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1 INLEIDING EN SAMENVATTING

Voorliggende rapportage bevat een toelichting op een vergunningaanvraag voor verandering van de
inrichting zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (hierna), voor de inrichting van Kok Meppel b.v. (in het vervolg Kok), gevestigd aan
Setheweg 19 te Meppel. Het hoofddocument van de melding wordt gevormd door het formulier van
het OmgevingsloketOnline.

Deze vergunningaanvraag omvat de volgende veranderingen:
- wijziging van de terreinindeling;
- verandering van (de verdeling tussen) de bewerkingscapaciteit van de diverse afvalstromen (en

bouwstoffen);
- uitbreiding van enkele (met vergunde vergelijkbare) te ontvangen minerale afvalstromen ten

behoeve van immobilisatie;
- uitbreiding van de opslag van minerale reststoffen met 20.000 ton.

Zoals blijkt uit het vervolg van deze toelichting leidt de gevraagde verandering volgens
vergunningaanvrager niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu en ook niet tot een
andere inrichting dan waarvoor eerder vergunning is verleend. Ook geldt er geen verplichting tot het
maken van een MER of het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling. Gelet hierop is naar het oordeel van
vergunningaanvrager sprake van een milieuneutrale verandering zoals bedoeld in artikel 3.10, derde
lid, van de Wabo, waardoor de reguliere voorbereidingsprocedure kan worden gevolgd.
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2 TOELICHTING OP ALGEMENE GEGEVENS

2.1 Veranderingen en soort vergunningaanvraag

De veranderingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd hebben naar het oordeel van de
vergunningaanvrager geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan de milieugevolgen
die worden gedekt door de geldende vergunning. Gelet daarop wordt verzocht om deze aanvraag te
beschouwen als een vergunningaanvraag voor een milieuneutrale verandering, zoals bedoeld in
artikel 3.10, derde lid, van de Wabo en deze af te wikkelen volgens de reguliere procedure.

2.2 Vigerende vergunningen

Kok Meppel BV beschikt over een omgevingsvergunning krachtens de Wabo van gedeputeerde
staten van Drenthe d.d. 5 maart 2012 kenmerk VTH/2012001546.

2.3 Coördinatie met andere regelgeving

Water
Deze melding heeft geen betrekking op veranderingen of uitbreidingen waarvoor een watervergunning
noodzakelijk is.

Bouwen
Deze melding heeft geen betrekking op veranderingen of uitbreidingen waarvoor een
omgevingsvergunning voor het bouwen noodzakelijk is.
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2.4 Kadastrale gegevens en ligging van de inrichting

De kadastrale gegevens betreffende de inrichting staat onderstaand weergegeven.

Gemeente : Meppel
Sectie : I
Nummer(s) : 633 (gedeeltelijk) en 744

De inrichting is niet gelegen in de nabijheid van een Natura 2000 gebied. Wel is de inrichting gelegen
in de nabijheid van gebieden die onderdeel uit maken van de Ecologische Hoofdstructuur, Nationale
parken en Wetlands. Gelet op de afstand tot deze (natuur)gebieden en de bedrijfsactiviteiten worden
geen (negatieve) effecten verwacht op de instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden.

2.5 Bestemmingplan / planologie

Ter plaatse vigeert het bestemmingsplan “Industrieterrein Oevers D” (gemeente Meppel). Dit
bestemmingsplan voorziet in bedrijven als genoemd in de categorieën 1, 2, 3, 4 en, voor zover
aangeduid, categorie 5.1 met uitzondering van risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven. De
bedrijfsactiviteiten binnen de onderhavige inrichting kunnen worden ingedeeld in milieucategorie 3 of
4. De aangevraagde activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan.
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3 BESCHRIJVING WIJZIGING BEDRIJFSACTIVITEITEN

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de veranderingen waarvoor een vergunning wordt gevraagd.

De vigerende vergunning is verleend voor de onderstaande bedrijfsactiviteiten:
- op- en overslag en sorteren van afvalstoffen;
- breken en zeven van steenachtige materialen;
- op- en overslag en het zeven van grond;
- bewerken asbesthoudende grond en puin;
- shredderen van afval- en groenhout;
- op- en overslag van glas en kitkokers;
- immobiliseren van minerale reststoffen;
- op- en overslag en zeven van spoorwegballast;
- op- en overslag van afval- en bouwstoffen via loskade;
- tanken van materieel;
- opslag en stalling van containers, materieel en materiaal;
- verkoop van bouwmaterialen (o.a. zand en grind).

