelmatig onderhoud aan genoemde installaties kunnen deze emissies tot een minimum worden be-
perkt. 
Om de emissie van stof en NOx te beperken zijn voorschriften aan de vergunning verbonden. 
 
4.5.3. Toetsing aan Bijlage 2 van de Wet milieubeheer 
 
Wettelijk kader met betrekking tot de luchtkwaliteit 
De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit Bijlage 2 van de Wm, betreffende de stoffen zwaveldioxide, 
stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen in de lucht, worden door 
ons als toetsingscriterium gehanteerd. 
De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de be-
scherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, niet mogen worden over-
schreden. In beginsel dienen ter beperking van de emissies de BBT te zijn toegepast.  
De achtergrondconcentratie van de enig hier relevante stoffen stof en NOx en de emissie hiervan bin-
nen de inrichting zijn zodanig dat genoemde grenswaarden hier niet zullen worden overschreden. 
 
4.5.4. Conclusie overwegingen aangaande de emissies naar de lucht 
Door het toepassen van BBT, zoals in de NeR beschreven, worden emissies naar de lucht in vol-
doende mate beperkt. Aan deze vergunning zijn ter borging voorschriften verbonden die tot dit doel 
zullen leiden.  
Met betrekking tot uit de inrichting vrijkomende stoffen naar de buitenlucht ontstaat geen strijdigheid 
met de luchtkwaliteitgrenswaarden uit de Wet milieubeheer.  
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4.6. Energie 
 
4.6.1. Niet-energierelevante bedrijven 
Gezien de toetsingswaarden van het BBT-document "Circulaire energie in de milieuvergunning", is 
onderhavige inrichting, met een gebruik van circa 2.600 m3 gas, circa 24.000 kWh elektriciteit en 125 
m3 diesel, geen energierelevant bedrijf. Getoetst is of met de aangevraagde inrichting uit oogpunt van 
energie-efficiency BBT wordt toegepast. Door regelmatig onderhoud aan installaties zal het gebruik 
van energie zo efficiënt mogelijk plaatsvinden. Verder zal door middel van monitoring de energie be-
wust worden gebruikt. Hiertoe zijn voorschriften verbonden aan de vergunning. 
 
 
5. ADVIEZEN EN ZIENSWIJZE 
 
5.1. Ingekomen adviezen 
Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen adviezen binnengekomen. 
 
5.2. Tervisieligging 
Om te voldoen aan Hoofdstuk 13 van de Wm en Afdeling 3.4 van de Awb heeft de aanvraag, met de 
bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit, zes weken ter inzage gelegen bij de gemeente  
Coevorden en bij de provincie Drenthe. De kennisgeving is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad de 
ZuidOosthoeker. 
 
De kennisgeving met betrekking tot het besluit is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad de ZuidOost-
hoeker. De aanvraag en het besluit liggen zes weken ter inzage bij de gemeente Coevorden en bij de 
provincie Drenthe. 
 
5.3. Zienswijze 
Binnen zes weken na de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, kan eenieder daartegen 
bij de provincie een schriftelijke zienswijze inbrengen. De persoonlijke gegevens van degene die de 
schriftelijke zienswijze heeft ingebracht, worden, indien hij/zij daarom verzoekt, niet bekendgemaakt. 
 
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn binnen de door de wet gestelde termijn geen zienswijzen 
binnengekomen. 
 
Beslissing 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe; 
 
gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. de door TS Metals BV aangevraagde Wm-vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wm 

voor de inrichting gelegen aan Scholekster 4 te Coevorden voor 10 jaar te verlenen;  
 
II. de aanvraag en de aanvulling op de aanvraag deel te laten uitmaken van de vergunning voor 

zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;  
 
III. voorschriften 4.5.1 en 4.5.2, op grond van artikel 8.16c van de Wm gesteld, blijven gedurende 

drie jaar na het verlopen van de vergunning in werking; 
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IV. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbeho-

rende bijlage zijn opgenomen; 
 
V. de door TS Metals aangevraagde Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets als bedoeld in 

artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wabo en artikel 2.2a van het Bor te verlenen. 
 
Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens dezen, 
 
 
 
 
dr. P.J. van Eijk, 
manager Duurzame Ontwikkeling  
 
Bijlage(n): 
tk/coll. 
 
Origineel van dit besluit te zenden aan T.S. Metals BV, t.a.v. de heer T. van de Weide, Scholekster 4, 
7741 LK te Coevorden 
 
Een afschrift van dit besluit te zenden aan: 
- het college van burgemeester en wethouders van Coevorden, Postbus 2, 7740 AA Coevorden 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht, Postbus 330, 7740 AH Coevorden 
- Agentschap NL, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 93144, 2509 AV ’s-Gravenhage 
- De Roever Milieuadvisering, t.a.v. mevrouw M.L.P. Gerrekens, Postbus 64, 5480 AB Schijndel 
 
 
Beroepsmogelijkheid  
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag va n bekendmaking beroep worden ingesteld 
bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van  State, Postbus 20019, 2500 EA  
's-Gravenhage. Het beroep kan overeenkomstig het be paalde in artikel 8:1 juncto art 7:1 van de 
Awb worden ingesteld door belanghebbenden die tijdi g hun zienswijze over het ontwerpbesluit 
naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben 
gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worde n verweten of door belanghebbenden die 
zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzic hte van het ontwerpbesluit. Griffierechten 
zijn hiervoor verschuldigd. 
Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan o ok om een voorlopige voorziening worden 
gevraagd indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Griffierec hten zijn hiervoor verschuldigd. 
 



 
 

 
 
 
Assen, 30 maart 2011 
Ons kenmerk DO/2011002850 
Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78  
Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor T.S. Metals BV te Coevorden 
 
 
BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR 
T.S. METALS BV TE COEVORDEN
 
 
1. ALGEMEEN 
 
1.1. Onderwerp aanvraag 
Op 29 september 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen ingevolge de Wet milieubeheer (verder: 
Wm) van T.S. Metals BV om een revisievergunning op grond van artikel 8.4 van de Wm. Het betreft 
een inrichting voor de recycling van afvalstoffen. Op 12 oktober hebben wij een aanvulling op de aan-
vraag ontvangen.  
 
De aanvraag heeft betrekking op:  
- het op- en overslaan, sorteren, verkleinen en verdichten van ferro- en non-ferrometalen; 
- het opslaan en bewerken (knippen, pellen/strippen) van kunststof- en papiergeïsoleerde 

(olie/vet- en lood)kabels; 
- het op- en overslaan van accu’s, batterijen, gedemonteerde autowrakken, (oliebevattende) 

metaaldraaisels en elektronicaschroot.  
 
De aanvulling op de aanvraag heeft betrekking op het opslaan van 30 ton accu’s in plaats van 80 ton 
zoals in de aanvraag is aangegeven. 
 
Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb), behorende bij de Wm, valt de 
inrichting onder meer onder de categorieën 28.4, onder a, sub 5 en 6 en 28.5 uit het Ivb. Wij zijn op 
grond hiervan bevoegd gezag. 
 
1.2. Locatie bedrijf 
De inrichting bevindt zich op het industrieterrein Leeuwerikenveld II, Scholekster 4, te Coevorden, 
kadastraal bekend als gemeente Coevorden, sectie K, nummers 1612, 1621 en 1622 (gedeeltelijk).  
 
1.3. Vergunningensituatie 
De volgende vergunningen en meldingen zijn eerder aan het bedrijf door de gemeente Coevorden 
verleend: 
- een revisievergunning Wm, d.d. 2 december 2008, voor het op- en overslaan van oud ijzer, 

metalen en kabels; 
- een verklaring, d.d. 19 april 2010, voor het uitbreiden van het bedrijfsterrein.  
 
De aangevraagde vergunning vervangt de vorengenoemde vergunning en melding. 
Deze vervallen op het moment dat de vergunning onherroepelijk wordt. 
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1.4. Procedure 
Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet  
bestuursrecht (Awb) van toepassing. 
 
Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken: 
- het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht; 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord; 
- Agentschap NL, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, te 's-Gravenhage. 
 
1.5. Overgangsrecht  
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. 
Voor aanvragen om vergunning die zijn ingediend voor deze datum blijft het oude recht van toepas-
sing zoals dat gold voor het moment van de inwerkingtreding van de Wabo. Dit betekent dat deze 
vergunningprocedure wordt afgehandeld overeenkomstig het bepaalde daaromtrent in de Wet milieu-
beheer en overige van toepassing zijnde wetgeving, zoals die golden voor 1 oktober 2010. Na het 
onherroepelijk worden van deze vergunning Wet milieubeheer wordt de vergunning op grond van arti-
kel 1.2, lid 5 van de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de betrok-
ken activiteiten. 
Dit heeft tot gevolg dat de beperking van 10 jaar waarvoor deze vergunning is verleend vervalt en 
daarmee de vergunning voor onbepaalde tijd gaat gelden.  
 
1.6. Coördinatie Wm-vergunning en Waterwetvergunnin g 
Met de aanvraag om milieuvergunning is geen aanvraag om een Watervergunning ingediend, aange-
zien waterschap Velt en Vecht heeft aangegeven dat een Watervergunning niet nodig is.  
Derhalve is de coördinatie van beide procedures niet aan de orde.  
 
 
2. MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 
 
2.1. M.e.r.-beoordelingsplicht 
De voorgenomen activiteit komt noch voor in Bijlage C noch in Bijlage D van het Besluit milieueffect-
rapportage 1999. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig. 
 
 
3. BELEIDSOVERWEGINGEN 
 
3.1. Algemeen toetsingskader 
De artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de 
aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beper-
ken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed 
zijn.  
 
