
 
 

 
Assen, 11 september 2009 
Ons kenmerk DO/2009011735 
Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78  
Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor INS BV te Coevorden 
 
 
BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR INS BV TE 
COEVORDEN
 
 
1. ALGEMEEN 
 
1.1. Onderwerp aanvraag 
Op 24 september 2008 hebben wij een aanvraag ontvangen van International Non-ferro Scrap BV 
(voorheen Mereco, hierna: INS) voor een revisievergunning op grond van de Wm. De vergunning 
wordt aangevraagd voor een periode van tien jaar. Gezien het feit dat de huidige vergunning reeds is 
geëxpireerd, beschouwen wij de ingediende aanvraag als een aanvraag om een oprichtingsvergun-
ning op grond van artikel 8.1, eerste lid, van de Wm en IPPC-categorie 5.1. 
Het betreft een inrichting voor de opslag en overslag van afvalstoffen.  
 
De aanvraag heeft betrekking op:  
- het inzamelen, ontvangen, sorteren en opslaan van ferro- en non-ferrometalen 
- het opslaan en demonteren van elektromotoren en transformatoren 
- het opslaan en bewerken (shredderen) van kabels 
- het accepteren en opslaan van huishoudelijke afvalstoffen 
- het accepteren en opslaan van gevaarlijke stoffen 
 
Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb), behorende bij de Wm, valt de 
inrichting onder meer onder de categorieën 28.4, onder a, sub 1 en 5, 28.4, onder b, sub 1 en 2, uit 
het Ivb. Wij zijn op grond hiervan bevoegd gezag. 
 
1.2. Locatie bedrijf 
De inrichting bevindt zich op het industrieterrein, Data 12-16 te Coevorden, kadastraal bekend als 
gemeente Coevorden, sectie L, nummers 1713, 1714 (gedeeltelijk) en 1715 (gedeeltelijk). 
 
1.3. Vergunningensituatie 
De volgende vergunningen en/of meldingen zijn eerder aan het bedrijf verleend: 
- oprichtingsvergunning d.d. 17 oktober 1995 voor het be- en verwerken van ferro- en non-ferro-

metalen en elektriciteitskabels; 
- melding d.d. 13 juni1997 voor het uitbreiden van het bedrijf met een elektrische knipschaar, een 

slijpmachine en een bundel zuurstofflessen. 
 
Op 18 november 2004 heeft, in verband met de beëindiging van de shredderactiviteiten, een wijziging 
van het bevoegd gezag plaatsgevonden. De bevoegdheid is overgegaan van de provincie Drenthe 
naar de gemeente Coevorden. De geldigheidsduur van de vergunning is vervolgens door de  
gemeente Coevorden verlengd tot 1 januari 2008.  
 
De aangevraagde vergunning vervangt de vorengenoemde vergunning(en)/melding(en). 
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  
- de RWS Waterdienst te Lelystad 
- SenterNovem, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, te 's-Gravenhage 
 
Op 5 november 2008 hebben wij de aanvrager verzocht om binnen zes weken aanvullende gegevens 
te verstrekken. Deze hebben wij op 15 december 2008 bij brief, kenmerk 08.256, ontvangen. De pro-
ceduretijd is, als gevolg hiervan, met veertig dagen opgeschort (artikel 4:15 van de Awb). 
 
De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wet verontreiniging oppervlaktewateren(Wvo)-vergunning-
plichtig. Aanvrager heeft bij ons op 24 september 2008 tezamen met de aanvraag om een Wm-
vergunning een aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend. Deze laatste aanvraag hebben wij op  
8 oktober 2008 verzonden aan het waterschap Velt en Vecht. Op 5 december heeft het waterschap de 
aanvrager verzocht om binnen vier weken aanvullende gegevens te verstrekken. Deze hebben wij op 
15 december 2008 bij brief, kenmerk 08.256, ontvangen en op 13 januari 2009 gezonden aan het 
waterschap Velt en Vecht. De startdatum voor beide procedures is 24 september 2008. 
 
 
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. 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 - vallende in IPPC-categorie 5.1 - aan BBT met de volgende documenten rekening gehou-
den te worden: 
 
Tabel 1 
- BREF Afvalbehandeling 
- BREF Afvalverbranding 
- BREF Koelsystemen 
- BREF Op- en overslag bulkgoederen 
- BREF Cross media & economics 
- BREF Monitoring 
 
Tabel 2 
- 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 uit tabel 1, de BREF's 
De activiteit op- en overslag van asbest en op- en overslag van C-hout vallen onder IPPC-categorie 
5.1: Installaties voor de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in 
de lijst van artikel 1, vierde lid, van Richtlijn 91/689/EEG, in de zin van bijlagen II A en II B (handelin-
gen R1, R5, R6, R8 en R9) van Richtlijn 75/442/EEG, met als randvoorwaarde een capaciteit van 
meer dan 10 ton per dag. Bij deze categorie horen bovenstaande BREF's. De BREF's Koelsystemen, 
Afvalverbranding en Cross media & economics zijn in dit geval niet relevant, omdat de hierin 
beschreven activiteiten niet aangevraagd zijn. De BREF Afvalbehandeling is wel van toepassing op de 
activiteiten opslag van asbest en opslag van C-hout. De hierin vermelde maatregelen komen overeen 
met de maatregelen genoemd in het BBT-document NRB. Deze maatregelen zijn in de overwegingen 
en in de voorschriften verder uitgewerkt. De BREF's Monitoring en Op- en overslag bulkgoederen zijn 
ook van toepassing op de aangevraagde activiteiten. De maatregelen die volgen uit de BREF Monito-
ring zijn verwerkt in de overwegingen en voorschriften behorende bij de verschillende milieuaspecten. 
 
De maatregelen die volgen uit de BREF Op- en overslag bulkgoederen hebben betrekking op de acti-
viteit op- en overslag van asbest en C-hout. Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen van ver-
spreiding van stof afkomstig van het opgeslagen gevaarlijk afval. Er wordt aangesloten bij de stuif-
klassen in de NeR, s1 tot en met s5. 
 
De opslag van asbest dient te gebeuren volgens artikel 7, c tot en met g, van het Asbestverwijde-
ringsbesluit. Hiermee wordt voldaan aan de BREF Op- en overslag bulkgoederen en aan de NeR. 
Deze wijze van opslaan hebben wij vastgelegd in de voorschriften. 
C-hout is een vaste stof die niet onder een van deze klassen valt. De in de BREF genoemde maatre-
gelen, zoals het nathouden en vastleggen van de stof met een bindend middel, treffen daardoor geen 
doel. De milieubelasting die zou kunnen ontstaan door opslag van C-hout is eventuele uitloging naar 
de bodem. De NRB is hier leidend voor het bepalen van de BBT. In de aanvraag staat dat de opslag 
van C-hout gaat plaatsvinden in een vloeistofdichte container. Hierdoor is een verwaarloosbaar 
bodemrisico ontstaan. 
 
Conclusie 
De opslag van asbest en de opslag van C-hout geschieden volgens de BBT. 
De BBT-documenten uit tabel 2 zijn verwerkt in de overwegingen en voorschriften behorende bij de 
verschillende milieuaspecten. 
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3.3. Provinciaal omgevingsplan (POP) en Provinciale  omgevingsverordening (POV) 
Provinciale staten van Drenthe hebben op 7 juli 2004 het Provinciaal omgevingsplan II (POP II) voor 
de periode 2004-2015 vastgesteld. Het POP II schetst het omgevingsbeleid van de provincie Drenthe 
voor de korte en middellange termijn.  
Op 2 februari 2005 is de POV in werking getreden. De POV is opgesteld om omgevingsbeleid uit het 
POP goed te kunnen uitvoeren en handhaven.  
 
De inrichting is niet gelegen in een van de milieubeschermingsgebieden zoals deze zijn aangewezen 
in het POP II. 
 
In onderdeel C.8.4 (pagina 166) van het POP II wordt het beoordelingskader Milieu voor bedrijfsmati-
ge activiteiten beschreven. Als doelstelling is geformuleerd dat wordt gestreefd naar het realiseren van 
een acceptabel niveau van milieubelasting vanwege vestiging, uitbreiding of wijziging van bedrijfs-
matige activiteiten. Gesteld wordt dat een belangrijk instrument hiertoe het verlenen van Wm-vergun-
ningen is.  
In het POP II worden met betrekking tot de vergunningverlening de volgende milieuaspecten onder-
kend en beschreven: 
- afvalstoffen 
- luchtverontreiniging 
- geur 
- bodembescherming 
- geluidhinder 
- externe veiligheid 
- energie 
 
Bij het opstellen van de vergunning is met bovenstaande milieuaspecten rekening gehouden. De rele-
vante aspecten worden behandeld in het hoofdstuk Milieuaspecten. 
 
3.4. Activiteitenbesluit 
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het "Activiteiten-
besluit") (Staatsblad 2007, 415) in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële 
Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (de "Regeling").  
Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling bevatten algemene regels voor een aantal speci-
fieke activiteiten en installaties.  
 