Deze vergunningaanvraag omvat de volgende veranderingen:
- wijziging van de terreinindeling;
- verandering van (de verdeling tussen) de opslag- en bewerkingscapaciteit van de diverse

afvalstromen (en bouwstoffen);
- uitbreiding van enkele (met vergunde vergelijkbare) te ontvangen afvalstromen ten behoeve

van immobilisatie.

De bovengenoemde veranderingen worden in de paragrafen hieronder toegelicht. Hoofdstuk 4 bevat
een toetsing van de gevraagde verandering aan het LAP. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de
milieuaspecten.

3.2 Wijziging inrichting van het bedrijfsterrein

Kok Meppel BV heeft besloten het verharde terrein verder vloeistofdicht uit te voeren tot een totale
oppervlakte van 11.000 m2 ten behoeve van de opslag van bodembedreigende stoffen.
Verder heeft Kok besloten om de eerder voorgestelde opvangvoorziening betreffende hemelwater niet
te realiseren. In plaats hiervan zal het hemelwater, in geval van hevige regenbuien, op het eigen
terrein tijdelijk worden opgevangen. De hoeveelheid af te voeren hemelwater zal dan gereguleerd
(‘geknepen’) worden, zodanig dat de werking van de slibvanger en de hydraulische capaciteit van de
hemelwaterriool niet in het geding komt.



4KOK-VER3.07355.R 23 juni 2014

7 / 19

Het gaat om de afvoer van het hemelwater van een tweetal terreindelen te weten:
- half verhard en vloeistofkerend terreindeel t.b.v. de opslag van inert materiaal (circa 10.000 m2 );
- vloeistofdicht terreindeel t.b.v. de opslag van voornamelijk niet inert materiaal (circa 11.000 m2 );

De twee terreindelen worden fysiek gescheiden door een talud van ca. 15 cm hoogteverschil, zodat
hemelwater vanaf het vloeistofdichte terreindeel niet naar het vloeistofkerende terreindeel kan vloeien.

Betreffende aanpassing is uitgebreid gecommuniceerd middels overleg en briefwisselingen met de
Gemeente Meppel, provincie Drenthe en Waterschap Reest en Wieden. Dit heeft geresulteerd in een
plan van aanpak welke door alle partijen akkoord is bevonden.

Verder is een deel van het terrein gelegen aan de noord-oostzijde ter grootte van 600 m2 verkocht en
behoort hiermee niet meer tot de inrichting van Kok. Het betreft een beperkt stukje terrein, hetgeen
verder geen invloed heeft op de situering en uitvoering van de vergunde bedrijfsactiviteiten (zie
document 4KOK-VER3.tekening2terrgrens.pdf).

In bijlage 2 is een overzichtstekening opgenomen waarop de gewijzigde terreinindeling is opgenomen
(kenmerk 2013-0420-R100, wijzigingsdatum 19-03-2014). Deze plattegrond vervangt de plattegrond
zoals gevoegd is als bijlage 3 van de toelichting op de vergunningaanvraag die onderdeel uitmaakt
van de vigerende vergunning.

3.3 Verandering opslag- en bewerkingscapaciteit afval- en bouwstoffen

In tabel 3.3 van de toelichting op de vergunningaanvraag die onderdeel uitmaakt van de vigerende
vergunning is een overzicht opgenomen van de opslag- en bewerkingscapaciteit van afval- en
bouwstoffen.

In tabel 3.1 hieronder is hierop een aantal wijzigingen opgenomen, waarmee tegemoet wordt
gekomen aan ontwikkelingen in de markt. Het betreft een uitbreiding van de opslagcapaciteit van
minerale reststoffen en grond. Per saldo blijft de bewerkingscapaciteit gelijk door verschuiving op qua
aard vergelijkbare stromen (minerale reststoffen). In bijlage 1 is een volledig overzicht opgenomen van
de opslag- en bewerkingscapaciteit, die in de plaats komt van tabel 3.3 van de toelichting op de
vergunningaanvraag die onderdeel uitmaakt van de vigerende vergunning.
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Tabel 3.1: wijziging hoeveelheden te bewerken- en opgeslagen afvalstoffen