3.2. Best beschikbare technieken (BBT) 
Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog  
niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden 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 - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te 
maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmer-
king komende BBT worden toegepast. 
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Op grond van de Regeling aanwijzing BBT-documenten dient voor de toetsing van de aangevraagde 
activiteiten aan BBT met de volgende documenten rekening gehouden te worden: 
- de Circulaire energie in de milieuvergunning; 
- de Nederlandse emissierichtlijn (NeR); 
- de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB); 
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke afvalstoffen; 
- PGS 30: Richtlijn voor buitenopslag van brandbare vloeistoffen in kleine installaties. 
 
De BBT-documenten zijn verwerkt in de overwegingen en voorschriften behorende bij de verschillen-
de milieuaspecten.  
 
De aangevraagde activiteiten zijn niet genoemd in bijlage I van de IPPC-richtlijn en zijn daarom niet 
IPPC-plichtig. 
 
Conclusie 
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT 
ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, ex-
terne veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de 
desbetreffende paragraaf. De BBT-documenten uit tabel 2 zijn verwerkt in de overwegingen en voor-
schriften behorende bij de verschillende milieuaspecten. 
 
3.3. Omgevingsvisie Drenthe  
Op 2 juni 2010 is door provinciale staten de nieuwe Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. 
De Omgevingsvisie Drenthe vervangt het tweede Provinciaal omgevingsplan (POPII) en is een inte-
gratie van vier wettelijk voorgeschreven planvormen; de provinciale ruimtelijke structuurvisie, het pro-
vinciaal milieubeleidsplan, het regionaal waterplan en het provinciaal verkeers- en vervoersplan. De 
Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. 
De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in 
het ruimtelijke domein. 
Voor afvalverwerkende bedrijven is het volgende algemene kader van toepassing.  
De provincie is op grond van de Wet milieubeheer verantwoordelijk voor het verlenen van milieuver-
gunningen aan grote industriële inrichtingen en bedrijven die afvalstoffen verwerken. Ook houdt de 
provincie toezicht op de naleving van de verleende vergunningen. Via vergunningvoorschriften streeft 
de provincie naar zo laag mogelijke emissies, een zuinig gebruik van energie, (grond)water en grond-
stoffen en de toepassing van de Best beschikbare technieken. 
 
Bij het opstellen van de vergunning is met de vorengenoemde milieuaspecten rekening gehouden. 
 
3.4. Besluit algemene regels voor inrichtingen mili eubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) 
In artikel 8.1, lid 2, van de Wm is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur categorieën inrich-
tingen worden aangewezen waarvoor een vergunningplicht geldt. Het gaat hier om het Activiteitenbe-
sluit. In bijlage 1 bij het Activiteitenbesluit is een lijst met vergunningplichtige inrichtingen opgenomen, 
waarvoor de algemene regels gedeeltelijk van toepassing kunnen zijn. Voor deze inrichtingen moet 
een Wm-vergunning worden verleend. 
In artikel 1.4, lid 3, van het Activiteitenbesluit is bepaald dat een beperkt aantal, in het Activiteitenbe-
sluit genoemde activiteiten, ook van toepassing is op vergunningplichtige inrichtingen. Door vergun-
ningplichtige inrichtingen moet voor deze activiteiten worden voldaan aan de regels zoals gesteld in 
het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende ministeriële regeling. De voorschriften opgenomen in 
het Activiteitenbesluit zijn direct werkend en mogen dan ook niet in de Wm-vergunning worden opge-
nomen. Ingevolge artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet voorafgaand aan het uitvoeren van de-
ze activiteiten een melding bij het bevoegd gezag worden ingediend. 
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De volgende activiteiten die worden aangevraagd, vallen onder de reikwijdte van het Activiteitenbe-
sluit:  
- het lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening; 
- het opslaan en overslaan van goederen. 
 
Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de ge-
noemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit 
en de bijbehorende ministeriële regeling: 
- paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater niet afkomstig van bodembeschermende voorziening; 
- paragraaf 3.3.6 Opslaan en overslaan van goederen, artikel 3.31, lid 1; 
- hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2, 2.4 en 2.5 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepa-
lingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals 
voornoemd opgenomen. 
Wij beschouwen deze aanvraag mede als melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbe-
sluit. 
 
3.5. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (hier na: OBM) 
Per 1 januari 2011 is het Besluit omgevingsrecht gewijzigd in verband met de wijziging van het Activi-
teitenbesluit. Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit hebben bedrijven vanaf 1 januari 
2011 toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze kunnen starten met deze activiteiten. 
Deze "toestemming vooraf " wordt genoemd: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets.  
Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
en artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is voor de aangevraagde activiteit ‘’ het opslaan 
van ten hoogste 50.000 ton van buiten de inrichting afkomstig metaal, voor zover geen sprake is van 
gevaarlijke afvalstof’’ een OBM noodzakelijk. Wij beschouwen deze aanvraag mede als aanvraag om 
de OBM.  
 
3.5.1. Toetsingskader  
Het toetsingskader voor de aanvraag om een OBM is opgenomen in artikel 5.13b van het Bor. In dit 
artikel is bepaald dat voor de vorengenoemde activiteit een omgevingsvergunning kan worden gewei-
gerd in geval en onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbe-
oordelingen door het openbaar bestuur.  
 
3.5.2. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) 
De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het 
risico van het faciliteren van criminele activiteiten. Artikel 3 van de Wet BIBOB stelt bestuursorganen 
in staat om een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de be-
schikking mede gebruikt zal worden voor: 
a. het benutten van voordelen uit strafbare feiten; 
b. het plegen van strafbare feiten. 
of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgege-
ven beschikking een strafbaar feit is gepleegd. 
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Bedrijven die activiteiten met afvalstoffen willen uitvoeren, zoals bedoeld in artikel 2.2a van het Bor, 
zijn verplicht om extra gegevens bij een aanvraag om een milieuvergunning te overleggen. Het betref-
fen met name gegevens over de bedrijfsvoering en de financiering van het bedrijf. 
 
In het onderhavige geval zijn voornoemde gegevens bezien in het licht van de Wet Bibob. Naar aan-
leiding van deze toets hebben wij geen aanleiding gezien om advies te vragen aan het landelijke Bu-
reau Bibob of anderzins stappen te nemen.  
 
3.6. Waterwet  
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Dit houdt in dat de indirecte lozingen on-
der het bevoegd gezag van de provincie Drenthe vallen. Het waterschap behoudt de adviesrechten 
over deze lozingen. De adviezen van het waterschap baseren zicht op de Waterwet, het emissie be-
leid en de Kaderrichtlijn water. 
 
3.6.1. Emissiebeheer 
Bij de beoordeling van de aanvraag is rekening gehouden met de hoofdlijnen van het emissiebeleid. 
Dit emissiebeleid is terug te vinden in het Nationaal waterplan 2009-2015 en het Waterbeheerplan 
2010-2015 van het waterschap Velt en Vecht. 
 
3.6.2. Kaderrichtlijn water 
Vanuit Europese Kaderrichtlijn water bestaat de verplichting dat wettelijk moet worden vastgelegd dat 
aan wateren functies moeten worden toegekend. Dit dient te gebeuren op nationaal en regionaal ni-
veau. Regionaal betekent dit dat via het waterbeheerplan aan wateren gebruiksfuncties zijn toegekend 
die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende oppervlaktewaterlichaam. 
De functies zijn benoemd in het provinciaal waterplan en het Waterbeheersplan. 
 
Uitgangspunt van het waterbeheersplan is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt 
voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water op orde 
zijn. Voor de kwetsbare functies drinkwater, natuur en zwemwater gelden echter aanvullend op de 
basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die 
voortvloeien uit Europese verplichtingen.  
 
Het Afwateringskanaal, waarop indirect via de rwzi Coevorden wordt geloosd, heeft geen kwetsbare 
functie. 
 
De Kaderrichtlijn Water is doorvertaald naar regionale plannen zoals de regionota 2007 en waterbe-
heerplan van Waterschap Velt & Vecht voor het stroomgebied Rijn-Oost. Naast de prioriteitstoffen zijn 
stikstof, fosfor, cyanide en zink als probleemstoffen aangewezen in de Kaderrichtlijn Water. 
 
3.7. Landelijk afvalbeheerplan 
 
3.7.1. Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen 
Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het mili-
eu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het 
doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder 
het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het gelden-
de afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van 
de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aange-
duid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. 
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Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een 
Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. 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:  
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 spe-
cifieke afvalstoffen. 
 
In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een Wm-
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 Wm-vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat 
uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke be-
werkingsstappen een Wm-vergunning worden verleend. 
 
3.7.2. Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen 
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van toepas-
sing:  
Sectorplan 12 Metalen; 
Sectorplan 13 Batterijen en accu’s; 
Sectorplan 14 Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan; 
Sectorplan 51 Autowrakken; 
Sectorplan 71 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 
 
3.7.3. Uitsluitend opslaan 
In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een Wm-
vergunning kan worden verleend. Een drietal afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten: 
- Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval; 
- Dierlijke bijproducten; 
- Kca/kga, afgewerkte olie en scheepsafval. 
 
Ingevolge 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. 
Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. 
 
T.S. Metals BV heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen uitsluitend op te slaan: 
- elektronicaschroot, niet zijnde gevaarlijk afval; 
- metaaldraaisel met of zonder aanhangende olie; 
- katalysatoren; 
- gedemonteerde autowrakken; 
- accu’s en batterijen. 
Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen. 
Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen. 
 
Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een Wm-vergunning worden 
verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de 
vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is 
en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is. 
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3.7.4 Be-/verwerking 
 
Metalen 
Het beleid voor metaalafval is neergelegd in sectorplan 12 en is gericht op nuttige toepassing. Metaal-
afval bestaat uit ferro- en non-ferro metaalafvalstoffen. Het zijn metalen in het afvalstadium en (gro-
tendeels uit metalen bestaande) vaste afvalstoffen, zoals (metaal)schroot, roestvast staal, restanten 
zink, aluminium, koper, lood en legeringen, metaalstof, edele metalen en katalysatoren. Ook metaal-
afval dat ontstaan is na sorteren of scheiden valt onder dit sectorplan. 
 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van metaalafval is nuttige toepassing door materi-
aalhergebruik. 
 