Type A- en type B-inrichtingen vallen geheel onder de algemene regels en hebben geen vergunning 
(meer) nodig.  
Voor type C-inrichtingen blijft de vergunningsplicht bestaan. Voor type C-inrichtingen kunnen echter 
voor een aantal activiteiten bepalingen gelden van het Activiteitenbesluit (zie artikel 1.4 van het  
besluit). Dit laatste is voor de onderhavige inrichting het geval.  
Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting de volgende activiteiten plaatsvinden die onder de wer-
kingsfeer van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling vallen: 
- het lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening; 
- het lozen van huishoudelijk afvalwater. 
 
De toetsing en beoordeling zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 4.1, Afvalwater. 
 
3.5. Landelijk afvalbeheerplan 
Op grond van artikel 8.10 van de Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van 
het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor 
doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden verstaan 
onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het  
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geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 
10.14 van de Wm). De looptijd van het LAP 1 is op 3 maart 2009 verstreken. In afwachting van een 
nieuw LAP 2 dienen wij daarom rechtstreeks te toetsen aan de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm. 
Voor de invulling van deze toets aan deze artikelen maken wij gebruik van het LAP 1. 
 
De voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen, is als volgt 
samen te vatten:  
- het stimuleren van preventie van afvalstoffen 
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afval-

scheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen; afvalscheiding maakt producthergebruik 
en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in 
een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen 

- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig 
toepassen als brandstof) 

- het verwijderen van afvalstoffen door verbranding 
- het verwijderen van afvalstoffen door storten 
 
Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is dat dit op een zo hoogwaardig mogelijke 
wijze plaatsvindt. Wij haken hiervoor aan bij de in het LAP 1 gehanteerde minimumstandaarden.  
 
De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de desbetref-
fende afvalstoffen waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Wanneer de minimumstandaard 
bestaat uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen, kan voor de afzonder-
lijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend als door middel van sturingsvoorschriften in 
de vergunning verzekerd is dat de desbetreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshan-
delingen doorloopt die tot de minimumstandaard behoren. 
 
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing: 
- organisch afval (Sectorplan 9) 
- autoafval (Sectorplan 11) 
- bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (Sectorplan 13) 
- wit- en bruingoed (Sectorplan 15) 
- explosieve afvalstoffen en drukhouders (Sectorplan 16) 
- KCA/KGA (Sectorplan 17) 
- papier en karton (Sectorplan 18) 
- kunststofafval (Sectorplan 19) 
- metaalafvalstoffen (Sectorplan 21) 
- oliehoudende afvalstoffen (Sectorplan 23) 
- kabelreststoffen (Sectorplan 26) 
- accu's (Sectorplan 30)  
 
3.6. Toetsing aan de aangevraagde afvalactiviteiten  
In de toelichting bij de sectorplannen van het LAP staat aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan 
van afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) in beginsel een Wm-vergunning wordt afgegeven, 
met uitzondering van die afvalstoffen waarvoor een inzamelvergunning noodzakelijk is op grond van 
het Besluit inzamelen afvalstoffen. Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 
wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur 
van één jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afval-
stoffen, is deze termijn drie jaar. 
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Uitsluitend opslaan 
Aanvrager heeft aangevraagd om uitsluitend de volgende afvalstoffen op te slaan: 
- accu’s 
- asbest 
- autobanden 
- dakleer 
- drukhouders 
- gips- en cellenbeton  
- glas  
- groenafval (fijn) 
- grond 
- grondkabels  
- hout A en B  
- C-hout  
- KCA/KGA  
- kunststof  
- kunststofverpakkingen 
- metalen (gemengde, ferro- en non-ferrometalen) 
- papier en karton  
- puinmengsels (schoon)  
- snoeihout 
- frituurolie en frituurvet 
- textiel 
- vlakglas 
- verbrandingsmotoren 
- wit- en bruingoed 
 
Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen. 
 
Voor het uitsluitend opslaan van de hiervoor vermelde afvalstoffen kan vergunning worden verleend 
omdat deze afvalstromen niet inzamelvergunningplichtig zijn, met uitzondering van een aantal KGA-
afvalstromen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering 
maximaal één jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal drie jaar 
is. 
 
Autobanden 
Gelet op de problemen die de afgelopen jaren zijn ontstaan met het illegaal dumpen en onbeheerd 
achterlaten van grote partijen afgedankte autobanden, wordt in afwijking van de algemeen geldende 
bepalingen bij vergunningverlening voor het uitsluitend opslaan (opslaan als zelfstandige activiteit) van 
afgedankte autobanden uitsluitend een vergunning verleend wanneer het bedrijf concrete afzetmoge-
lijkheden heeft voor de totale hoeveelheid autobanden die wordt opgeslagen. In de aanvraag voor een 
vergunning moet de aanvrager motiveren dat het opslaan van autobanden effectief en efficiënt is om 
tot nuttige toepassing van autobanden te komen. De maximale opslagtermijn is één jaar. Verder moet 
in de vergunning worden opgenomen dat elke stagnatie in de afzet van autobanden moet worden 
gemeld bij het bevoegd gezag. 
 
In de aanvraag is geen aandacht besteed aan het vorenstaande. Daarom is in de voorschriften opge-
nomen dat de opslagtermijn van autobanden maximaal één jaar mag zijn en dat de aanvrager indien 
hij autobanden in opslag heeft, moet kunnen aantonen dat hij een concrete afzetmogelijkheid 
heeft. 
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KCA/KGA en chemicaliënverpakkingen (Sectorplan 17) 
In dit sectorplan is het beleid aangegeven met betrekking tot KCA/KGA en niet-gereinigde gebruikte 
chemicaliënverpakkingen voor onder andere gewasbeschermingsmiddelen en verfafval.  
Het beleid is gericht op het tot stand brengen van een lekvrije beheersstructuur, waarbij door geschei-
den inzameling ook kleine hoeveelheden bedrijfseconomisch verantwoord nuttig kunnen worden toe-
gepast. 
 
Tot KCA behoren afvalstoffen die met name zijn genoemd op de KCA-lijst. Het zijn veelal afvalstoffen 
die als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt en die in kleine hoeveelheden bij huishoudens 
vrijkomen. Onder KGA worden met name genoemde afvalstoffen verstaan waarvoor een inzamelver-
gunningplicht geldt. Daarnaast vallen onder KGA alle afvalstoffen die op basis van de Eural zijn aan-
gewezen als gevaarlijke afvalstoffen voor zover zij in de hoeveelheden van minder dan 200 kg per 
afvalstof per afgifte worden aangeboden.  
 
KCA wordt gelijkgesteld aan KGA nadat een particulier zich van dit afval ontdaan heeft aan het KCA-
depot of bij een daartoe bevoegde inzamelaar heeft afgegeven.  
 
Volgens artikel 10.45 van de Wm is het onder andere verboden om gevaarlijke afvalstoffen in te  
zamelen, tenzij de inzamelaar een inzamelvergunning heeft óf staat vermeld op een landelijke lijst. Op 
grond van artikel 1.1.c van het "Besluit inzamelen afvalstoffen" (BIA) is een inzamelvergunning nodig 
voor onder andere het inzamelen van enkele specifiek aangewezen KGA-stromen. De specifiek aan-
gewezen KGA-stromen zijn: laboratoriumchemicaliën, restanten van de toepassing van amalgaam in 
de tandheelkunde, afvalstoffen afkomstig van de toepassing van verven, lakken, beitsen en andere 
soortgelijke vloeibare en pasteuze middelen, fotografisch gevaarlijke afvalstoffen, zuren, logen, galva-
nische en etsbaden die zijn gebruikt voor de reiniging of bewerking van metaaloppervlakken, voor het 
opbrengen van een beschermende metaallaag op producten en halffabrikaten of voor het ontlakken 
van geverfde producten en afgewerkte olie, categorie I en II, in verpakking. 
 
INS staat vermeld op de landelijke VIHB-lijst onder het nummer DR509574VIHB maar beschikt niet 
over een inzamelvergunning. Het bedrijf mag de vorengenoemde specifiek aangewezen KGA-stromen 
niet inzamelen. 
Aan INS kan de vergunning worden verleend voor het opslaan van KCA-/KGA-afval. De te accepteren 
KCA-/KGA-afvalstromen zijn in de voorschriften vastgelegd.  
 
Binnen de inrichting zullen KCA-/KGA-afvalstromen worden opgeslagen en vervolgens afgevoerd naar 
een erkende verwerker. Er vindt binnen de inrichting geen verwerking plaats van de te accepteren 
stromen. De werkwijze voldoet aan de uitgangspunten van het LAP.  
 