Afvalstroom Euralcode Bewerking
vergund

Bewerking
gevraagd

Opslag
vergund

Opslag
gevraagd

Bewerking

steenachtige materialen
(inclusief niet-
teerhoudend asfalt)

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07 c
17 01 06 * c
17 03 02 c

30.000

opslag,
overslag,

zeven, breken
en

immobilisatie

asfalt (teerhoudend) 17 03 02 c
17 03 03* c

90.000

1.000
opslag,

overslag,
zeven, breken

spoorwegballast
17 05 07 * c
17 05 08 c

50.000 5.000
opslag /
overslag
breken

minerale reststoffen
(zeefzand, slakken en
veegvuil)

10.02.08
10.09.12
10.09.08
19 01 12 c
19 12 09

15.000 2.000

Opslag,
overslag,
zeven en

immobilisatie

grond
17 05 03 * c
17 05 04 c
19 13 01 * c

25.000

180.000

2.500

60.500

Opslag,
overslag,

zeven

totaal - 180.000 180.000 40.500 60.500 -

Ter toelichting wordt het volgende opgemerkt.

- In de tabel is een aantal afval- en deelstromen geclusterd. De verdeling tussen de genoemde
afvalstromen is uitwisselbaar en afhankelijk van de omstandigheden, zoals vraag en aanbod.

- De opslagcapaciteit wordt uitgebreid met in totaal 20.000 ton.
- De hoeveelheid te bewerken stromen van qua aard vergelijkbare afval- en bouwstoffen blijft gelijk.
- De afvalstroom spoorwegballast is samengevoegd met steenachtige materialen en asfalt,

waardoor de uitwisselbaarheid van deze stromen mogelijk wordt.

In hoofdstuk 5 is beschreven of- en wat hiervan de milieuhygiënische consequenties zijn.
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3.4 Verandering aard van te bewerken afvalstoffen

De vergunde situatie ziet mede toe op het mengen/bewerken van minerale reststoffen. Er wordt
vergunning gevraagd om aan de huidige vergunde minerale reststoffen enkele specifieke stromen toe
te voegen. Deze stoffen vallen onder de noemer minerale reststoffen, waarvan de totale
bewerkingscapaciteit in de vorige paragraaf is aangegeven. Het gaat in concreto om afvalstoffen
afkomstig van ijzergieterijprocessen.

Overigens zal netto de verwerkingscapaciteit ten behoeve van bewerking en immobilisatie niet toe- of
afnemen, aangezien deze hoeveelheden worden verdisconteerd met de verwerking van andere
stromen (minerale reststoffen en bouwstoffen (zand, grind, slakken e.d.)). In bijlage 1 zijn deze totale
hoeveelheden weergegeven, die tabel 3.3 van de toelichting op de vergunningaanvraag die onderdeel
uitmaakt van de vigerende vergunning (zie ook paragraaf 3.3. van deze vergunningaanvraag)
vervangt. De opslag hoeveelheden zullen hierbij toenemen met totaal 20.000 ton minerale reststoffen.

In onderstaande tabel staan de EURAL-codes van de afvalstromen genoemd van de reststoffen
waarop deze veranderingsvergunningaanvraag betrekking heeft. De opslag en verwerkings-
capaciteiten zijn indicatief, binnen de kaders van de in paragraaf 3.3 genoemde totale
opslagcapaciteit. Zie hiervoor onderstaand tabel 3.1 en het totale overzicht van reeds vergunde
hoeveelheden inclusief de verandering in bijlage 1.

Tabel 3.2: informatie verandering te ontvangen afvalstromen ten behoeve van immobilisatie (hoeveelheden indicatief)

Afvalstroom Euralcodes jaarcapaciteit
[ton / jaar]

Opslag
capaciteit [ton]

Opslaglokatie

Koepelovenstof 10.02.08 500 250 terreindeel B en C

Vormzand 10.09.12 5.000 2500 terreindeel B en C

Afzuigstof/veegvuil 10.09.12 500 250 terreindeel B en C

Kernzand/brokken en ovenslak 10.09.08 3.000 1500 terreindeel B en C

Voor het proces van immobilisatie wordt verwezen naar de toelichting op de vergunningaanvraag die
onderdeel uitmaakt van de vigerende vergunning. Voorts wordt nog het volgende opgemerkt:

Aanvoer en ontvangst
Genoemde afvalstoffen komen vrij bij o.a. ijzergieterijprocessen. Acceptatie vindt plaats conform het
acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) van Kok Meppel BV en specifiek voor deze afvalstoffen
aan de BRL-9322. Het vigerende A&V beleid (1KOK-VER3.02480.R_20110728) zal voor de
betreffende afvalstoffen zijn aangepast zodra deze stoffen zullen worden ingenomen en verwerkt.
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Bewerking
In hoofdstuk 3.13 van de toelichting op de aanvraag, behorend bij de vigerende vergunning (1KOK-
VER3.01997.R) is de procesbeschrijving gegeven van het immobiliseren van afvalstoffen. Deze reeds
vergunde activiteit met minerale reststoffen wordt aangevuld met de in tabel 3.2  genoemde stoffen.

Opslag en afzet
Het geproduceerde immobilisaat wordt getoetst aan de eisen voor bouwstoffen zonder IBC zoals
bepaald in bijlage A van de Regeling Bodemkwaliteit van het Bbk. Afvoer van geïmmobiliseerd product
vindt per as of schip plaats. Dit materiaal wordt afgezet voor toepassing in bouwprojecten en in de
grond-, weg- en waterbouw.
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4 TOETSING AAN DE BEPALINGEN LAP 2009-2021

De vigerende vergunning van Kok Meppel BV voorziet in immobilisatie van minerale reststoffen
voorkomend in o.a. sectorplannen 3 en 30 (slakken en zeefzand).
Voor de verandering van de te ontvangen afvalstromen (minerale reststoffen) ten behoeve van
bewerking en immobilisatie wordt in dit hoofdstuk getoetst of wordt voldaan aan het LAP 2009-2021,
waarin de volgende minimum standaarden zijn geformuleerd.

Het gaat hier om industrieel, niet gevaarlijk afval afkomstig uit onder andere ijzergieterijen.

 Koepelovenstof 10.02.08 (afval van de ijzer- en staalindustrie - niet onder 10 02 07 vallend vast
afval van gaszuivering):
Van toepassing is Sectorplan 3: Procesafhankelijk industrieel afval;
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van procesafhankelijk industrieel afval is
nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op grond van de aard of
samenstelling van de afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

 Vormzand en afzuigstof/veegvuil 10.09.12 (afval van ijzergieten - niet onder 10 09 11 vallende
deeltjes):
Van toepassing is Sectorplan 3: Procesafhankelijk industrieel afval;
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van procesafhankelijk industrieel afval is
nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op grond van de aard of
samenstelling van de afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

 Kernzandbrokken en ovenslak 10.09.08 (afval van ijzergieten - niet onder 10 09 07 vallende
gietkernen en -vormen die voor gieten zijn gebruikt).
Van toepassing is Sectorplan 3: Procesafhankelijk industrieel afval;
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van procesafhankelijk industrieel afval is
nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op grond van de aard of

Conclusie is dat het bewerken/immobiliseren van de in deze vergunningaanvraag beschreven
minerale reststoffen past binnen de geldende beleidskaders, mits het immobiliseren plaatsvindt om
civieltechnische redenen tot een toepasbare bouwstof waarvoor een markt ontstaat. In de
voorgenomen situatie is dat het geval.
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Mengsels van o.a. slakken, kern- en vormzand, koepelovenstof en toepasbare grond, eventueel een
bindmiddel, maken het tot een produkt met unieke civieltechnische eigenschappen. Het produkt
voldoet qua milieuhygiënische kwaliteit aan de samenstellingswaarden voor niet vormgegeven
bouwstof zoals gesteld in het Besluit Bodemkwaliteit.

De procesvoering van het bewerken en immobiliseren vindt plaats conform de vigerende
omgevingsvergunning en de totale capaciteit van deze activiteit blijft ongewijzigd. Tevens dient
opgemerkt te worden dat de beschreven bewerkingswijze van het immobiliseren van slakken, kern- en
vormzand, en toepasbare grond voldoet aan de minimumstandaard in het LAP2, hetgeen resulteert in
een hoogwaardiger toepassing dan thans is vergund. De verandering levert hiermee een positieve
bijdrage aan het duurzaam hergebruik van afvalstoffen.
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5 MILIEUASPECTEN

In dit hoofdstuk worden de relevante milieugevolgen van de in hoofdstuk 3 beschreven veranderingen
beschreven.