In de aanvraag is aangegeven dat metalen binnen de inrichting worden opgeslagen, gesorteerd en 
verkleind met behulp van een schrootschaar of een snijbrander. Verkleind materiaal wordt vervolgens 
doorverhandeld.  
 
De aangevraagde bewerkingsmethode voor metalen omvat niet de volledige minimumstandaard maar 
is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde bewerkingsmethode een verdere verwerking 
overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aange-
merkt. 
 
Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels 
Het beleid voor papier- of kunststofgeïsoleerde kabels is neergelegd in sectorplan 14.  
Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan bestaan uit met papier en lood omhulde 
metalen kabels, vaak geïmpregneerd met olieachtige materialen of met kunststof omhulde metalen 
kabels en snoeren. 
Deze kabels kennen een toepassing in onder- en bovengrondse kabelnetwerken voor telecommunica-
tie, transport en energie of als snoeren/kabels van elektrische en elektronische apparatuur. Onder 
kabels en restanten daarvan wordt in dit sectorplan mede begrepen garnituren zoals verbindingen en 
eindafsluitingen en oliedrukkabels (kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten). 
Ook oliedrukkabels vallen onder dit sectorplan. 
De minimumstandaard voor de be- en verwerking van papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en snoe-
ren is scheiden in een metaalfractie, een kunststoffractie en een restfractie, gevolgd door nuttige toe-
passing van metaal en de kunststoffractie en verbranden als vorm van de verwijdering van de restfrac-
tie. 
 
In de aanvraag is voor papier- en kunststofgeïsoleerde kabels de volgende bewerkingsmethode be-
schreven. Kabels worden door middel van knippen en pellen/strippen gescheiden in een metaalfractie, 
kunststoffractie en een restfractie. Metalenfractie en kunststoffractie worden vervolgens doorverhan-
deld en restfractie afgevoerd naar een erkende verwerker. 
 
De aangevraagde bewerkingsmethode voor papier- en kunststofgeïsoleerde kabels omvat niet de 
volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde bewer-
kingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, 
wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt. 
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3.7.5. A&V beleid en AO/IC  
In 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/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting 
acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door techni-
sche, administratieve en organisatorische 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 zijn algemene 
processen van vooracceptatie, definitieve acceptatie, administratieve organisatie en registratie zijn 
beschreven. In de bijlage V van de aanvraag is per afvalstof de wijze van acceptatie en bewerking 
beschreven. Het AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn 
beschreven. 
 
3.7.6. Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC 
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als 
bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is 
vereist. Hiertoe hebben wij aan deze vergunning een voorschrift gebonden. 
 
3.8. Overige overwegingen met betrekking tot afvalb eheer  
Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval 
sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn 
van ten hoogste tien jaar (artikel 8.17, tweede lid, van de Wm).  
De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van tien jaar. Echter deze be-
perking zal bij het onherroepelijk zijn van de vergunning, op grond van artikel 1.2., lid 5 van de Invoe-
ringswet Wabo per direct komen te vervallen. 
 
Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratievoor-
schriften in de Wm-vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieu-
beheer (artikelen 8.14, 10.38 en 10.40) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsaf-
valstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en juiste 
gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken. 
 
 
4. MILIEUASPECTEN 
 
Algemene inleiding 
De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die rele-
vant zijn, zijn hierna beschreven. 
 
4.1. Afvalwater  
 
4.1.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater 
Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften mili-
eubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling dienen voorschriften opgenomen te worden 
die gericht zijn op de kwaliteit en de kwantiteit van het te lozen bedrijfsafvalwater.  
 
Ter bescherming van het openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur,  
de werking van de rwzi en het oppervlaktewater lichaam waarop de rwzi uiteindelijk lozen, is bij het 
waterschap advies ingewonnen.  
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Verder moeten voorschriften opgenomen worden, 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. De genoemde voorschriften zijn in deze beschikking opgenomen. 
 
4.1.2 Lozingssituatie van de inrichting 
Vanuit de inrichting worden vijf afvalwaterstromen geloosd: 
- huishoudelijk afvalwater; 
- hemelwater afkomstig van het dak van de loods en het parkeerterrein aan de voorzijde van de 

loods; 
- hemelwater afkomstig van het westelijk gelegen terreindeel met klinkerverharding; 
- hemelwater afkomstig van het middendeel van het buitenterrein dat is voorzien van een vloei-

stofdichte verharding; 
- hemelwater afkomstig van het oostelijk deel van buitenterrein dat is voorzien van een vloei-

stofdichte verharding. 
 
Ad 1. Het huishoudelijk afvalwater wordt op het riool geloosd. 
Ad 2. Dit hemelwater stroomt in de bodem. 
Ad 3. Dit hemelwater stroomt deels in de bodem en deels in de olie-, benzine-, slibafscheider. De 

afscheider loost op de gemeentelijke riolering. Op dit terreindeel bevindt zich een dieselolie-
tank. Naast minerale olie, kan deze waterstroom verontreinigd zijn door onopgeloste bestand-
delen. Jaarlijks betreft het circa 1.700 m3 verontreinigd hemelwater. 

Ad 4. Dit hemelwater wordt via een olie-, benzine-, slibafscheider geloosd op de gemeentelijke riole-
ring. Deze waterstroom is verontreinigd door onopgeloste bestanddelen en minerale olie. 
Jaarlijks betreft het circa 3.843 m3 verontreinigd hemelwater. 

Ad 5. Dit hemelwater wordt via een olie-, benzine-, slibafscheider geloosd op de gemeentelijke riole-
ring. Deze waterstroom is verontreinigd door onopgeloste bestanddelen en minerale olie. 
Jaarlijks betreft het circa 2.137 m3 verontreinigd hemelwater. 

 
De rioleringen monden uit op de rwzi Coevorden. De rwzi Coevorden is in beheer bij het waterschap 
Velt en Vecht te Coevorden. Voor de lozing van het effluent van de rwzi Coevorden op oppervlaktewa-
terlichaam, te weten het Afwateringskanaal, is op 13 november 2003 door het dagelijks bestuur een 
vergunning op grond van de Wvo verleend (nummer 2003-14). De lozing van afvalwaterstromen kan 
onder voorwaarden, bepaald in de vergunning worden toegestaan. Hierbij is ook rekening gehouden 
met de omvang van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam en de beschikbare capaciteit van de 
rwzi Coevorden. 

 

4.1.3. Beoordeling en conclusie  
Op de lozing van niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van niet-bodembeschermende voorzie-
ningen en huishoudelijk afvalwater is het Activiteitenbesluit van toepassing. Voor de beide lozingen 
gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit en de Regeling.  
Voor de het lozen van het verontreinigde hemelwater op het riool, zijn normen geformuleerd en opge-
nomen in de onderstaande voorschriften. 
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4.2. Bodem 
 
4.2.1. Het kader voor de bescherming van de bodem 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bo-
dembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het Ministerie van VROM heeft de NRB in overleg 
met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ont-
wikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorge-
nomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld 
en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingsstrategie worden  
gestuurd. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodem-
bescherming ten behoeve van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calami-
teitenopvang echter wel. 
 
4.2.2. De potentieel bodembedreigende activiteiten 
Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats: 
- opslag en intern transport van bulkvloeistoffen (dieselolie); 
- aflevering dieselolie; 
- opslag en verlading van stortgoed (non-ferrometalen niet zijnde aluminium of RVS), gemeng-

de metalen, oliehoudende metaaldraaisels en kabels); 
- opslag en verlading van vaste, visceuze en vloeibare stoffen in emballage (accu's, batterijen, 

oliën); 
- procesactiviteiten/-bewerkingen (sorteren, knippen metalen, pellen/strippen van oliehoudende 

kabels); 
-  afvoer van afvalwater in de bedrijfsriolering. 
 
Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedreigen-
de activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-
systematiek. 
 
Beoordeling en conclusie 
Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de 
opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende 
locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. 
 
4.2.3. 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 bodembelasting-
onderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de 
aldaar gebruikte stoffen. 
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 eindsitu-
atie 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 geana-

lyseerd;  
- 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. 
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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 bodemonderzoeken uitgevoerd: 
- Verkennend bodemonderzoek Hulteweg te Coevorden, d.d. 8 september 2003, kenmerk 

16546-138657; 
- Verkennend bodemonderzoek Leewerikenveld II, Coevorden, d.d. 3 september 2009, ken-

merk 090823.  
 
De voor deze onderzoeken noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit 
zijn uitgevoerd door respectievelijk Oranjewoud BV en Eco Reest BV. Dit zijn erkende instanties als 
bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van bodemonderzoeken geborgd en zijn 
de resultaten betrouwbaar.  
 
Deze onderzoeken geven ons overigens geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of 
eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatie onderzoek. 
Na beëindiging van de desbetreffende activiteit(en) dient de eindsituatiebodemkwaliteit te worden 
onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting 
is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. De in dit kader gestelde voorschriften zijn op 
grond van artikel 8.16, sub c, van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergun-
ning vervalt of wordt ingetrokken. 
 