Be-/verwerking  
Be- en verwerking van kabelreststoffen 
In Sectorplan 26, "Kabelreststoffen" van het LAP, is het beleid aangegeven met betrekking tot reststof-
fen van kabels die zijn toegepast in onder- en bovengrondse kabelnetwerken voor telecommunicatie 
en transport van energie. Het betreft de volgende soorten kabelreststoffen: 
- papiergeïsoleerde kabelreststoffen (afkomstig van met papier en lood omhulde metalen kabels, 

vaak met olieachtige materialen geïmpregneerd) 
- kunststofgeïsoleerde kabelreststoffen (afkomstig van met kunststoffen omhulde metalen kabels) 
- glasvezelkabelreststoffen 
- garnituren, zoals verbindingsmoffen en eindsluitingen 
Het beleid voor kabelreststoffen is gericht op het bevorderen van materiaalgebruik van de verschillen-
de fracties van kabelreststoffen.  
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In het sectorplan wordt aangegeven dat in een vergunning voor het opslaan van kabelrestanten moet 
worden opgenomen dat papiergeïsoleerde kabelreststoffen apart dienen te worden opgeslagen van 
andere kabelreststoffen en garnituren.  
Dit is noodzakelijk om zo veel mogelijk hergebruik van de kabelreststoffen te bereiken. Teneinde hier-
aan te voldoen, is aan de vergunning een voorschrift verbonden waarin wordt voorgeschreven dat 
papiergeïsoleerde kabelreststoffen gescheiden van andere kabelreststoffen moeten worden opgesla-
gen. 
In het sectorplan is een minimumstandaard voor het be- en verwerken van kabelreststoffen opgeno-
men. De minimumstandaard voor de be- en verwerking van papier- en kunststofgeïsoleerde kabel-
reststoffen en garnituren is scheiding van de metaalfractie en de restfractie, gevolgd door materiaal-
gebruik van de metaalfractie en verwijderen door verbranden van de restfractie. Hergebruik van de 
restfractie van papiergeïsoleerde kabelreststoffen is niet mogelijk, gezien de vermenging van de olie- 
en papierfractie. De restfractie wordt nuttig toegepast als brandstof, verbrand in een AVI of bij gebrek 
aan verbrandingscapaciteit gestort.  
Binnen de inrichting vindt scheiding plaats van metaalfractie en de restfractie. De metaalfractie wordt 
doorverhandeld ten behoeve van nuttige toepassing. De afvalresten bestaande uit zand, papier, 
kunststof en met olie verontreinigd papier worden gescheiden opgeslagen en afgevoerd naar een 
erkende verwerker. De werkwijze van INS voldoet aan de minimumstandaard. 
 
Be- en verwerking van elektromotoren en transformatoren 
Ten aanzien van de aangevraagde opslag en bewerking van elektromotoren en transformatoren is 
Sectorplan 21, "Metaalafvalstoffen", van toepassing. Hierin is het beleid uitgewerkt voor metaalafval-
stoffen. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van metaalafvalstoffen met aanhangende 
olie of emulsie, met uitzondering van fijn metaalbewerkingsafval, is scheiding van metalen en olie of 
emulsie. De afgescheiden olie of emulsie moet worden verwerkt conform de minimumstandaard voor 
oliehoudende afvalstoffen.  
Binnen de inrichting worden oliehoudende elektromotoren en transformatoren, behorende tot  
Euralcode 16 02 16, gedemonteerd. Daarbij vrijkomende vloeistoffen (olie en koelvloeistof) worden 
apart opgeslagen en afgevoerd naar een erkende verwerker. De resterende metalen worden opgesla-
gen en doorverhandeld ten behoeve van nuttige toepassing.  
De werkwijze van INS voldoet aan de minimumstandaard.  
 
3.7. A&V beleid en AO/IC 
In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie- en verwer-
kingsbeleid (A&V-beleid) en een adequate administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) 
dient te beschikken om de risico's op een onjuiste verwerking van afvalstoffen te verminderen.  
In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwer-
king van afvalstoffen plaatsvinden. In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te 
zijn op de richtlijnen uit het rapport "De Verwerking Verantwoord" (DVV), maar dat per specifieke  
situatie maatwerk moet worden geleverd. 
 
Bij de aanvraag is de acceptatieprocedure gevoegd. Daarin zijn per afvalstof acceptatievoorwaarden 
aangegeven die gesteld worden aan de te accepteren afvalstromen. INS heeft tevens in haar aan-
vraag summier aangegeven op welke wijze de desbetreffende afvalstromen worden geaccepteerd, 
geregistreerd en al dan niet worden bewerkt. Deze eenvoudige acceptatie- en administratieprocedure 
afvalstoffen voldoet in grote lijnen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP en DVV zijn beschre-
ven. De acceptatieprocedure bevat echter een aantal tegenstrijdige c.q. onjuiste gegevens.  
Daarom laten wij de acceptatieprocedure geen deel uitmaken van de vergunning. De vereisten met 
betrekking tot acceptatie en registratie zijn in de voorschriften vastgelegd.  
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3.8. Overige overwegingen met betrekking tot afvalb eheer  
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting 
te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaar-
lijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de 
meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (artikel 8.14 van de Wm). In deze 
vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van de ingenomen, afgevoerde en de gewei-
gerde (afval)stoffen opgenomen. 
 
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. 
 
Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting sprake is van op- en overslag van afvalstoffen waarvoor 
als zelfstandige activiteit vergunning kan worden verleend of slechts een deel van de in de 
Sectorplannen 21 en 26 beschreven minimumstandaard wordt uitgevoerd. 
Daarom hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen, inhoudende dat het afval dient te worden 
afgegeven aan een vergunninghouder, die ervoor zorgt dat het afval conform de minimumstandaard 
wordt verwerkt of verwijderd.  
 
 
4. MILIEUASPECTEN 
 
Algemene inleiding 
De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die rele-
vant zijn, zijn hierna beschreven. 
 
4.1. Afvalwater  
 
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  
milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling dienen voorschriften opgenomen te 
worden die gericht zijn op de kwaliteit van het te lozen bedrijfsafvalwater. 
De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Op grond van de instructieregeling 
moeten, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, 
voorschriften worden opgenomen die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool of de bij 
een zodanig openbaar riool behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden 
die bepalen dat het bedrijfsafvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet 
nadelig door wordt aangetast, zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. 
De genoemde voorschriften zijn in deze beschikking opgenomen. 
 
Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen:  
-  potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van vloeistofdichte verhardingen 
-  huishoudelijk afvalwater  
-  schoon hemelwater afkomstig van daken 
- schoon hemelwater afkomstig van niet-bodembeschermende voorzieningen 
 
Het verontreinigde hemelwater afkomstig van bodembeschermende voorzieningen wordt via een olie- 
en slibafscheider op het gemeentelijke riool geloosd. Het huishoudelijke afvalwater wordt rechtstreeks 
geloosd op het gemeentelijke rioolstelsel. Het niet-verontreinigde hemelwater wordt geloosd op het 
schoonwaterriool. 
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Beoordeling en conclusie 
De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, 
verontreinigende of schadelijke stoffen zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozings-
niveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. 
Aan deze beschikking zijn uitsluitend de voorschriften voortvloeiend uit de "Instructieregeling lozings-
voorschriften milieubeheer" opgenomen. 
 
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.  
 
4.2. Bodem 
 
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. 
 
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, gemengde metalen, oliehoudende trafo's, 

elektromotoren en verbrandingsmotoren, grondkabels, C-hout, teer en bitumen, wit- en bruin-
goed, accu's, snoeihout en fijn groenafval) 

- opslag van asbest 
- opslag en verlading van vaste, visceuze en vloeibare stoffen in emballage (KCA/KGA, afgewerkte 

olie, koelvloeistof, frituurolie) 
- procesactiviteiten/-bewerkingen (sorteren en demonteren) 
- afvoer van afvalwater in de bedrijfsriolering 
 
De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem 
In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging 
te voorkomen:  
- de opslag van dieselolie vindt plaats in twee bovengrondse enkelwandige tanks (1.000 liter en 

1.200 liter) boven een vloeistofdichte opvangbak onder een afdak; 
- de opslag van non-ferro- en gemengde metalen, trafo's, elektromotoren en grondkabels vindt 

plaats boven een vloeistofdichte verharding;  
- het sorteren van metalen vindt plaats boven een vloeistofdichte voorziening op het buitenterrein; 
- de opslag van verbrandingsmotoren vindt plaats in een container in een loods, voorzien van een 

vloeistofdichte vloer; 
- de opslag van C-hout, teer en bitumen, fijn groenafval, wit- en bruingoed en asbest vindt plaats in 

vloeistofdichte containers; 
- de opslag van KCA/KGA vindt plaats in een depot overeenkomstig de PGS 15; 
- de opslag van wit- en bruingoed vindt plaats in een gesloten container met een lekbak boven een 

vloeistofdichte voorziening; 
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- de opslag van accu's vindt plaats in vloeistofdichte, zuurbestendige kratten die in een gesloten, 
vloeistofdichte container worden opgeslagen op het buitenterrein dat van een vloeistofdichte ver-
harding is voorzien; 

- de opslag van grof tuin- en snoeiafval vindt plaats op een vloeistofkerende verharding op een 
buitenterrein; de afvoerfrequentie is één keer per twee weken; 

- afgewerkte olie en koelvloeistof worden opgeslagen in vaten in een loods, voorzien van een 
vloeistofdichte vloer;  

- het demonteren van oliehoudende elektromotoren en trafo's en het shredderen van grondkabels 
vinden plaats in een loods, voorzien van een vloeistofdichte vloer; 

- het strippen van grondkabels vindt plaats onder een overkapping; 
- afvalwater afkomstig van een vloeistofdichte verharding wordt via een bestaand bedrijfsriool en 

via een olie- en slibafscheider naar het gemeentelijke riool afgevoerd.  
 