5.1 Geur

Het risico op geurhinder wordt in beginsel bepaald door de aard en samenstelling van de stoffen en
producten die binnen de inrichting worden opgeslagen en / of waarmee wordt gewerkt.

Gezien de samenstelling van de minerale reststoffen en de aard en omvang van de activiteit, kan
geurhinder derhalve worden uitgesloten. Indien onverhoeds geurhinder optreedt, worden terstond
maatregelen getroffen.

5.2 Luchtkwaliteit en stof

In het kader van deze vergunningaanvraag is door Peutz een luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd
(rapportnummer F 19801-2-RA, d.d. 26 juli 2011). Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de
representatieve bedrijfssituatie zoals beschreven in de in 2011 verleende vergunning. Hieruit bleek dat
door Kok ruim werd voldaan aan de grenswaarden/emissie-eisen voor NOx en PM10.

De aard van de opgeslagen en te bewerken hoeveelheden minerale reststoffen zullen niet relevant
wijzigen t.o.v. de in de voornoemde rapportage van het luchtkwaliteitonderzoek gehanteerde
uitgangspunten. De opslaghoeveelheden zullen in beperkte mate toenemen waarbij het volgende in
beschouwing wordt genomen:
 gegeven de vergunde situatie zal het oppervlakte dat wordt gebruikt voor opslag niet toenemen.
 er worden conform vigerende vergunning maatregelen genomen, waardoor stofemissie wordt

beperkt zoals het vochtig houden van (stuifgevoelige) depots en geen overslag bij harde wind
 aangezien de bewerkingscapaciteit ongewijzigd is nemen de handelingen met minerale

afvalstromen niet toe waardoor als gevolg hiervan geen toename van de stofemissie is te
verwachten.

Derhalve zal de verandering niet leiden tot een toename in de emissies en zal de verandering van de
inrichting van het terrein niet van invloed zijn op de luchtkwaliteit.
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5.3 Geluid

In het kader van de vergunningaanvraag van 2011 is door Peutz een akoestisch onderzoek uitgevoerd
(rapportnummer F 19801-3-RA, d.d. 26 juli 2011). Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de
representatieve bedrijfssituatie zoals beschreven in de in 2011 verleende vergunning. De te bewerken
hoeveelheden minerale reststoffen zullen zoals genoemd in hoofdstuk 3 niet relevant wijzigen t.o.v. de
in de rapportage genoemde hoeveelheden. In het akoestisch rekenmodel is uitgegaan van een
bedrijfstijd van 8 uur per dag op terreindeel B voor de zeef/menger.

Deze werkzaamheden en bedrijfstijden gaan niet wijzigen. Derhalve zal de uitbreiding niet leiden tot
een relevante toename van de geluidsemissie. Ditzelfde geldt ten aanzien van de verandering van de
inrichting van het terrein.

5.4 Bodembescherming

De aard van de opgeslagen en te bewerken stoffen wijzigt niet. Terreindeel C zal vloeistofdicht worden
uitgevoerd overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte
verhardingen van beton). De eventueel bodembedreigende reststoffen zullen losgestort tussen
keerwanden worden opgeslagen op terreindeel C op de vloeistofdichte verharding. Met de
bovenstaande maatregelen en voorzieningen wordt een verwaarloosbaar bodemrisico zoals bedoeld
in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bereikt.

5.5 Water- en energieverbruik

Als gevolg van de verandering met opslag en verwerking van de minerale reststoffen en de
verandering van de indeling van het terrein, zal het energie- en waterverbruik niet relevant toenemen.

5.6 Binnen inrichting vrijkomende afvalstoffen

Als gevolg van de verandering met opslag en verwerking van de minerale reststoffen en de
verandering van de indeling van het terrein, zal de hoeveelheid afvalstoffen die vrijkomen binnen de
inrichting niet relevant toenemen.

5.7 Verkeer, vervoer en mobiliteit

De totale verwerkingscapaciteit zal niet relevant wijzigen. Hierdoor zal er geen toename van de aantal
aan- en afvoerbewegingen plaatsvinden. Ook de verandering van de indeling van het terrein zal geen
invloed hebben op het aspect verkeer, vervoer en mobiliteit.
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5.8 Overige milieuaspecten

Visuele hinder
De inrichting is gelegen op een industrieterreinen van visuele hinder is geen sprake.