4.3. Geluid  
 
4.3.1. Algemeen 
De bedrijfsactiviteiten van TS Metals BV hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze ge-
luidsemissie wordt vooral bepaald door het gebruik van de schrootschaar en werkzaamheden met de 
kranen op het terrein. De door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart 
gebracht in een akoestisch rapport van De Roever, kenmerk 20100419/C01/SB, d.d. 29 juli 2010 en 
aangevuld in een memo “Toelichting en aanvulling akoestisch rapport” met kenmerk 
20100419/M01/SBMG, d.d. 22 september 2010.  
 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waar-
bij de inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperi-
ode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als 
gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 
 
4.3.2. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweeg 
brengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998". 
TS Metals BV ligt op het industrieterrein Leeuwerikenveld II in de gemeente Coevorden.  
In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, en avondperiode.  
Coevorden heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van 
de Handreiking. 
De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een “woonwijk in de stad”. 
Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt voldaan. 
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In de avondperiode kan het voorkomen dat er aan- en afvoer van transport plaats vindt. Tevens kan 
het voorkomen dat de kraan en de heftruck in werking zijn. In de voorschriften zijn voor de avondperi-
ode geen grenswaarden opgenomen op de nabijgelegen woningen. De activiteiten zijn echter wel 
vergund. De geluiduitstraling van de inrichting is in de avondperiode op deze woningen dermate laag 
dat het opnemen van dergelijke waarden niet te handhaven zijn. Wel zijn voorwaarden opgenomen op 
reverentiepunten gelegen in de nabijheid van de inrichting. 
 
4.3.3. Maximaal geluidsniveau (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 ni-
veau uitkomen.  
 
Uitgaande van een aanwezig equivalent geluidsniveau van 50, en 45 dB(A), bedragen de streefwaar-
den voor de maximale geluidniveaus 60, en 55 dB(A) in de dag-, en avondperiode bij woningen.  
Aan de streefwaarden wordt in de dagperiode voldaan.  
 
De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de 
dag-, avond- en nachtperiode. Bij de meest nabij gelegen woningen (beoordelingspunten 065_A en 
056_A) wordt in de avondperiode niet aan de streefwaarden voldaan. De streefwaarde wordt met 
1 dB(A) overschreden. Aan de grenswaarden wordt wel voldaan. Op basis van de beschikbare kennis 
omtrent hinder door maximale geluidniveaus zijn de berekende maximale geluidniveaus derhalve toe-
laatbaar (zie ook diverse uitspraken van de ABRvS).  
De maximaal toegestane geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd. 
 
4.3.4 Indirecte hinder 
Indirecte hinder is de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door transportbewegingen van en naar 
de inrichting, zolang de transportmiddelen zich op de openbare weg bevinden.  
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt 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. 
 
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen 
van maatregelen.  
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) Deze waarde mag alleen worden 
overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) 
etmaalwaarde gewaarborgd is. 
 
De dichtstbijzijnde woningen zijn gelegen op een afstand van meer dan 600 meter van de in- uitrit van 
de inrichting en zijn niet gelegen aan de aan- en afvoerweg van de inrichting. Wanneer het verkeer 
van en naar de inrichting woningen van derden bereikt is het reeds opgenomen in het heersend ver-
keersbeeld. Daarom is er geen sprake van aan de inrichting toe te rekenen indirecte hinder. De indi-
recte hinder, veroorzaakt door de voertuigen naar en van de inrichting, is derhalve niet relevant.  
 
4.3.5. Trillingen 
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmin-
gen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. 
Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen. 
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4.3.6. Conclusies 
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie  
milieuhygiënisch aanvaardbaar.  
 
Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoor-
delingspunten bij woningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de 
aanvraagde geluidsruimte. Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getrof-
fen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening 
gehouden met die voorzieningen. 
 
Het akoestisch onderzoek maakt geen deel uit van de vergunning, vanwege de flexibiliteit van de ver-
gunning. 
 
Vanwege de grote afstand van de geluidgevoelige bestemmingen tot de inrichting en vanwege de 
invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de 
geluidgevoelige bestemmingen worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, be-
halve de genoemde grenswaarden, controlewaarden vastgelegd op controlepunten gelegen in de 
nabijheid van de inrichting. Op deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag uit te 
oefenen toezicht op de naleving worden gemeten. 
 
Gelet op het feit dat de inrichting alleen in de dag- en avondperiode in werking is, vergunnen wij alleen 
in deze perioden geluidruimte. 
 
Een overzicht van de beoordelingspunten en controlepunten is gegeven in figuur 1 en 2 van het bij de 
aanvraag behorend akoestisch onderzoek van De Roever, kenmerk 20100419/C01/SB, d.d. 29 juli 
2010. 
 
4.4. Externe veiligheid 
 
4.4.1. 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.  
 
4.4.2. Opslag en aflevering van aardolieproducten 
Binnen de inrichting vindt de opslag van dieselolie in twee bovengrondse tanks met inhoud van elk 
3.000 liter plaats. De opslagtanks dienen te voldoen aan de PGS 30, Vloeibare aardolieproducten, 
buitenopslag in kleine installaties. Hiervoor zijn voorschriften opgenomen in dit besluit.  
 
De jaaromzet van een dieseltank ten behoeve van de schrootschaar is meer dan 25 000 liter per jaar. 
Hierdoor is er sprake van grootschalige aflevering die overeenkomstig het gestelde in de richtlijn PGS 
28 ‘’Ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motorbrandstof’’ moet geschieden. 
Dit is in de voorschriften van deze vergunning vastgelegd. 
 
De jaaromzet van een dieseltank ten behoeve van heftrucks (eigen bedrijfsmatig gebruik) bedraagt 
minder dan 25 000 liter per jaar. In dit geval is er sprake van kleinschalige aflevering waarbij de richt-
lijn PGS 30 van toepassing is. De relevante voorschriften uit de PGS 30 zijn in deze vergunning opge-
nomen.  
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4.4.3. Opslag van gasflessen 
Binnen de inrichting zij er gasflessen behorende tot ADR klasse 2 aanwezig ten behoeve van de be-
drijfsvoering. Het betreft één gasflessenbatterij (12 flessen) met zuurstof, gasflessen met propaan, 
argon en een aantal lege gasflessen met totale waterinhoud van 966 liter. 
Gasflessen kunnen bij brand risico's opleveren voor de omgeving. De gasflessen dienen conform de 
voorschriften van de PGS 15 te worden opgeslagen wanneer het volume van de gasflessen meer dan 
115 l waterinhoud bedraagt. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen voor de opslag van 
gasflessen conform de PGS 15.  
 
4.5. Lucht 
 
4.5.1. Het wettelijke kader voor de bescherming van de lucht 
Wij beoordelen de emissies naar de lucht volgens de systematiek van de Nederlandse Emissierichtlijn 
Lucht (NeR). Deze richtlijn, die de BBT voor het beperken van emissies naar de buitenlucht  
beschrijft, passen wij toe als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtemissies. 
 
4.5.2. Emissies 
De emissies ten gevolge van de aangevraagde activiteiten zijn beperkt. Emissie van stof ontstaat door 
het gebruik van een slijptol, het snijbranden en terreinstof afkomstig van de te verwerken materialen. 
Overeenkomstig de NeR moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat stofverspreiding 
optreedt tot buiten de inrichting. Hier kan aan worden voldaan door het terrein van de inrichting regel-
matig schoon te vegen.  
Ten gevolge van het gebruik van een stookinstallatie zal NOx (stikstofoxiden) vrijkomen en bij de ge-
bruikte interne transportmiddelen en de schrootschaar zal naast NOx ook fijn stof vrijkomen. Door re-
gelmatig onderhoud aan genoemde installaties kunnen deze emissies tot een minimum worden be-
perkt. 
Om de emissie van stof en NOx te beperken zijn voorschriften aan de vergunning verbonden. 
 
4.5.3. Toetsing aan Bijlage 2 van de Wet milieubeheer 
 
Wettelijk kader met betrekking tot de luchtkwaliteit 
De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit Bijlage 2 van de Wm, betreffende de stoffen zwaveldioxide, 
stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen in de lucht, worden door 
ons als toetsingscriterium gehanteerd. 
De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de be-
scherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, niet mogen worden over-
schreden. In beginsel dienen ter beperking van de emissies de BBT te zijn toegepast.  
De achtergrondconcentratie van de enig hier relevante stoffen stof en NOx en de emissie hiervan bin-
nen de inrichting zijn zodanig dat genoemde grenswaarden hier niet zullen worden overschreden. 
 
4.5.4. Conclusie overwegingen aangaande de emissies naar de lucht 
Door het toepassen van BBT, zoals in de NeR beschreven, worden emissies naar de lucht in vol-
doende mate beperkt. Aan deze vergunning zijn ter borging voorschriften verbonden die tot dit doel 
zullen leiden.  
Met betrekking tot uit de inrichting vrijkomende stoffen naar de buitenlucht ontstaat geen strijdigheid 
met de luchtkwaliteitgrenswaarden uit de Wet milieubeheer.  
 



 15 

4.6. Energie 
 
4.6.1. Niet-energierelevante bedrijven 
Gezien de toetsingswaarden van het BBT-document "Circulaire energie in de milieuvergunning", is 
onderhavige inrichting, met een gebruik van circa 2.600 m3 gas, circa 24.000 kWh elektriciteit en 125 
m3 diesel, geen energierelevant bedrijf. Getoetst is of met de aangevraagde inrichting uit oogpunt van 
energie-efficiency BBT wordt toegepast. Door regelmatig onderhoud aan installaties zal het gebruik 
van energie zo efficiënt mogelijk plaatsvinden. Verder zal door middel van monitoring de energie be-
wust worden gebruikt. Hiertoe zijn voorschriften verbonden aan de vergunning. 
 
 
5. ADVIEZEN EN ZIENSWIJZE 
 
5.1. Ingekomen adviezen 
Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen adviezen binnengekomen. 
 
5.2. Tervisieligging 
Om te voldoen aan Hoofdstuk 13 van de Wm en Afdeling 3.4 van de Awb heeft de aanvraag, met de 
bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit, zes weken ter inzage gelegen bij de gemeente  
Coevorden en bij de provincie Drenthe. De kennisgeving is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad de 
ZuidOosthoeker. 
 