Conclusie 
Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat, met de in de aanvraag opgenomen voorzieningen 
in combinatie met de benodigde beheersmaatregelen, het verwaarloosbare bodemrisico voor alle  
bodembedreigende activiteiten, met uitzondering van de afvoer van afvalwater, wordt gerealiseerd. De 
aanvullende beheermaatregelen zijn in de voorschriften uitgewerkt. 
 
Afvalwater afkomstig van de vloeistofdichte verharding op het buitenterrein wordt afgevoerd via een 
bestaand bedrijfsriool, voorzien van een olie- en slibafscheider. 
Op grond van de NRB wordt het niet redelijk geacht om voor bestaande riolen een verwaarloosbaar 
bodemrisico te hanteren. In geval van bestaande riolen wordt een aanvaardbaar niveau als accepta-
bel aangemerkt. Dit kan worden bereikt door periodieke rioolinspectie met incidentenmanagement.  
 
Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het vorenstaande rekening gehouden. 
 
Bodembelastingonderzoek 
Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodem-
risico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodem-
belastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activi-
teiten en de aldaar gebruikte stoffen. 
Een bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatiebodemkwaliteit vooraf-
gaand aan of zo spoedig mogelijk na de start van de desbetreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar 
eindsituatiebodemonderzoek na het beëindigen van de desbetreffende activiteit.  
Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verschaffen over: 
- de locatie van de bemonsteringspunten, rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte 

stoffen en de lokale grondwaterstroming; 
- de wijze waarop de desbetreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geana-

lyseerd; 
- de bodemkwaliteit ter plaatse van de bemonsteringslocaties.  
 
De door middel van een nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als referentiepunt voor 
de beoordeling of ten gevolge van de desbetreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevon-
den en of bodemherstel nodig is. 
Voor de inrichting zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd om de nulsituatie vast te leggen. 
Het gaat om de volgende rapporten. 
- Indicatief bodemonderzoek Data 12, projectnummer RF/BL 93-120-13, d.d. 7 september 1993, 

door grondbedrijf H. Haitjema en Zn. BV in opdracht van de gemeente Coevorden.   
- Verkennend bodemonderzoek industrieterrein "De Hare", projectcode J0306.01.001, d.d. maart 

1995, door DHV Noord Nederland BV, Sector Milieu DHV Argus, in opdracht van de gemeente 
Coevorden, ten behoeve van de voorgenomen realisatie van een industrieterrein. 
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- Verkennend onderzoek Data 16, opdrachtnummer 98-120030, d.d. 16 februari 1999, door 
adviesbureau Eco-Reest BV in opdracht van de gemeente Coevorden.  

- Nader bodemonderzoek Data 16, opdrachtnummer 990405, d.d. 20 juli 1999, door adviesbureau 
Eco-Reest BV in opdracht van de gemeente Coevorden, naar aanleiding van het verkennend  
onderzoek. 

- Evaluatierapport bodemsanering Data 16, opdrachtnummer 041112, d.d. 14 april 2005, in  
opdracht van de gemeente Coevorden.  

 
Deze onderzoeken geven ons aanleiding tot het stellen van aanvullende maatregelen. De rapporten 
geven onvoldoende inzicht in de nulsituatiebodemkwaliteit ter plaatse van de aangevraagde potentieel 
bodembedreigende activiteiten. Wij hebben daarom in de voorschriften de verplichting opgenomen tot 
het uitvoeren van een nulsituatieonderzoek. 
 
Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzie-
ningen een bodemverontreiniging ontstaat, is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaar-
loosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tus-
sentijds wordt gecontroleerd. 
 
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 
De bedrijfsactiviteiten van INS hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie 
wordt vooral bepaald door het interne transport, uitstraling van de gebouwen en het verwerken van 
metaal. 
De door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoes-
tisch rapport van NAA, kenmerk 3532/NAA/hw/fw/2, d.d. 10 april 2008.  
 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waar-
bij de inrichting volledig gebruikmaakt van de vergunde capaciteit in de desbetreffende beoordelings-
periode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder 
als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 
 
Langtijdgemiddeld 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" d.d. oktober 
1998. 
INS ligt in de gemeente Coevorden. In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dagperiode. 
In het akoestisch onderzoek is vermeld dat het incidenteel (maximaal twaalf keer per jaar) kan voor-
komen dat een vrachtauto in de avondperiode gelost moet worden.  
De gemeente 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 bedrijven-
terrein. Voor de woning gelegen buiten het terrein komt de karakterisering het best overeen met een 
woonwijk in de stad. Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt voldaan. 
 
Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden waarin grenswaarden zijn gesteld op beoor-
delingspunten. De geluidimmissie voor de dag- en avondperiode ter plaatse van deze punten is over- 
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eenkomstig de aanvraagde geluidsruimte. Daarbij is rekening gehouden met de in het akoestisch  
onderzoek, onder 4.6, genoemde maatregelen. 
 
Woningen op het gezoneerde industrieterrein 
Voor woningen op een niet-gezoneerd industrieterrein geeft de Handreiking industrielawaai en ver-
gunningverlening een richtwaarde van 55 dB(A). De geluidsbelasting van INS bij deze woningen  
bedraagt ten hoogste 42 dB(A). Aan de richtwaarde wordt ruimschoots voldaan. 
 
Bijzondere situaties 
Voor afwijkende en incidentele/bijzondere bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een 
beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en ver-
gunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld. 
 
Incidentele afwijking representatie bedrijfssituatie 
INS vraagt voorts vergunning voor een niet-representatieve bedrijfssituatie; een situatie die zich 
maximaal twaalfmaal per jaar voordoet. Het betreft een situatie waarbij een vrachtauto materiaal komt 
aanvoeren in de avondperiode gedurende maximaal twaalf keer per jaar. Gelet op de hierbij te ver-
wachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze niet-representatieve 
bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan.  
 
Wij hebben deze activiteit uitgezonderd van de geluidgrenswaarden zoals genoemd in de voor-
schriften 1.1 en 1.2. In voorschrift 1.3 zijn grenswaarden opgenomen voor deze incidentele activiteit. 
Daarnaast is voorgeschreven dat deze afwijking van de representatieve bedrijfssituatie in het registra-
tiesysteem moet worden vastgelegd.  
 
Maximaal geluidsniveau 
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het 
voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente  
niveau uitkomen.  
De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) in res-
pectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Bij de meest nabijgelegen woningen, gelegen aan  
Krimweg 34 op het bedrijventerrein, wordt niet aan de streefwaarden voldaan. Aan de grenswaarden 
wordt in de representatieve bedrijfssituatie wel voldaan. Op basis van de beschikbare kennis omtrent 
hinder door maximale geluidsniveaus zijn de berekende maximale geluidsniveaus derhalve toelaat-
baar (zie ook diverse uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State).  
De maximaal toegestane geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.  
 
Indirecte hinder 
Onder indirecte hinder wordt verstaan de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door transportbewe-
gingen 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. 
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De dichtstbijzijnde woning gelegen op het bedrijventerrein is gelegen op een afstand van meer dan 
200 m van de in- uitrit van de inrichting. Het verkeer van en naar de inrichting is ter hoogte van deze 
woning opgenomen in het heersende verkeersbeeld. De indirecte hinder veroorzaakt door de voertui-
gen naar en van de inrichting is derhalve niet relevant.  
 
Conclusie 
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 referen-
tiepunten. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte met 
inachtneming van de vermelde maatregelen. 
 
Gelet op het feit dat de inrichting alleen in de dag- en maximaal twaalf keer in de avondperiode in wer-
king is, vergunnen wij alleen in deze perioden geluidruimte. 
 
4.4. Externe veiligheid 
 
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.  
 
Opslag KCA/KGA 
Binnen de inrichting worden in een te plaatsen KCA/KGA-depot de verschillende gevaarlijke afvalstof-
fen in beperkte hoeveelheden gescheiden opgeslagen. Het depot moet voldoen aan de Richtlijn  
opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15). De PGS 15 is sinds 28 juni 2005 van kracht en ver-
vangt onder andere de richtlijn CPR 15-1. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen voor de 
opslag van KCA/KGA conform de PGS 15. 
 
Opslag van aardolieproducten 
Binnen de inrichting vindt de opslag van dieselolie in twee bovengrondse enkelwandige tanks met 
inhoud van 1.000 l en 1.200 l plaats. In de aanvraag is aangegeven dat naar verwachting 12.500 l 
dieselolie per jaar zal worden gebruikt. De opslagtanks en de bijbehorende afleverinstallatie dienen te 
voldoen aan de PGS 30, Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties.  
Door toepassing van deze richtlijn wordt een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu 
gerealiseerd. De van toepassing zijnde voorschriften uit de PGS 30 zijn vastgelegd in de voorschrif-
ten. 
 
Opslag van gasflessen 
Binnen de inrichting is een aantal gasflessen aanwezig ten behoeve van de bedrijfsvoering. Het  
betreft 48 gasflessen van circa 34 kg met zuurstof en 12 flessen van circa 33 kg met propaan. Daar-
naast worden tevens gasflessen in het afvalstadium opgeslagen.  
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.  
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4.5. Lucht 
 
Het wettelijke kader voor de bescherming van de lucht 
Wij beoordelen de emissies naar de lucht volgens de systematiek van de Nederlandse emissierichtlijn 
(NeR) lucht. Deze richtlijn, die de best beschikbare technieken (BBT) voor het beperken van emissies 
naar de buitenlucht beschrijft, passen wij toe als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van 
luchtemissies.  
 