Ongewone voorvallen
Als technische gebreken of storingen aan machines of procesinstallaties optreden, zal de
desbetreffende activiteit tijdelijk stagneren. Door deze stagnatie zullen ook de eventuele emissies, die
vrijkomen bij de activiteiten, stagneren. Bij storingen en gebreken zal derhalve geen directe negatieve
milieubelasting optreden.
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6 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Kok Meppel BV verwacht binnen afzienbare termijn geen ontwikkelingen die relevant zijn voor deze
melding. Tevens is Kok niet op de hoogte van ontwikkelingen in de nabije omgeving van de inrichting
die relevant zijn voor deze melding.
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BIJLAGE 1 OVERZICHT OPSLAG- EN VERWERKINGSCAPACITEITEN
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*) Gearceerde deel is reeds vergund

OpslagAfvalstroom Euralcodes jaarcapaciteit
[ton / jaar] capaciteit [ton] hoogte

[meter]
locatie

(zie plattegrond)
wijze

bewerking / handeling

steenachtige materialen
(inclusief niet-teerhoudend
asfalt)

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07 c
17 01 06 * c
17 03 02 c

8 terreindeel B losgestort

asfalt (teerhoudend) 17 03 02 c
17 03 03* c

8 terreindeel C / loods losgestort

spoorwegballast
17 05 07 * c
17 05 08 c

8 terreindeel B en C
logestort/
containers

opslag / overslag / breken
en zeven

minerale reststoffen (zeefzand,
slakken en veegvuil)

10.02.08
10.09.12
10.09.08
19 01 12 c
19 12 09

8
terreindeel B en C,

loods
losgestort

opslag / overslag / zeven en
immobilisatie

grond
17 05 03 * c
17 05 04 c
19 13 01 * c

Totaal 180.000 Totaal 60.500

8
terreindeel B en C,

loods
losgestort opslag / overslag / zeven

*) bouw- en sloopafval en
daarmee vergelijkbaar
bedrijfsafval (ongesorteerd)

17 09 04 c
20 03 01
20 03 07

dakleer en dakgrind
17 03 01 * c
17 03 02 c
17 03 03 *

gips
17 08 01 *
17 08 02

ferrometalen

15 01 04
17 04 05 c
19 12 02
20 01 40

non-ferrometalen

15 01 04
17 04 01 c
17 04 02 c
17 04 03 c
17 04 04 c
17 04 06 c
17 04 07 c
19 12 03
20 01 40

kunststoffen

15 01 02
17 02 03 c
19 12 04
20 01 39

overige deelstromen en
restfracties

15 01 01
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
17 08 02 c
19 12 10
19 12 12 c

Totaal 30.000 Totaal 2.000
6

(indien los gestort op
buitenterrein)

loods /

terreindeel B en C

losgestort /
containers

opslag / overslag / sorteren

glas (vlakglas) 17 02 02 c 25.000 2.500 6 terreindeel B losgestort

kitkokers
15 01 02
15 01 10 *
17 09 03 * c

500 100 loods / terreindeel C container(s)

op- en overslag

hout (A en B)

15 01 03
17 02 01 c
19 12 07 c
20 01 38 c

10.000 1.500
8

loods

terreindeel B en C

losgestort /
containers

C-hout
17 02 04 * c
19 12 06 * c
20 01 37 * c

2.500 400 8
loods

terreindeel C

losgestort

containers

groenafval 20 02 01 5.000 800 8
loods /

terreindeel C
losgestort /
containers

opslag / overslag /
shredderen

asbest
17 06 01 *
17 06 05 *

1.500 150 -
loods /

terreindeel B en C
containers

autobanden 16 01 03 500 50 -
loods

terreindeel C
losgestort
containers

bouwstoffen (zand, grind,
slakken e.d.)

- 240.000 30.000 8
terreindeel A en

loods
losgestort

opslag / overslag

totaal afvalstoffen
(excl. bouwstoffen) 255.000

68.000
98.000 (inclusief

bouwstoffen)
- - - -
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BIJLAGE 2 OVERZICHTSTEKENING