De kennisgeving met betrekking tot het besluit is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad de ZuidOost-
hoeker. De aanvraag en het besluit liggen zes weken ter inzage bij de gemeente Coevorden en bij de 
provincie Drenthe. 
 
5.3. Zienswijze 
Binnen zes weken na de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, kan eenieder daartegen 
bij de provincie een schriftelijke zienswijze inbrengen. De persoonlijke gegevens van degene die de 
schriftelijke zienswijze heeft ingebracht, worden, indien hij/zij daarom verzoekt, niet bekendgemaakt. 
 
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn binnen de door de wet gestelde termijn geen zienswijzen 
binnengekomen. 
 
Beslissing 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe; 
 
gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. de door TS Metals BV aangevraagde Wm-vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wm 

voor de inrichting gelegen aan Scholekster 4 te Coevorden voor 10 jaar te verlenen;  
 
II. de aanvraag en de aanvulling op de aanvraag deel te laten uitmaken van de vergunning voor 

zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;  
 
III. voorschriften 4.5.1 en 4.5.2, op grond van artikel 8.16c van de Wm gesteld, blijven gedurende 

drie jaar na het verlopen van de vergunning in werking; 
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IV. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbeho-

rende bijlage zijn opgenomen; 
 
V. de door TS Metals aangevraagde Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets als bedoeld in 

artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wabo en artikel 2.2a van het Bor te verlenen. 
 
Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens dezen, 
 
 
 
 
dr. P.J. van Eijk, 
manager Duurzame Ontwikkeling  
 
Bijlage(n): 
tk/coll. 
 
Origineel van dit besluit te zenden aan T.S. Metals BV, t.a.v. de heer T. van de Weide, Scholekster 4, 
7741 LK te Coevorden 
 
Een afschrift van dit besluit te zenden aan: 
- het college van burgemeester en wethouders van Coevorden, Postbus 2, 7740 AA Coevorden 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht, Postbus 330, 7740 AH Coevorden 
- Agentschap NL, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 93144, 2509 AV ’s-Gravenhage 
- De Roever Milieuadvisering, t.a.v. mevrouw M.L.P. Gerrekens, Postbus 64, 5480 AB Schijndel 
 
 
Beroepsmogelijkheid  
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag va n bekendmaking beroep worden ingesteld 
bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van  State, Postbus 20019, 2500 EA  
's-Gravenhage. Het beroep kan overeenkomstig het be paalde in artikel 8:1 juncto art 7:1 van de 
Awb worden ingesteld door belanghebbenden die tijdi g hun zienswijze over het ontwerpbesluit 
naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben 
gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worde n verweten of door belanghebbenden die 
zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzic hte van het ontwerpbesluit. Griffierechten 
zijn hiervoor verschuldigd. 
Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan o ok om een voorlopige voorziening worden 
gevraagd indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Griffierec hten zijn hiervoor verschuldigd. 
 



 
 

 
 
 
Assen, 30 maart 2011 
Ons kenmerk DO/2011002850 
Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78  
Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor T.S. Metals BV te Coevorden 
 
 
BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR 
T.S. METALS BV TE COEVORDEN
 
 
1. ALGEMEEN 
 
1.1. Onderwerp aanvraag 
Op 29 september 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen ingevolge de Wet milieubeheer (verder: 
Wm) van T.S. Metals BV om een revisievergunning op grond van artikel 8.4 van de Wm. Het betreft 
een inrichting voor de recycling van afvalstoffen. Op 12 oktober hebben wij een aanvulling op de aan-
vraag ontvangen.  
 
De aanvraag heeft betrekking op:  
- het op- en overslaan, sorteren, verkleinen en verdichten van ferro- en non-ferrometalen; 
- het opslaan en bewerken (knippen, pellen/strippen) van kunststof- en papiergeïsoleerde 

(olie/vet- en lood)kabels; 
- het op- en overslaan van accu’s, batterijen, gedemonteerde autowrakken, (oliebevattende) 

metaaldraaisels en elektronicaschroot.  
 
De aanvulling op de aanvraag heeft betrekking op het opslaan van 30 ton accu’s in plaats van 80 ton 
zoals in de aanvraag is aangegeven. 
 
Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb), behorende bij de Wm, valt de 
inrichting onder meer onder de categorieën 28.4, onder a, sub 5 en 6 en 28.5 uit het Ivb. Wij zijn op 
grond hiervan bevoegd gezag. 
 
1.2. Locatie bedrijf 
De inrichting bevindt zich op het industrieterrein Leeuwerikenveld II, Scholekster 4, te Coevorden, 
kadastraal bekend als gemeente Coevorden, sectie K, nummers 1612, 1621 en 1622 (gedeeltelijk).  
 
1.3. Vergunningensituatie 
De volgende vergunningen en meldingen zijn eerder aan het bedrijf door de gemeente Coevorden 
verleend: 
- een revisievergunning Wm, d.d. 2 december 2008, voor het op- en overslaan van oud ijzer, 

metalen en kabels; 
- een verklaring, d.d. 19 april 2010, voor het uitbreiden van het bedrijfsterrein.  
 
De aangevraagde vergunning vervangt de vorengenoemde vergunning en melding. 
Deze vervallen op het moment dat de vergunning onherroepelijk wordt. 
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1.4. Procedure 
Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet  
bestuursrecht (Awb) van toepassing. 
 
Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken: 
- het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht; 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord; 
- Agentschap NL, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, te 's-Gravenhage. 
 
1.5. Overgangsrecht  
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. 
Voor aanvragen om vergunning die zijn ingediend voor deze datum blijft het oude recht van toepas-
sing zoals dat gold voor het moment van de inwerkingtreding van de Wabo. Dit betekent dat deze 
vergunningprocedure wordt afgehandeld overeenkomstig het bepaalde daaromtrent in de Wet milieu-
beheer en overige van toepassing zijnde wetgeving, zoals die golden voor 1 oktober 2010. Na het 
onherroepelijk worden van deze vergunning Wet milieubeheer wordt de vergunning op grond van arti-
kel 1.2, lid 5 van de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de betrok-
ken activiteiten. 
Dit heeft tot gevolg dat de beperking van 10 jaar waarvoor deze vergunning is verleend vervalt en 
daarmee de vergunning voor onbepaalde tijd gaat gelden.  
 
1.6. Coördinatie Wm-vergunning en Waterwetvergunnin g 
Met de aanvraag om milieuvergunning is geen aanvraag om een Watervergunning ingediend, aange-
zien waterschap Velt en Vecht heeft aangegeven dat een Watervergunning niet nodig is.  
Derhalve is de coördinatie van beide procedures niet aan de orde.  
 
 
2. MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 
 
2.1. M.e.r.-beoordelingsplicht 
De voorgenomen activiteit komt noch voor in Bijlage C noch in Bijlage D van het Besluit milieueffect-
rapportage 1999. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig. 
 
 
3. BELEIDSOVERWEGINGEN 
 
3.1. Algemeen toetsingskader 
De artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de 
aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beper-
ken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed 
zijn.  
 
3.2. Best beschikbare technieken (BBT) 
Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog  
niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden 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 - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te 
maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmer-
king komende BBT worden toegepast. 
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Op grond van de Regeling aanwijzing BBT-documenten dient voor de toetsing van de aangevraagde 
activiteiten aan BBT met de volgende documenten rekening gehouden te worden: 
- de Circulaire energie in de milieuvergunning; 
- de Nederlandse emissierichtlijn (NeR); 
- de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB); 
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke afvalstoffen; 
- PGS 30: Richtlijn voor buitenopslag van brandbare vloeistoffen in kleine installaties. 
 
De BBT-documenten zijn verwerkt in de overwegingen en voorschriften behorende bij de verschillen-
de milieuaspecten.  
 
De aangevraagde activiteiten zijn niet genoemd in bijlage I van de IPPC-richtlijn en zijn daarom niet 
IPPC-plichtig. 
 
Conclusie 
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT 
ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, ex-
terne veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de 
desbetreffende paragraaf. De BBT-documenten uit tabel 2 zijn verwerkt in de overwegingen en voor-
schriften behorende bij de verschillende milieuaspecten. 
 
3.3. Omgevingsvisie Drenthe  
Op 2 juni 2010 is door provinciale staten de nieuwe Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. 
De Omgevingsvisie Drenthe vervangt het tweede Provinciaal omgevingsplan (POPII) en is een inte-
gratie van vier wettelijk voorgeschreven planvormen; de provinciale ruimtelijke structuurvisie, het pro-
vinciaal milieubeleidsplan, het regionaal waterplan en het provinciaal verkeers- en vervoersplan. De 
Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. 
De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in 
het ruimtelijke domein. 
Voor afvalverwerkende bedrijven is het volgende algemene kader van toepassing.  
De provincie is op grond van de Wet milieubeheer verantwoordelijk voor het verlenen van milieuver-
gunningen aan grote industriële inrichtingen en bedrijven die afvalstoffen verwerken. Ook houdt de 
provincie toezicht op de naleving van de verleende vergunningen. Via vergunningvoorschriften streeft 
de provincie naar zo laag mogelijke emissies, een zuinig gebruik van energie, (grond)water en grond-
stoffen en de toepassing van de Best beschikbare technieken. 
 
Bij het opstellen van de vergunning is met de vorengenoemde milieuaspecten rekening gehouden. 
 