Asbestverwijderingsbesluit 
Het Asbestverwijderingsbesluit bevat voorschriften ter bevordering van het zorgvuldig verwijderen van 
asbesthoudend materiaal uit bouwwerken, transportmiddelen en dergelijke. Daarnaast gelden wette-
lijke voorschriften voor het vervoeren en uiteindelijk storten van asbesthoudend afval. De werking van 
dit besluit is niet beperkt tot sloopactiviteiten. De voorschriften zijn niet alleen van toepassing op de 
plaats waar de asbestverwijderingswerkzaamheden plaatsvinden, maar ook op de plaats waar het 
asbestbevattende afval tijdelijk wordt opgeslagen met het oog op de afvoer naar een stortplaats of een 
verwerkingsinrichting. Milieustraten die asbest accepteren, dienen bij de acceptatie van asbest de 
voorschriften uit het Asbestverwijderingsbesluit na te leven. De voorschriften uit dit besluit zijn in deze 
vergunning opgenomen.  
 
Beoordeling en conclusie 
Binnen de inrichting worden afvalstoffen getransporteerd, opgeslagen en overgeslagen die worden 
ingedeeld in de stuifklassen volgens de NeR en vallen onder de klassen S4 (licht stuifgevoelig, wel 
bevochtbaar) en S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig). 
Hoofdstuk 3, paragraaf 3.8, van de NeR geeft de eisen en maatregelen ter beperking van de emissies 
aan. De maatregelen kunnen bestaan uit het bevochtigen of afdekken van de stuifgevoelige goederen 
en het tegengaan van stofverspreiding door verkeersbewegingen door het opslagterrein regelmatig 
schoon te maken. De te nemen maatregelen zijn vastgelegd in de voorschriften behorende bij onder-
havige vergunning. Hiermee wordt het milieu voldoende beschermd tegen diffuse stofemissie.  
 
4.6. Geur  
 
Beoordeling geurhindersituatie 
De binnen de inrichting opgeslagen afvalstoffen kunnen geurverspreidend zijn. Om geuremissie te 
voorkomen, dienen de geurverspreidende afvalstoffen tijdig afgevoerd te worden. Hiertoe is in deze 
vergunning een voorschrift opgenomen. 
 
4.7. Energie 
 
Niet-energierelevante bedrijven 
Het bedrijf gebruikt een beperkte hoeveelheid energie. De hoeveelheden zijn zodanig klein dat het 
bedrijf als niet-energierelevant wordt aangemerkt. Dit is in overeenstemming met het landelijke beleid 
zoals vastgelegd in de circulaire Energie in de milieuvergunning. Bedrijven met een jaarlijks energie-
verbruik kleiner dan 25.000 m3 aardgas (of aardgasequivalent) of 50.000 kWh elektriciteit (circa 
15.000 euro) worden daarbij als niet-energierelevant bestempeld. 
 
 
5. ADVIEZEN EN ZIENSWIJZE 
 
5.1. Ingekomen adviezen 
Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen adviezen binnengekomen. 
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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. 
 
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 (schriftelijke) 
zienswijzen binnengekomen. 
 
Beslissing 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe; 
 
gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. de door INS aangevraagde Wm-vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de Wm voor 

de inrichting gelegen aan Data 12-16 te Coevorden voor een periode van tien jaar te verlenen;  
 
II. de aanvraag en de aanvullende gegevens deel te laten uitmaken van de vergunning voor zover 

de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;  
 
III.  voorschriften 4.12.1 en 4.12.2, op grond van artikel 8.16c van de Wm gesteld, blijven gedurende 

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

rende bijlage zijn opgenomen. 
 
Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens deze, 
 
 
 
 
P.J. van Eijk, 
manager Duurzame Ontwikkeling  
 
Bijlage(n): 
re/tkl/coll. 
 
Origineel van dit besluit te zenden aan INS BV, t.a.v. de heer D. Hendriks, Postbus 141,  
7740 AC Coevorden 
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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 
- de RWS Waterdienst, Postbus 17, 8200 AA Lelystad 
- Peter Bos Bouwadvies, t.a.v. de heer P.G. Bos, Verlengde Middenraai 30, 7938 PD  

Nieuw-Balinge 
- SenterNovem, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 93144, 2509 AV 's-Gravenhage 
 
 
 
N.B. 
Ingevolge het bepaalde in artikel 3:45 van de Algem ene wet bestuursrecht juncto 20.6 van de 
Wet milieubeheer kunt u tegen de beschikking, gedur ende de terinzageligging, schriftelijk be-
roep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Alleen als u tijdig bedenkingen hebt ingebracht, he bt u beroepsrecht. 
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1 ALGEMEEN 
 
1.1. Bedrijfstijden 
 
1.1.1. De inrichting mag slechts in werking zijn op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 

19.00 uur.  
 
1.1.2. In aanvulling op voorschrift 1.1.1 mag de aanvoer van afvalstoffen door particulieren uitslui-

tend plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag 
van 08.00 uur tot 16.00 uur. 
 

1.2. Inrichting 
1.2.1. Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze 

plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven: 
-     alle gebouwen en de installaties met hun functies; 
-     alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorza-

ken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid. 
 

1.2.2. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 
 
1.2.3. Alle stoffen, materialen en producten moeten zodanig worden behandeld, opgeslagen, ver-

pakt en getransporteerd, dat verspreiding buiten de daartoe bestemde opslagen, verpakkin-
gen en transportmiddelen niet kan plaatshebben. 
 

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

 
1.2.5. De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat 

geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is. 
 
1.3. Beveiliging tegen onbevoegden 
1.3.1. Het terrein van de inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de ope-

ningstijden mogen anderen dan het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in 
de inrichting aanwezig zijn. Er dient rondom de inrichting een deugdelijke afscheiding aan-
wezig te zijn. 

 
1.4. Toegang  
1.4.1. Bij de toegang tot de inrichting moet duidelijk leesbaar zijn aangegeven: 

-    openingsdagen en openingstijden; 
-    welke categorieën afvalstoffen mogen worden geaccepteerd; 
-    het telefoonnummer van de beheerder van de inrichting; 
-    het betreden van de inrichting door onbevoegden.  

 
1.5. Instructies aan personeel 
1.5.1. Vergunninghouder is verplicht ervoor zorg te dragen dat aan alle in de inrichting werkzame 

personen, waaronder het personeel van derden, een toereikende schriftelijke instructie is 
verstrekt, erop gericht handelingen uit te sluiten, die tot gevolg (kunnen) hebben dat de in-
richting niet overeenkomstig deze vergunning in werking is dan wel de aan deze vergunning 
verbonden voorschriften niet worden nageleefd.  
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1.6. Registratie en onderzoeken 
1.6.1. In de inrichting moet een registratiesysteem (loogboek) aanwezig zijn waarin informatie om-

trent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-
onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende in-
formatie zijn opgenomen: 
- de schriftelijke instructies voor het personeel; 
- de resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, 

metingen, registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, vi-
suele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bedrijfsrioolinspectie, in-
spectie en lediging van olie- en slibafscheider, bodemonderzoek, akoestisch onder-
zoek, (periodieke) keuringen van tanks, etc); 

- registratie van bedrijfsafvalstoffen, huishoudelijke en gevaarlijke afvalstoffen per cate-
gorie; 

- geldige certificaten van weegvoorziening(en); 
- registratie van data waarop gebruik wordt gemaakt van de ‘’12 dagen regeling’’; 
- meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermel-

ding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen; 
- het bedrijfsnoodplan; 
- registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen 

acties; 
- een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften 

en meldingen. 
 

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

 
1.6.3. Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aange-

wezen ambtenaar op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven. 
 
1.6.4. Indien uit de keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, 

moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld. 
 
1.7. Registratie klachten 
1.7.1. Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron 

van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd. 
 
1.8. Ongewoon voorval 
1.8.1. Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 

Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling 
te worden gedaan aan het Centraal Meldpunt Milieuklachten van de provincie Drenthe tele-
foonnummer (0592) 36 53 03, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in 
artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden beves-
tigd.  

 
1.8.2. Zo spoedig mogelijk na een voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient aan 

gedeputeerde staten een rapport te worden gezonden waarin is aangegeven: 
-    de datum, het tijdstip en de duur van het voorval; 
-    voor zover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorval; 
-    het tijdstip waarop maatregelen zijn getroffen. 
Deze gegevens dienen eveneens te worden vastgelegd in een register. 
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1.9. Buitenbedrijfstelling 
1.9.1. Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle 

aanwezige stoffen en materialen door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch 
verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd. 

1.9.2. Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van 
(een van de) activiteiten moet het bevoegde gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte wor-
den gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en 
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegde ge-
zag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onder-
houd worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden. 

2 AFVALSTOFFEN 
 
2.1. Acceptatie 
2.1.1. In de inrichting mogen uitsluitend hieronder vermelde afvalstoffen worden geaccepteerd. 

Voor de in opslag aanwezige deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de 
onderstaande tabel. 
 