3.4. Besluit algemene regels voor inrichtingen mili eubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) 
In artikel 8.1, lid 2, van de Wm is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur categorieën inrich-
tingen worden aangewezen waarvoor een vergunningplicht geldt. Het gaat hier om het Activiteitenbe-
sluit. In bijlage 1 bij het Activiteitenbesluit is een lijst met vergunningplichtige inrichtingen opgenomen, 
waarvoor de algemene regels gedeeltelijk van toepassing kunnen zijn. Voor deze inrichtingen moet 
een Wm-vergunning worden verleend. 
In artikel 1.4, lid 3, van het Activiteitenbesluit is bepaald dat een beperkt aantal, in het Activiteitenbe-
sluit genoemde activiteiten, ook van toepassing is op vergunningplichtige inrichtingen. Door vergun-
ningplichtige inrichtingen moet voor deze activiteiten worden voldaan aan de regels zoals gesteld in 
het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende ministeriële regeling. De voorschriften opgenomen in 
het Activiteitenbesluit zijn direct werkend en mogen dan ook niet in de Wm-vergunning worden opge-
nomen. Ingevolge artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet voorafgaand aan het uitvoeren van de-
ze activiteiten een melding bij het bevoegd gezag worden ingediend. 
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De volgende activiteiten die worden aangevraagd, vallen onder de reikwijdte van het Activiteitenbe-
sluit:  
- het lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening; 
- het opslaan en overslaan van goederen. 
 
Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de ge-
noemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit 
en de bijbehorende ministeriële regeling: 
- paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater niet afkomstig van bodembeschermende voorziening; 
- paragraaf 3.3.6 Opslaan en overslaan van goederen, artikel 3.31, lid 1; 
- hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2, 2.4 en 2.5 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepa-
lingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals 
voornoemd opgenomen. 
Wij beschouwen deze aanvraag mede als melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbe-
sluit. 
 
3.5. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (hier na: OBM) 
Per 1 januari 2011 is het Besluit omgevingsrecht gewijzigd in verband met de wijziging van het Activi-
teitenbesluit. Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit hebben bedrijven vanaf 1 januari 
2011 toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze kunnen starten met deze activiteiten. 
Deze "toestemming vooraf " wordt genoemd: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets.  
Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
en artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is voor de aangevraagde activiteit ‘’ het opslaan 
van ten hoogste 50.000 ton van buiten de inrichting afkomstig metaal, voor zover geen sprake is van 
gevaarlijke afvalstof’’ een OBM noodzakelijk. Wij beschouwen deze aanvraag mede als aanvraag om 
de OBM.  
 
3.5.1. Toetsingskader  
Het toetsingskader voor de aanvraag om een OBM is opgenomen in artikel 5.13b van het Bor. In dit 
artikel is bepaald dat voor de vorengenoemde activiteit een omgevingsvergunning kan worden gewei-
gerd in geval en onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbe-
oordelingen door het openbaar bestuur.  
 
3.5.2. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) 
De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het 
risico van het faciliteren van criminele activiteiten. Artikel 3 van de Wet BIBOB stelt bestuursorganen 
in staat om een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de be-
schikking mede gebruikt zal worden voor: 
a. het benutten van voordelen uit strafbare feiten; 
b. het plegen van strafbare feiten. 
of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgege-
ven beschikking een strafbaar feit is gepleegd. 
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Bedrijven die activiteiten met afvalstoffen willen uitvoeren, zoals bedoeld in artikel 2.2a van het Bor, 
zijn verplicht om extra gegevens bij een aanvraag om een milieuvergunning te overleggen. Het betref-
fen met name gegevens over de bedrijfsvoering en de financiering van het bedrijf. 
 
In het onderhavige geval zijn voornoemde gegevens bezien in het licht van de Wet Bibob. Naar aan-
leiding van deze toets hebben wij geen aanleiding gezien om advies te vragen aan het landelijke Bu-
reau Bibob of anderzins stappen te nemen.  
 
3.6. Waterwet  
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Dit houdt in dat de indirecte lozingen on-
der het bevoegd gezag van de provincie Drenthe vallen. Het waterschap behoudt de adviesrechten 
over deze lozingen. De adviezen van het waterschap baseren zicht op de Waterwet, het emissie be-
leid en de Kaderrichtlijn water. 
 
3.6.1. Emissiebeheer 
Bij de beoordeling van de aanvraag is rekening gehouden met de hoofdlijnen van het emissiebeleid. 
Dit emissiebeleid is terug te vinden in het Nationaal waterplan 2009-2015 en het Waterbeheerplan 
2010-2015 van het waterschap Velt en Vecht. 
 
3.6.2. Kaderrichtlijn water 
Vanuit Europese Kaderrichtlijn water bestaat de verplichting dat wettelijk moet worden vastgelegd dat 
aan wateren functies moeten worden toegekend. Dit dient te gebeuren op nationaal en regionaal ni-
veau. Regionaal betekent dit dat via het waterbeheerplan aan wateren gebruiksfuncties zijn toegekend 
die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende oppervlaktewaterlichaam. 
De functies zijn benoemd in het provinciaal waterplan en het Waterbeheersplan. 
 
Uitgangspunt van het waterbeheersplan is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt 
voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water op orde 
zijn. Voor de kwetsbare functies drinkwater, natuur en zwemwater gelden echter aanvullend op de 
basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die 
voortvloeien uit Europese verplichtingen.  
 
Het Afwateringskanaal, waarop indirect via de rwzi Coevorden wordt geloosd, heeft geen kwetsbare 
functie. 
 
De Kaderrichtlijn Water is doorvertaald naar regionale plannen zoals de regionota 2007 en waterbe-
heerplan van Waterschap Velt & Vecht voor het stroomgebied Rijn-Oost. Naast de prioriteitstoffen zijn 
stikstof, fosfor, cyanide en zink als probleemstoffen aangewezen in de Kaderrichtlijn Water. 
 
3.7. Landelijk afvalbeheerplan 
 
3.7.1. Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen 
Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het mili-
eu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het 
doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder 
het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het gelden-
de afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van 
de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aange-
duid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. 
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Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een 
Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. 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:  
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 spe-
cifieke afvalstoffen. 
 
In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een Wm-
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 Wm-vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat 
uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke be-
werkingsstappen een Wm-vergunning worden verleend. 
 
3.7.2. Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen 
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van toepas-
sing:  
Sectorplan 12 Metalen; 
Sectorplan 13 Batterijen en accu’s; 
Sectorplan 14 Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan; 
Sectorplan 51 Autowrakken; 
Sectorplan 71 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 
 
3.7.3. Uitsluitend opslaan 
In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een Wm-
vergunning kan worden verleend. Een drietal afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten: 
- Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval; 
- Dierlijke bijproducten; 
- Kca/kga, afgewerkte olie en scheepsafval. 
 
Ingevolge 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. 
Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. 
 
T.S. Metals BV heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen uitsluitend op te slaan: 
- elektronicaschroot, niet zijnde gevaarlijk afval; 
- metaaldraaisel met of zonder aanhangende olie; 
- katalysatoren; 
- gedemonteerde autowrakken; 
- accu’s en batterijen. 
Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen. 
Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen. 
 
Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een Wm-vergunning worden 
verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de 
vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is 
en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is. 
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3.7.4 Be-/verwerking 
 
Metalen 
Het beleid voor metaalafval is neergelegd in sectorplan 12 en is gericht op nuttige toepassing. Metaal-
afval bestaat uit ferro- en non-ferro metaalafvalstoffen. Het zijn metalen in het afvalstadium en (gro-
tendeels uit metalen bestaande) vaste afvalstoffen, zoals (metaal)schroot, roestvast staal, restanten 
zink, aluminium, koper, lood en legeringen, metaalstof, edele metalen en katalysatoren. Ook metaal-
afval dat ontstaan is na sorteren of scheiden valt onder dit sectorplan. 
 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van metaalafval is nuttige toepassing door materi-
aalhergebruik. 
 
In de aanvraag is aangegeven dat metalen binnen de inrichting worden opgeslagen, gesorteerd en 
verkleind met behulp van een schrootschaar of een snijbrander. Verkleind materiaal wordt vervolgens 
doorverhandeld.  
 
De aangevraagde bewerkingsmethode voor metalen omvat niet de volledige minimumstandaard maar 
is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde bewerkingsmethode een verdere verwerking 
overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aange-
merkt. 
 
Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels 
Het beleid voor papier- of kunststofgeïsoleerde kabels is neergelegd in sectorplan 14.  
Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan bestaan uit met papier en lood omhulde 
metalen kabels, vaak geïmpregneerd met olieachtige materialen of met kunststof omhulde metalen 
kabels en snoeren. 
Deze kabels kennen een toepassing in onder- en bovengrondse kabelnetwerken voor telecommunica-
tie, transport en energie of als snoeren/kabels van elektrische en elektronische apparatuur. Onder 
kabels en restanten daarvan wordt in dit sectorplan mede begrepen garnituren zoals verbindingen en 
eindafsluitingen en oliedrukkabels (kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten). 
Ook oliedrukkabels vallen onder dit sectorplan. 
De minimumstandaard voor de be- en verwerking van papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en snoe-
ren is scheiden in een metaalfractie, een kunststoffractie en een restfractie, gevolgd door nuttige toe-
passing van metaal en de kunststoffractie en verbranden als vorm van de verwijdering van de restfrac-
tie. 
 
In de aanvraag is voor papier- en kunststofgeïsoleerde kabels de volgende bewerkingsmethode be-
schreven. Kabels worden door middel van knippen en pellen/strippen gescheiden in een metaalfractie, 
kunststoffractie en een restfractie. Metalenfractie en kunststoffractie worden vervolgens doorverhan-
deld en restfractie afgevoerd naar een erkende verwerker. 
 
De aangevraagde bewerkingsmethode voor papier- en kunststofgeïsoleerde kabels omvat niet de 
volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde bewer-
kingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, 
wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt. 
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3.7.5. A&V beleid en AO/IC  
In 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/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting 
acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door techni-
sche, administratieve en organisatorische 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 zijn algemene 
processen van vooracceptatie, definitieve acceptatie, administratieve organisatie en registratie zijn 
beschreven. In de bijlage V van de aanvraag is per afvalstof de wijze van acceptatie en bewerking 
beschreven. Het AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn 
beschreven. 
 
3.7.6. Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC 
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als 
bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is 
vereist. Hiertoe hebben wij aan deze vergunning een voorschrift gebonden. 
 
3.8. Overige overwegingen met betrekking tot afvalb eheer  
Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval 
sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn 
van ten hoogste tien jaar (artikel 8.17, tweede lid, van de Wm).  
De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van tien jaar. Echter deze be-
perking zal bij het onherroepelijk zijn van de vergunning, op grond van artikel 1.2., lid 5 van de Invoe-
ringswet Wabo per direct komen te vervallen. 
 
Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratievoor-
schriften in de Wm-vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieu-
beheer (artikelen 8.14, 10.38 en 10.40) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsaf-
valstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en juiste 
gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken. 
 
 
4. MILIEUASPECTEN 
 
Algemene inleiding 
De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die rele-
vant zijn, zijn hierna beschreven. 
 
4.1. Afvalwater  
 
4.1.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater 
Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften mili-
eubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling dienen voorschriften opgenomen te worden 
die gericht zijn op de kwaliteit en de kwantiteit van het te lozen bedrijfsafvalwater.  
 
Ter bescherming van het openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur,  
de werking van de rwzi en het oppervlaktewater lichaam waarop de rwzi uiteindelijk lozen, is bij het 
waterschap advies ingewonnen.  
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Verder moeten voorschriften opgenomen worden, 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. De genoemde voorschriften zijn in deze beschikking opgenomen. 
 
4.1.2 Lozingssituatie van de inrichting 
Vanuit de inrichting worden vijf afvalwaterstromen geloosd: 
- huishoudelijk afvalwater; 
- hemelwater afkomstig van het dak van de loods en het parkeerterrein aan de voorzijde van de 

loods; 
- hemelwater afkomstig van het westelijk gelegen terreindeel met klinkerverharding; 
- hemelwater afkomstig van het middendeel van het buitenterrein dat is voorzien van een vloei-

stofdichte verharding; 
- hemelwater afkomstig van het oostelijk deel van buitenterrein dat is voorzien van een vloei-

stofdichte verharding. 
 
Ad 1. Het huishoudelijk afvalwater wordt op het riool geloosd. 
Ad 2. Dit hemelwater stroomt in de bodem. 
Ad 3. Dit hemelwater stroomt deels in de bodem en deels in de olie-, benzine-, slibafscheider. De 

afscheider loost op de gemeentelijke riolering. Op dit terreindeel bevindt zich een dieselolie-
tank. Naast minerale olie, kan deze waterstroom verontreinigd zijn door onopgeloste bestand-
delen. Jaarlijks betreft het circa 1.700 m3 verontreinigd hemelwater. 

Ad 4. Dit hemelwater wordt via een olie-, benzine-, slibafscheider geloosd op de gemeentelijke riole-
ring. Deze waterstroom is verontreinigd door onopgeloste bestanddelen en minerale olie. 
Jaarlijks betreft het circa 3.843 m3 verontreinigd hemelwater. 

Ad 5. Dit hemelwater wordt via een olie-, benzine-, slibafscheider geloosd op de gemeentelijke riole-
ring. Deze waterstroom is verontreinigd door onopgeloste bestanddelen en minerale olie. 
Jaarlijks betreft het circa 2.137 m3 verontreinigd hemelwater. 

 
De rioleringen monden uit op de rwzi Coevorden. De rwzi Coevorden is in beheer bij het waterschap 
Velt en Vecht te Coevorden. Voor de lozing van het effluent van de rwzi Coevorden op oppervlaktewa-
terlichaam, te weten het Afwateringskanaal, is op 13 november 2003 door het dagelijks bestuur een 
vergunning op grond van de Wvo verleend (nummer 2003-14). De lozing van afvalwaterstromen kan 
onder voorwaarden, bepaald in de vergunning worden toegestaan. Hierbij is ook rekening gehouden 
met de omvang van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam en de beschikbare capaciteit van de 
rwzi Coevorden. 

 

4.1.3. Beoordeling en conclusie  
Op de lozing van niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van niet-bodembeschermende voorzie-
ningen en huishoudelijk afvalwater is het Activiteitenbesluit van toepassing. Voor de beide lozingen 
gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit en de Regeling.  
Voor de het lozen van het verontreinigde hemelwater op het riool, zijn normen geformuleerd en opge-
nomen in de onderstaande voorschriften. 
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4.2. Bodem 
 
4.2.1. Het kader voor de bescherming van de bodem 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bo-
dembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het Ministerie van VROM heeft de NRB in overleg 
met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ont-
wikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorge-
nomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld 
en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingsstrategie worden  
gestuurd. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodem-
bescherming ten behoeve van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calami-
teitenopvang echter wel. 
 
4.2.2. De potentieel bodembedreigende activiteiten 
Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats: 
- opslag en intern transport van bulkvloeistoffen (dieselolie); 
- aflevering dieselolie; 
- opslag en verlading van stortgoed (non-ferrometalen niet zijnde aluminium of RVS), gemeng-

de metalen, oliehoudende metaaldraaisels en kabels); 
- opslag en verlading van vaste, visceuze en vloeibare stoffen in emballage (accu's, batterijen, 

oliën); 
- procesactiviteiten/-bewerkingen (sorteren, knippen metalen, pellen/strippen van oliehoudende 

kabels); 
-  afvoer van afvalwater in de bedrijfsriolering. 
 
Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedreigen-
de activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-
systematiek. 
 
Beoordeling en conclusie 
Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de 
opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende 
locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. 
 
4.2.3. 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 bodembelasting-
onderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de 
aldaar gebruikte stoffen. 
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 eindsitu-
atie 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 geana-

lyseerd;  
- 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. 
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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 bodemonderzoeken uitgevoerd: 
- Verkennend bodemonderzoek Hulteweg te Coevorden, d.d. 8 september 2003, kenmerk 

16546-138657; 
- Verkennend bodemonderzoek Leewerikenveld II, Coevorden, d.d. 3 september 2009, ken-

merk 090823.  
 
De voor deze onderzoeken noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit 
zijn uitgevoerd door respectievelijk Oranjewoud BV en Eco Reest BV. Dit zijn erkende instanties als 
bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van bodemonderzoeken geborgd en zijn 
de resultaten betrouwbaar.  
 
Deze onderzoeken geven ons overigens geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of 
eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatie onderzoek. 
Na beëindiging van de desbetreffende activiteit(en) dient de eindsituatiebodemkwaliteit te worden 
onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting 
is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. De in dit kader gestelde voorschriften zijn op 
grond van artikel 8.16, sub c, van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergun-
ning vervalt of wordt ingetrokken. 
 
4.3. Geluid  
 
4.3.1. Algemeen 
De bedrijfsactiviteiten van TS Metals BV hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze ge-
luidsemissie wordt vooral bepaald door het gebruik van de schrootschaar en werkzaamheden met de 
kranen op het terrein. De door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart 
gebracht in een akoestisch rapport van De Roever, kenmerk 20100419/C01/SB, d.d. 29 juli 2010 en 
aangevuld in een memo “Toelichting en aanvulling akoestisch rapport” met kenmerk 
20100419/M01/SBMG, d.d. 22 september 2010.  
 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waar-
bij de inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperi-
ode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als 
gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 
 
4.3.2. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweeg 
brengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998". 
TS Metals BV ligt op het industrieterrein Leeuwerikenveld II in de gemeente Coevorden.  
In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, en avondperiode.  
Coevorden heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van 
de Handreiking. 
De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een “woonwijk in de stad”. 
Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt voldaan. 
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In de avondperiode kan het voorkomen dat er aan- en afvoer van transport plaats vindt. Tevens kan 
het voorkomen dat de kraan en de heftruck in werking zijn. In de voorschriften zijn voor de avondperi-
ode geen grenswaarden opgenomen op de nabijgelegen woningen. De activiteiten zijn echter wel 
vergund. De geluiduitstraling van de inrichting is in de avondperiode op deze woningen dermate laag 
dat het opnemen van dergelijke waarden niet te handhaven zijn. Wel zijn voorwaarden opgenomen op 
reverentiepunten gelegen in de nabijheid van de inrichting. 
 
4.3.3. Maximaal geluidsniveau (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 ni-
veau uitkomen.  
 
Uitgaande van een aanwezig equivalent geluidsniveau van 50, en 45 dB(A), bedragen de streefwaar-
den voor de maximale geluidniveaus 60, en 55 dB(A) in de dag-, en avondperiode bij woningen.  
Aan de streefwaarden wordt in de dagperiode voldaan.  
 
De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de 
dag-, avond- en nachtperiode. Bij de meest nabij gelegen woningen (beoordelingspunten 065_A en 
056_A) wordt in de avondperiode niet aan de streefwaarden voldaan. De streefwaarde wordt met 
1 dB(A) overschreden. Aan de grenswaarden wordt wel voldaan. Op basis van de beschikbare kennis 
omtrent hinder door maximale geluidniveaus zijn de berekende maximale geluidniveaus derhalve toe-
laatbaar (zie ook diverse uitspraken van de ABRvS).  
De maximaal toegestane geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd. 
 
4.3.4 Indirecte hinder 
Indirecte hinder is de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door transportbewegingen van en naar 
de inrichting, zolang de transportmiddelen zich op de openbare weg bevinden.  
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt 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. 
 
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen 
van maatregelen.  
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) Deze waarde mag alleen worden 
overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) 
etmaalwaarde gewaarborgd is. 
 
De dichtstbijzijnde woningen zijn gelegen op een afstand van meer dan 600 meter van de in- uitrit van 
de inrichting en zijn niet gelegen aan de aan- en afvoerweg van de inrichting. Wanneer het verkeer 
van en naar de inrichting woningen van derden bereikt is het reeds opgenomen in het heersend ver-
keersbeeld. Daarom is er geen sprake van aan de inrichting toe te rekenen indirecte hinder. De indi-
recte hinder, veroorzaakt door de voertuigen naar en van de inrichting, is derhalve niet relevant.  
 