Afvalstof  Eural-code Opslagcapaciteit 

(ton) 
Jaarlijkse doorzet 

(ton/jaar) 

 Accu’s 16.06.61* 50 600 

 Aluminium 17.04.02 100 1200 

 Asbest 17.06.05* 10 240 

 (Auto)banden 16.01.03 10 120  

 Drukhouders 16.05.04*, 16.05.05 10 120 

 Dakleer 17.03.03 10 120 

 Elektromotoren 16.02.16 200 4800 

 Frituurvet/spijsolie 20.01.25 100 liter 600 liter 

 Gips 17.08.02 10 120 

 Glas(bol) en vlakglas  15.01.07, 17.02.02c, 20.01.02 10 120 

 Groenafval  (grof tuin- en snoei-
afval en fijn groenafval)) 

20.02.01 75 1800 

 Grond 20.02.02 20 200 

 Grondkabels 17.04.10* 100 4800 

 Hout, A en B 17.02.01, 17.01.02, 20.01.38c 100 2400 

 Hout C 17.02.04*, 20.01.37* 10 120 

 IJzer  17.04.05 100 4800 

 Kabels 17.04.11 100 4800 

 KCA/KGA: 
 

 
 
 

13.07.02*, 15.01.10*, 
16.01.07*, 18.01.03*, 
20.01.13*, 20.01.14*, 20.01.15* 
20.01.17*, 20.01.19, 20.01.21*, 
20.01.26*, 20.01.27*, 20.01.31* 
20.01.32, 20.01.33*, 20.01.34 

1 10 

 Koper, brons en messing 17.04.01 200 2400 

 Kunststoffen  15.01.02, 17.02.03, 20.01.39 60 2140 

 Lood 17.04.03 100 1200 

 Gemengde metalen 17.04.07, 17.04.09*, 20.01.40 300 6420 

 Papier en karton 20.01.01 20 480 

 Puin (schoon) 17.01.06 100 2400 

 RVS 17.04.05 100 1200 

 Textiel (kleiding) 20.01.10, 20.01.11 20 480 

 Transformatoren 16.02.16 100 1200 

 Verbrandingsmotoren 16.02.11* 1 2 
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 Wit- en bruin goed 20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36 20 480 

 Zink 17.04.04 100 1200 

 * gevaarlijke afvalstof     

 
2.1.2. Voordat de aangeboden afvalstoffen (inclusief klein gevaarlijk afval) worden geaccepteerd 

dient een visuele controle plaats vinden en dient de aanbieder met oog op de mogelijkheid 
van acceptatie en de wijze van behandeling en opslag, naar aard van het afval te worden 
gevraagd. 

 
2.1.3. Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geac-

cepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een 
inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en).  

 
2.1.4. Het KCA/KGA mag alleen worden geaccepteerd door de daartoe aangewezen en geïnstru-

eerde personen.  
 
2.2. Registratie afvalstoffen 
2.2.1. In de inrichting van de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle 

aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde afvalstoffen die bij de be- of verwerking 
van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld: 
a. de datum van aanvoer; 
b. de hoeveelheid (kg); 
c. de naam en adres van de locatie van herkomst; 
d. de naam en adres van de ontdoener; 
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen; 
f. de euralcode (indien van toepassing); 
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 

 
2.2.2. Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze 

vergunning niet mogen worden geaccepteerd, dient een registratie bijgehouden te worden 
waarin staat vermeld: 
a. de datum van aanvoer; 
b. de naam en adres van plaats herkomst; 
c. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd; 
d. de euralcode (indien van toepassing); 
e. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 
 

2.2.3. In afwijking van het gestelde in voorschrift 2.2.1 hoeven in het registratiesysteem  
van alle door particulieren zelf aangevoerde partijen huishoudelijke afvalstoffen en  
van alle aangevoerde partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per 
afgifte uitsluitend de volgende gegevens per euralcode te worden vermeld: 
a.   de datum van aanvoer; 
b.   de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg); 
c.   de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen. 

 
2.2.4. Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk dient een registratiepost aanwe-

zig te zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd 
dienen te worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde 
weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) over-
eenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. 
Op aanvraag dienen geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag 
ter inzage te worden gegeven. 
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2.2.5. Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit 

hoofdstuk en de financiële administratie. 
 
2.2.6. Voor 1 april van elk kalenderjaar dient aan gedeputeerde staten een overzicht te worden 

gestuurd van afgevoerde afvalstoffen over het voorafgaande jaar (massabalans). 
 
2.2.7. Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten maandelijks worden bijge-

houden en gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de 
daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven. 

 
2.3. Afvalscheiding 
 

2.3.1. De ingezamelde, aangeboden en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten naar 
soort worden gescheiden, gescheiden bewaard en gescheiden worden afgevoerd.  

 
2.3.2. Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijko-

men bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeer-
olie en hydraulische olie, dienen te worden bewaard in vloeistofdichte, afgesloten en on-
brandbare emballage. 

 
2.4. Opslag van afvalstoffen 
2.4.1. Het opslaan van afvalstoffen moet op een ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Bij elke op-

slagvoorziening moet duidelijk zijn aangegeven welke afvalsoort in de voorziening wordt op-
geslagen. 

 
2.4.2. De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich 

geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging 
van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen 
worden getroffen om verdere verspreiding te voorkomen en de veroorzaakte verontreiniging 
te verwijderen. 
 

2.4.3. De termijn van opslag van afvalstoffen, uitgezonderd groenafval, mag maximaal één jaar 
bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen, uitgezonderd 
groenafval, maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het 
bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepas-
sing van afvalstoffen. 
 

2.5. Opslag autobanden 
2.5.1. De opslagtermijn van autobanden is maximaal één jaar. 
 
2.5.2. Indien er autobanden opgeslagen worden binnen de inrichting dient de inrichtinghouder een 

bewijs te kunnen overleggen van de erkende verwerker waaraan de autobanden afgezet 
gaan worden. 

 
2.5.3. Autobanden mogen uitsluitend opgeslagen worden in een aan alle zijden door metaal omslo-

ten opslagplaats (bijvoorbeeld een zeecontainer). 
 
2.6. Opslag asbest 
2.6.1. Asbest(houdend) afval moet worden aangevoerd in gesloten, niet-luchtdoorlatend kunststof 

verpakkingsmateriaal van voldoende sterkte, en aansluitend worden opgeslagen in een 
daarvoor geschikte afgesloten container. Het verpakkingsmateriaal en de container moeten 
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voorzien zijn van de aanduidingen voorgeschreven op grond van het Productenbesluit As-
best (Stb. 2005, nr. 6). 

 
2.6.2. Asbest en asbesthoudende stoffen mogen, met uitzondering van het transport naar een er-

kende verwerker, niet binnen de inrichting omgepakt, overgeslagen of verplaatst worden. 
 
2.6.3. Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn dat 

beschadiging van het verpakkingsmateriaal uitgesloten is. 
 
2.6.4. De container met asbesthoudend afval moet afgesloten zijn door middel van een slot of ge-

plaatst zijn op een voor onbevoegden ontoegankelijke terreindeel.  
 
2.6.5. De afgesloten container of opslagplaats zoals bedoeld in de voorschriften waarin asbest en 

asbesthoudend afval is opgeslagen, moet op duidelijke wijze van onderstaande aanduidin-
gen zijn voorzien: 
'ASBESTHOUDEND AFVAL' 
'BIJ ONDESKUNDIGE HANDELING KAN EEN VOOR DE GEZONDHEID SCHADELIJKE 
STOF VRIJKOMEN' 
'ZAKKEN EN CONTAINER GESLOTEN HOUDEN' 

 

3 AFVALWATER 
 
3.1. Algemeen, Wvo-vergunningplichtig 
3.1.1. Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de sa-

menstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: 
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zo-

danig openbaar riool behorende apparatuur; 
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool. 

 
3.1.2. Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen: 

a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens 
NEN 6414 (1988); 

b. de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 
en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steek-
monster, bepaald volgens NEN 6411 (1981); 

c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, be-
paald volgens NEN 6487 (1997) of NEN 6654 (1992). 

 
3.1.3. De volgende stoffen mogen niet worden geloosd: 

a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken; 
b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken; 
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan 

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

 
3.1.4. De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, 

door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van het af-
valwater kan plaatsvinden. De controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk 
zijn. 
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4 BODEM 
 
4.1. Doelvoorschriften 
4.1.1. Het bodemrisico van een bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op bodembe-

lasting bestaat, moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen 
aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB. 

 
4.1.2. Inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen dienen zo vaak als nodig is om de vloeistof-

dichtheid te kunnen aantoonbaar te zijn gekeurd aan de hand van CUR/PBV-aanbeveling 
44. Op verzoek dient het in dit kader opgestelde keuringsrapport  aan het bevoegd gezag te 
worden overgelegd. Bij afkeur dient binnen 3 maanden voldaan te worden aan de eis van 
lekdichtheid. 

  
4.1.3. In afwijking van het acceptatiebeleid zoals genoemd in voorschrift 2.1.2 wordt een afval-

stroom waarbij een risico op bodembelasting bestaat, niet eerder binnen de inrichting geac-
cepteerd dan nadat de benodigde bodembeschermende voorzieningen gerealiseerd zijn. 