4.3.5. Trillingen 
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmin-
gen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. 
Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen. 
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4.3.6. Conclusies 
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie  
milieuhygiënisch aanvaardbaar.  
 
Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoor-
delingspunten bij woningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de 
aanvraagde geluidsruimte. Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getrof-
fen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening 
gehouden met die voorzieningen. 
 
Het akoestisch onderzoek maakt geen deel uit van de vergunning, vanwege de flexibiliteit van de ver-
gunning. 
 
Vanwege de grote afstand van de geluidgevoelige bestemmingen tot de inrichting en vanwege de 
invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de 
geluidgevoelige bestemmingen worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, be-
halve de genoemde grenswaarden, controlewaarden vastgelegd op controlepunten gelegen in de 
nabijheid van de inrichting. Op deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag uit te 
oefenen toezicht op de naleving worden gemeten. 
 
Gelet op het feit dat de inrichting alleen in de dag- en avondperiode in werking is, vergunnen wij alleen 
in deze perioden geluidruimte. 
 
Een overzicht van de beoordelingspunten en controlepunten is gegeven in figuur 1 en 2 van het bij de 
aanvraag behorend akoestisch onderzoek van De Roever, kenmerk 20100419/C01/SB, d.d. 29 juli 
2010. 
 
4.4. Externe veiligheid 
 
4.4.1. 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.  
 
4.4.2. Opslag en aflevering van aardolieproducten 
Binnen de inrichting vindt de opslag van dieselolie in twee bovengrondse tanks met inhoud van elk 
3.000 liter plaats. De opslagtanks dienen te voldoen aan de PGS 30, Vloeibare aardolieproducten, 
buitenopslag in kleine installaties. Hiervoor zijn voorschriften opgenomen in dit besluit.  
 
De jaaromzet van een dieseltank ten behoeve van de schrootschaar is meer dan 25 000 liter per jaar. 
Hierdoor is er sprake van grootschalige aflevering die overeenkomstig het gestelde in de richtlijn PGS 
28 ‘’Ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motorbrandstof’’ moet geschieden. 
Dit is in de voorschriften van deze vergunning vastgelegd. 
 
De jaaromzet van een dieseltank ten behoeve van heftrucks (eigen bedrijfsmatig gebruik) bedraagt 
minder dan 25 000 liter per jaar. In dit geval is er sprake van kleinschalige aflevering waarbij de richt-
lijn PGS 30 van toepassing is. De relevante voorschriften uit de PGS 30 zijn in deze vergunning opge-
nomen.  
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4.4.3. Opslag van gasflessen 
Binnen de inrichting zij er gasflessen behorende tot ADR klasse 2 aanwezig ten behoeve van de be-
drijfsvoering. Het betreft één gasflessenbatterij (12 flessen) met zuurstof, gasflessen met propaan, 
argon en een aantal lege gasflessen met totale waterinhoud van 966 liter. 
Gasflessen kunnen bij brand risico's opleveren voor de omgeving. De gasflessen dienen conform de 
voorschriften van de PGS 15 te worden opgeslagen wanneer het volume van de gasflessen meer dan 
115 l waterinhoud bedraagt. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen voor de opslag van 
gasflessen conform de PGS 15.  
 
4.5. Lucht 
 
4.5.1. Het wettelijke kader voor de bescherming van de lucht 
Wij beoordelen de emissies naar de lucht volgens de systematiek van de Nederlandse Emissierichtlijn 
Lucht (NeR). Deze richtlijn, die de BBT voor het beperken van emissies naar de buitenlucht  
beschrijft, passen wij toe als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtemissies. 
 
4.5.2. Emissies 
De emissies ten gevolge van de aangevraagde activiteiten zijn beperkt. Emissie van stof ontstaat door 
het gebruik van een slijptol, het snijbranden en terreinstof afkomstig van de te verwerken materialen. 
Overeenkomstig de NeR moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat stofverspreiding 
optreedt tot buiten de inrichting. Hier kan aan worden voldaan door het terrein van de inrichting regel-
matig schoon te vegen.  
Ten gevolge van het gebruik van een stookinstallatie zal NOx (stikstofoxiden) vrijkomen en bij de ge-
bruikte interne transportmiddelen en de schrootschaar zal naast NOx ook fijn stof vrijkomen. Door re-
gelmatig onderhoud aan genoemde installaties kunnen deze emissies tot een minimum worden be-
perkt. 
Om de emissie van stof en NOx te beperken zijn voorschriften aan de vergunning verbonden. 
 
4.5.3. Toetsing aan Bijlage 2 van de Wet milieubeheer 
 
Wettelijk kader met betrekking tot de luchtkwaliteit 
De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit Bijlage 2 van de Wm, betreffende de stoffen zwaveldioxide, 
stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen in de lucht, worden door 
ons als toetsingscriterium gehanteerd. 
De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de be-
scherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, niet mogen worden over-
schreden. In beginsel dienen ter beperking van de emissies de BBT te zijn toegepast.  
De achtergrondconcentratie van de enig hier relevante stoffen stof en NOx en de emissie hiervan bin-
nen de inrichting zijn zodanig dat genoemde grenswaarden hier niet zullen worden overschreden. 
 
4.5.4. Conclusie overwegingen aangaande de emissies naar de lucht 
Door het toepassen van BBT, zoals in de NeR beschreven, worden emissies naar de lucht in vol-
doende mate beperkt. Aan deze vergunning zijn ter borging voorschriften verbonden die tot dit doel 
zullen leiden.  
Met betrekking tot uit de inrichting vrijkomende stoffen naar de buitenlucht ontstaat geen strijdigheid 
met de luchtkwaliteitgrenswaarden uit de Wet milieubeheer.  
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4.6. Energie 
 
4.6.1. Niet-energierelevante bedrijven 
Gezien de toetsingswaarden van het BBT-document "Circulaire energie in de milieuvergunning", is 
onderhavige inrichting, met een gebruik van circa 2.600 m3 gas, circa 24.000 kWh elektriciteit en 125 
m3 diesel, geen energierelevant bedrijf. Getoetst is of met de aangevraagde inrichting uit oogpunt van 
energie-efficiency BBT wordt toegepast. Door regelmatig onderhoud aan installaties zal het gebruik 
van energie zo efficiënt mogelijk plaatsvinden. Verder zal door middel van monitoring de energie be-
wust worden gebruikt. Hiertoe zijn voorschriften verbonden aan de vergunning. 
 
 
5. ADVIEZEN EN ZIENSWIJZE 
 
5.1. Ingekomen adviezen 
Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen adviezen binnengekomen. 
 
5.2. Tervisieligging 
Om te voldoen aan Hoofdstuk 13 van de Wm en Afdeling 3.4 van de Awb heeft de aanvraag, met de 
bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit, zes weken ter inzage gelegen bij de gemeente  
Coevorden en bij de provincie Drenthe. De kennisgeving is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad de 
ZuidOosthoeker. 
 
De kennisgeving met betrekking tot het besluit is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad de ZuidOost-
hoeker. De aanvraag en het besluit liggen zes weken ter inzage bij de gemeente Coevorden en bij de 
provincie Drenthe. 
 
5.3. Zienswijze 
Binnen zes weken na de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, kan eenieder daartegen 
bij de provincie een schriftelijke zienswijze inbrengen. De persoonlijke gegevens van degene die de 
schriftelijke zienswijze heeft ingebracht, worden, indien hij/zij daarom verzoekt, niet bekendgemaakt. 
 
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn binnen de door de wet gestelde termijn geen zienswijzen 
binnengekomen. 
 
Beslissing 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe; 
 
gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. de door TS Metals BV aangevraagde Wm-vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wm 

voor de inrichting gelegen aan Scholekster 4 te Coevorden voor 10 jaar te verlenen;  
 
II. de aanvraag en de aanvulling op de aanvraag deel te laten uitmaken van de vergunning voor 

zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;  
 
III. voorschriften 4.5.1 en 4.5.2, op grond van artikel 8.16c van de Wm gesteld, blijven gedurende 

drie jaar na het verlopen van de vergunning in werking; 
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IV. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbeho-

rende bijlage zijn opgenomen; 
 
V. de door TS Metals aangevraagde Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets als bedoeld in 

artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wabo en artikel 2.2a van het Bor te verlenen. 
 
Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens dezen, 
 
 
 
 
dr. P.J. van Eijk, 
manager Duurzame Ontwikkeling  
 
Bijlage(n): 
tk/coll. 
 
Origineel van dit besluit te zenden aan T.S. Metals BV, t.a.v. de heer T. van de Weide, Scholekster 4, 
7741 LK te Coevorden 
 
Een afschrift van dit besluit te zenden aan: 
- het college van burgemeester en wethouders van Coevorden, Postbus 2, 7740 AA Coevorden 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht, Postbus 330, 7740 AH Coevorden 
- Agentschap NL, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 93144, 2509 AV ’s-Gravenhage 
- De Roever Milieuadvisering, t.a.v. mevrouw M.L.P. Gerrekens, Postbus 64, 5480 AB Schijndel 
 
 
Beroepsmogelijkheid  
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag va n bekendmaking beroep worden ingesteld 
bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van  State, Postbus 20019, 2500 EA  
's-Gravenhage. Het beroep kan overeenkomstig het be paalde in artikel 8:1 juncto art 7:1 van de 
Awb worden ingesteld door belanghebbenden die tijdi g hun zienswijze over het ontwerpbesluit 
naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben 
gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worde n verweten of door belanghebbenden die 
zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzic hte van het ontwerpbesluit. Griffierechten 
zijn hiervoor verschuldigd. 
Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan o ok om een voorlopige voorziening worden 
gevraagd indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Griffierec hten zijn hiervoor verschuldigd. 
 