 
4.2. Bodembeschermende voorzieningen 
4.2.1. Uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dienen ter plaatse van de 

navolgende activiteiten vloeistofdichte voorzieningen te zijn gerealiseerd:  
 -  opslag en verlading van afvalstoffen met een bodembedreigend karakter (non-ferro 

metalen, gemengde metalen, oliehoudende trafo’s, elektromotoren, verbrandingsmo-
toren, grondkabels, C-hout, teer en bitumen, wit- en bruingoed, accu’s, grond van on-
bekende samenstelling); 

 -  opslag en verlading KCA/KGA, afgewerkte olie, koelvloeistof, frituurolie; 
 - sorteren van gemengde metalen en demonteren van oliehoudende onderdelen. 
 
4.2.2. Uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dienen ter plaatse van de 

navolgende activiteiten vloeistofkerende voorzieningen te zijn gerealiseerd: 
-   opslag grof tuin- en snoeiafval. 
 

4.3. Aanvullende voorschriften voorzieningen 
4.3.1. Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele 

inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige 
gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid 
vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.  

 
4.3.2. Een vloeistofdichte lekbak(en) met vloeibare (afval)stoffen in emballage moet, indien deze 

buiten het bebouwde deel van de inrichting ligt, beschermd zijn tegen inregenen. 
 
4.3.3. Een vloeistofdichte vloer moet zodanig zijn aangelegd dat afvalwater te allen tijde onbelem-

merd via een daartoe bestemd afvoersysteem kan worden afgevoerd. 
 
4.4. Bedrijfsrioleringen 
4.4.1. De riolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater moet bestand zijn tegen de stoffen die 

worden geloosd. 
 

4.4.2. Bestaande rioleringen voor de afvoer van bedrijfsafvalwater, met uitzondering van riolen 
voor de afvoer van niet verontreinigd hemelwater, moeten lekdicht zijn. Binnen 6 maanden 
na het in werking treden van deze vergunning en vervolgens elke 4 jaar dient de bestaande 
bedrijfsriolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater, met uitzondering van het riool be-
stemd voor de afvoer van niet verontreinigd hemelwater en huishoudelijk afvalwater, aan de 
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hand van NEN 3399/NEN 3398 te worden geïnspecteerd op lekdichtheid. Bij afkeur dient 
binnen 3 maanden voldaan te worden aan de eis van lekdichtheid als genoemd in de NEN 
3399/NEN 3398.  

 
4.4.3. De uitvoering van de in voorschrift 4.4.2 genoemde inspectie kan achterwege blijven indien 

vergunninghouder een geldige Verklaring Vloeistofdichte Voorziening als bedoeld in voor-
schrift 4.1.2 kan overleggen voor het riool voor de afvoer van bedrijfsafvalwater afkomstig 
van de vloeistofdichte verharding op het buitenterrein. De verklaring dien ten minste betrek-
king te hebben op het riooldeel dat zich uitstrekt vanaf de aansluiting op de vloeistofdichte 
verharding tot en met de olie-slibafscheider. 

 
4.4.4. Als een rioolsysteem lek is, of als wordt vermoed dat dit het geval is, dient: 

-    dit onverwijld te worden gemeld aan gedeputeerde staten; 
-    het betreffende deel van het rioolsysteem buiten gebruik te worden gesteld; 
-    herstel, indien dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk te geschieden. 
 

4.4.5. Het rioolsysteem, of een gedeelte daarvan, waarvan is geconstateerd dat dit niet kan worden 
hersteld, dient zo spoedig mogelijk te worden verwijderd of vervangen. 

 
4.4.6. Nieuwe ondergrondse riolen voor de afvoer van bedrijfsafvalwater, met uitzondering van 

riolen voor niet verontreinigd hemelwater en huishoudelijk afvalwater moeten vloeistofdicht 
zijn uitgevoerd. Ontwerp en aanleg van deze vloeistofdichte riolen moet plaatsvinden over-
eenkomstig CUR/PBV aanbeveling 51. 
 

4.5. Beheermaatregelen 
4.5.1. Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunning-

houdster een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen aan 
het bevoegd gezag te worden toegezonden. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn 
uitgewerkt: 
- welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden; 
- de inspectie- en onderhoudsfrequentie; 
- de wijze van inspectie; 
- waaruit het onderhoud bestaat; 
- de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren; 
- hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt; 
- hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten 

worden gerapporteerd en geregistreerd; 
- de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van 

bodemincidenten; 
- de maatregelen in geval van calamiteit. 

 
4.5.2. Wijzigingen in het plan van beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen 

dienen aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. 
 
4.5.3. Vergunninghouder dient lekkages te verhelpen en morsingen te voorkomen ongeacht de 

zwaarte van de getroffen voorzieningen (good housekeeping). 
 
4.5.4. Gemorste bodembedreigende (vloei)stoffen en chemicaliën moeten direct worden opge-

ruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en 
gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden 
bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval.  
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4.6. Opslag van wit- en bruingoed 
4.6.1. De opslag van wit- en bruingoed, anders dan koel- en vrieskasten, wasmachines en fornui-

zen, dient te geschieden in een gesloten container en zodanig dat stoffen niet weg kunnen 
geraken. De opslagvoorziening dient zodanig te zijn ingericht dat geen hemelwater in aanra-
king kan komen met de opgeslagen afvalstoffen. 
 

4.6.2. In aansluiting op voorschrift 4.6.1 mogen wasmachines en fornuizen bij het oud-ijzer worden 
opgeslagen. 
 

4.6.3. De opslagruimte van koel- en vrieskasten dient te zijn voorzien van voldoende en doelmatig 
werkende ventilatieopeningen.  
 

4.6.4. Koel- en vrieskasten moeten rechtstandig opgeslagen worden en bij het in en uit de opslag-
ruimte plaatsen zo worden behandeld dat het koelsysteem, de warmtewisselaar en de isola-
tiematerialen niet worden beschadigd.  

 
4.7. Opslag accu’s  
4.7.1. De opslag van accu’s moet geschieden in een vloeistofdichte, zuurbestendige accubak die 

permanent is beschermt tegen inregenen. De accu’s dienen rechtop te worden opgeslagen 
en mogen niet hoger worden gestapeld dan de bovenrand van de accubak. 

 
4.8. Opslag K3 en K4 vloeistoffen in emballage  
4.8.1. De K3 en K4 vloeistoffen in emballage moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte lekbak met 

een inhoud ten minste gelijk aan de inhoud van de grootste emballage vermeerderd met 
10% van de gezamenlijke inhoud van de overige in de bak geplaatste emballage. Er 
moeten voorzieningen zijn getroffen waardoor geen regenwater in de vloeistofdichte bak 
kan geraken. 
 

4.8.2. Indien de emballage bestemd is voor het aftappen van vloeistoffen, moeten vloeistofdichte 
lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst. 

 
4.9.    Opslag C-hout beschermen tegen regenwater 
 
4.9.1. De op- en overslag van C-hout dient op zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontrei-

nigd regenwater kan ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld door het C-hout op te slaan in gesloten 
containers of door het af te dekken met zeilen. 

 
4.10. Opslag groenafval 
4.10.1. Het groenafval dient op/in een vloeistofkerende voorziening te worden opgeslagen en zo 

vaak als nodig maar minimaal eens per twee weken uit de inrichting te wordt afgevoerd zo-
dat broei en microbiologisch omzetten (composteren) van deze afvalstroom en de geurover-
last als gevolg daarvan niet kan optreden. 
 

4.11. Onderzoeken 
4.11.1. Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 6 maanden 

na het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingsonderzoek naar de nulsi-
tuatie te zijn uitgevoerd. De resultaten dienen uiterlijk 8 maanden na het in werking treden 
van deze vergunning aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd. 
Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen binnen de inrichting waar bodembe-
lasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform NEN 5740. Monsterneming en 
analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.  
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4.11.2. Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit 
van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het 
onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergun-
ningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 
5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn 
overgelegd aan het bevoegd gezag. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek 
kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen 
worden gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere monsternemingen of 
analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en 
onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.  

 
4.11.3. Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsitua-

tieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op 
alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsge-
vonden. 
Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming 
en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. 
Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingson-
derzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit 
hebben als het nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde herhalingsonderzoek. 

 
4.12. Herstelplicht (bodemsanering) 
4.12.1. Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontrei-

nigd kan het bevoegd gezag binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het on-
derzoek, onderscheidenlijk het bij dit gezag op andere wijze bekend worden van de veront-
reiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt her-
steld. 

 
4.12.2. Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sa-

nering plaats te vinden conform door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen. 
 
4.12.3. Het bepaalde in voorschriften 4.12.1 en 4.12.2 blijft gedurende 3 jaar nadat de vergunning 

haar gelding heeft verloren van kracht. 
 

5 EXTERNE VEILIGHEID 
 
5.1. Brandbestrijding 
5.1.1. Binnen de inrichting dienen voldoende gebruiksklare blusmiddelen aanwezig te zijn om het 

begin van een brand te kunnen bestrijden.  
 
5.1.2. Draagbare blustoestellen en slanghaspels moeten jaarlijks worden geïnspecteerd, onder-

houden en goedgekeurd volgens de voorschriften vermeld in de NEN 2259 en NEN-EN 671-
3 door een instantie die erkend is op basis van de Regeling erkenning van onderhoudsbe-
drijven kleine blusmiddelen of een ten minste gelijkwaardige instantie. Na inspectie moeten 
blusmiddelen en slanghaspels worden voorzien van een van een label of een sticker met de 
inspectiedatum. Draagbare blustoestellen moeten worden verzegeld. 
 

5.2. Opslag KCA/KGA  
5.2.1. KCA/KGA moet zich bevinden in de voor dit doel bestemde ruimte(n) of voorziening(en). 
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5.2.2. De opslag dient te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15, met uit-
zondering van de voorschriften 3.1.6, 3.2.1, 3.2.3, 3.6, 3.10, 3.21.2, 3.22, 3.24, 3.25, 3.26 en 
3.27. 

 
5.2.3. Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen over-

eenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze ver-
gunning. 

 
5.2.4. Ontvangst- en/of sorteer- en/of verpakkingswerkzaamheden mogen uitsluitend plaatsvinden 

in de sorteerruimte.  
 

5.2.5. De ontvangst- / sorteerruimte moet voldoen aan de volgende eisen: 
-    de ruimte moet overkapt zijn en voldoende bescherming bieden tegen weersinvloe-

den; 
-    de ruimte moet doelmatig (natuurlijk en/of mechanisch) op de buitenlucht zijn geventi-

leerd;  
-    deuren mogen slechts in geopende stand zijn vastgezet indien een voorziening is 

aangebracht die in geval van brand de deur automatisch sluit; 
-    deuren inclusief vluchtdeuren moeten op eenvoudige wijze kunnen worden geopend 

en naar buiten draaien; 
 
5.3. Opslag drukhouders in het afvalstadium  
5.3.1. De opslag van drukhouders (gasflessen en brandblussers) moet in een speciaal daarvoor 

bestemde ruimte plaatsvinden en dient te voldoen aan de volgende voorschriften van de 
richtlijn PGS 15: 
-  3.2.2, 3.7, 3.15.1, 3.16.1, 3.21.1; 
-  6.2.1, 6.2.4 t/m 6.2.6, 6.2.8, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.13 t/m 6.2.16.  
 

5.4. Opslag gasflessen eigen gebruik  
5.4.1. De opslag en behandeling van gasflessen, waarvan de gezamenlijke waterinhoud meer be-

draagt dan 115 liter, dient te voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15: 
- 3.2.2, 3.7, 3.15.1, 3.16.1, 3.21.1; 
- 6.2.1 t/m 6.2.17 

 
5.5. Opslag dieselolie in bovengrondse tank  
5.5.1. De opslag van dieselolie in bovengrondse enkelwandige stalen tanks van 1.000 liter en 

1.200 liter en maximale jaarverbruik minder dan 25 000 liter dient te voldoen aan het gestel-
de in de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 30:  
- 4.1.1; 
- 4.1.2; 
- 4.1.2.1 t/m 4.1.2.5; 
-  4.1.3 t/m 4.1.6; 
- 4.2.1 t/m 4.2.14; 
- 4.3.1 t/m 4.3.6; 
- 4.3.8 t/m 4.3.12; 
- 4.4.1 t/m 4.4.8; 
- 4.5.1 t/m 4.5.11; 
 

5.5.2.  Alle vul en zuigaansluitingen moeten zodanig binnen de opvangbak vallen dat bij af en aan-
koppelen geen vloeistof buiten de opvangbak kan komen. 
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5.5.3. Binnen de inrichting dient van een stalen tank een KIWA-tankcertificaat ter inzage aanwezig 
te zijn. 
 

6 GELUID EN TRILLINGEN 
 
6.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
6.1.1. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting aan-

wezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activi-
teiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de 
onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan: 
 

LAr,LT per periode in dB(A) 
Immissie 

Punt * 
Omschrijving Dag 

(07.00 - 19.00) 
Avond 

(19.00- 23.00 ) 
Nacht 

(23.00 - 07.00 ) 

5 Noordwest 47 -- -- 

6 Noord 46 -- -- 
7 Oost 47 -- -- 
8 Zuidwest 46 -- -- 

 
 
*de geografische ligging van de immissiepunten is weergegeven in bijlage 5, blad 1 van het 

rapport Akoestisch onderzoek INS te Coevorden (NAA, 10 april 2008, kenmerk 
3532/NAA/hw/fw/2) 

Gelet op het feit dat de inrichting alleen in de dag periode in werking is, wordt alleen in deze 
periode geluidruimte vergund. De beoordelingshoogte is voor de dagperiode 1.5 meter. 
Voor de avondperiode is de beoordeling hoogte 5 meter. 

 
6.2. Maximale geluidsniveau 
6.2.1. Onverminderd het gestelde in voorschrift 1.1, mogen de maximale geluidsniveaus (LAmax), 

voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, 
alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende acti-
viteiten, op de dichtstbijzijnde woning, gelegen aan de Krimweg 34, in de representatieve si-
tuatie, niet meer bedragen dan: 

 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode). 
 
6.2.2. Boven de normale activiteiten mag gedurende 12 keer per jaar gedurende de avondperiode 

(van 19.00 tot 23.00 uur), de kraan in werking zijn om één vrachtwagen te lossen. Als gevolg 
van deze activiteit mag ter plaatse de hieronder genoemde waarde van het langtijdgemid-
deld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden over-
schreden: 

LAr,LTr periode in dB(A) 
Immissie 

Punt * 
Omschrijving Dag 

(07.00 - 19.00) 
Avond 

(19.00- 23.00 ) 
Nacht 

(23.00 - 07.00 ) 

5 Noordwest -- 40 -- 

6 Noord -- 37 -- 
7 Oost -- 39 -- 
8 Zuidwest -- 37 -- 

De data waarop gebruik wordt gemaakt van voorschrift 6.2.2. dient in een bedrijfstijdenregis-
ter (logboek) te worden vastgelegd. 
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6.3. Maatregelen en voorzieningen  
6.3.1. In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren, die zijn voorzien van een doelmatige en 

in goede staat verkerende geluiddemper, in werking zijn. 
 
6.4. Metingen en controle 
6.4.1. Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maxi-

male geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden 
volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999. 

 

7 GEUR 
 
7.1. Beperken geuremissie 
7.1.1. Ter voorkoming van geur- en stankoverlast dienen de afvalstoffen zo vaak als noodzakelijk 

te worden afgevoerd. 

8 LUCHT 
 
8.1. Maatregelen tegen diffuse stofemissies bij ops lag 
8.1.1. Het tegengaan van stofverspreiding van opslagen en activiteiten in de buitenlucht vindt 

plaats door:  
-  de stoffen opslaan in af te dichten containers, of 
-  de stoffen volledig afdekken en beschermen tegen verwaaien, of 
-  de stoffen te bevochtigingen indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. 

 
8.1.2. Handelingen met stoffen die leiden tot een visueel waarneembare stofverspreiding over een 

afstand van meer dan 2 meter van de bron worden niet uitgevoerd. 
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN 

 

** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...: 

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

 

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

 

BESTELADRESSEN: 

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties: 

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

SDU Service, afdeling Verkoop 

Postbus 20014 

2500 EA DEN HAAG 

telefoon (070) 378 98 80 

telefax (070) 378 97 83 

 

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl 

 

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

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop 

Postbus 5059 

2600 GB DELFT 

telefoon (015) 269 03 91 

telefax (015) 269 02 71 

www.nen.nl 

 

- BRL-richtlijnen bij: 

KIWA Certificatie en Keuringen 

Postbus 70 

2280 AB RIJSWIJK 

telefoon (070) 414 44 00 

telefax (070) 414 44 20 

 

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving. 

www.infomil.nl 

 

BEOORDELINGSHOOGTE: 

De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld. 

 

BEOORDELINGSPUNT: 

Het punt waar het LAr,LT en het LAmax worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden. 
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BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL: 

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

 

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING: 

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

 

BODEMINCIDENT: 

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem 
zullen belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bo-
dembelasting is opgetreden. 

 

BODEMONDERZOEK MILIEUVERGUNNINGEN EN BSB: 

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

 

BODEMRISICO(CATEGORIE): 

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

 

BODEMRISICOCATEGORIE A: 

Verwaarloosbaar bodemrisico. 

 

BODEMRISICODOCUMENT: 

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedrei-
gende activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, conform de bodem-
risicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald. 

 

EMBALLAGE: 

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunst-
stof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulk-
containers (IBC's). 

 

HUISHOUDELIJK AFVALWATER: 

Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens. 

 

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT): 

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, be-
paald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Hand-
leiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999. 

 

NEN: 

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

 

NEN 5740: 

Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek. 

 

NEN 6487: 

Water - titrimetrische bepaling van de concentratie aan sulfaat. 
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NRB: 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergun-
ningen (InfoMil). 

 

NULSITUATIE: 

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

 

VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN: 

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

 

PGS: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte 
richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad 
gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. 

 

PGS 15: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brand-
veiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veilig-
heid). 

 

PGS 30: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, Vloeibare aardolieproducten, Richtlijn voor buitenopslag in 
kleine installaties. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid). 

 

POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT: 

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

 

RISICO: 

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen. 

 

VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING: 

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

 

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING: 

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

 
 
 


