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Begrippen- en literatuurlijst 

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

BAT/BBT Best available techniques/beste beschikbare technieken 

Bedrijfsmilieuplan (BMP) Milieuplan van een bedrijf zelf, meestal verplicht ingevolge een 
doelgroepenconvenant voor de branche waartoe het bedrijf be-
hoort. In het plan is de milieustrategie van het bedrijf beschreven 
en aangegeven welke milieumaatregelen en studies in de komen-
de jaren (meestal 4 jaar) zeker, mogelijk of voorwaardelijk zullen 
worden getroffen en wat de verwachte reducties in emissies, ver-
bruiken en risico’s van deze maatregelen zijn. 

Bedrijfsriolering Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de in-
richting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor 
de inzameling en het transport van afvalwater. 

Bestaande installatie Installatie waarvoor eerder een vergunning is verleend. 

Bodembeschermende maatregel Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voor-
ziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduce-
ren. 

Bodemincident Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden be-
staat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel 
een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastge-
steld dat bodembelasting is opgetreden. 

Bodemonderzoek 
Milieuvergunningen en BSB 

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

Bouwkundige kast Een in het algemeen niet betreedbare opslagplaats, waarvan de 
wanden, de afdekking of vloer deel uitmaken van de bouwkundi-
ge constructie van een gebouw. 

Brandbare stof Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder 
vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron 
wordt weggenomen. 
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Brandwerendheid De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig 
onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur-, luik- of raam-
constructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen tijdens 
verhitting, bepaald volgens NEN 3884. 
Brandwerendheid van deur-, luik- en raamconstructies: Tijd uit-
gedrukt in minuten, gedurende welke een deur-, luik- of raam-
constructie weerstand kan bieden tegen bezwijken en vlam dicht 
blijven ingeval van brand, bepaald volgens NEN 3885. 

BRZO Besluit Risico’s Zware Ongevallen, van 17 juni 1992, Stb 291, 
zoals laatstelijk gewijzigd en/of aangevuld. 

Buitenopslag Een aan ten minste één zijde open opslagplaats, met of zonder 
dak. 

PGS  15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen"                          Richt-
lijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. 

PGS 29 "Richtlijn voor ondergrondse opslag van brandbare vloeistoffen 
in verticale cilindrische tanks”. 

PGS  Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Ministerie van VROM, Di-
rectie Externe Veiligheid 

CUR/PBV Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regel-
geving / Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen. 

CUR/PBV-Aanbeveling 44 “Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen” 
(Stichting CUR, 2005). 

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

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

Diffuse emissies Niet gekanaliseerde emissies. 

Drukvaten Een toestel of leidinggedeelte, dat door de Dienst ST op grond 
van de Regels voor Toestellen Onder Druk als drukvat is geklas-
seerd. 

Emballage Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen 
bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l en papie-
ren of kunststof zakken. 

Energiebesparingsplan (EBP) Vertrouwelijk plan waarin gedetailleerd wordt aangegeven met 
welke maatregelen en in welke fasering een bedrijf in de komen-
de jaren het energieverbruik zal terugdringen. 
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Energie-efficiency index (EEI) Het quotiënt van het feitelijke energieverbruik in een bepaald jaar 
en het referentiegebruik in datzelfde jaar. Onder het referentiege-
bruik wordt verstaan het energiegebruik indien de producten in 
een bepaald jaar geproduceerd zouden zijn met het rendement 
(energie per eenheid product) van het referentiejaar. De energie-
efficiencyindex in het referentiejaar van een MJA wordt gesteld 
op 100. 

Faciliteiten Installaties binnen een inrichting waar niet een eind- en tussen-
product wordt bewerkt of vervaardigd en die geen onderdeel zijn 
van het gebouw. Voorbeelden zijn een stoomketel, een perslucht-
compressor of een koelinstallatie. 

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

Gedeputeerde Staten Het college van Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe. 

Geluidgevoelige bestemmingen Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel 
van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluid-
hinder. 

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

Gevaarlijke stof  

 

Stoffen en voorwerpen waarvan het vervoer volgens het ADR 
verboden is of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is 
toegestaan, danwel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid 
in de IMGD-Code (International Maritime Dangerous Goods 
Code).  

Gevaarlijke afvalstoffen   Afvalstof die als zodanig is aangewezen op grond van de Eural-
regelgeving 

Huishoudelijk afvalwater Afvalwater, dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig uit 
particuliere huishoudens. 

Indirecte lozingen Lozingen via een werk op het werk van een ander. 

Installaties of procesinstallaties Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn be-
stemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. 
Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, lei-
dingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, re-
gel- en beveiligingsapparatuur. 

ISO 14001 Mondiale norm voor milieuzorgsystemen, vastgesteld door de 
Algemene ISO-organisatie te Genève.  

K0-vloeistoffen (zeer licht ont-
vlambaar) 

Brandbare vloeistoffen, waarvan het kookpunt ten hoogste 308 K 
(35º C) en het vlampunt lager is dan 273 K (0º C) 

K1-vloeistoffen (licht ontvlam-
baar) 

Brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 273 K (0º C) of 
hoger tot 294 K (21º C) 
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K2-vloeistoffen (ontvlambaar) Brandbare vloeistoffen met een vlampunt gelijk aan of boven 294 
K (21º C) en ten hoogste 328 K (55º C). 

K3-vloeistoffen Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55º C) en 
ten hoogste 373 K (100º C). 

K4-vloeistoffen Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 373 K (100º C) 

Keuringsdienst Een door het bedrijf gekozen externe keuringsinstantie of eigen 
keuringsdienst die de installatie-onderdelen keurt en na goedkeu-
ring een zogenaamde eigen verklaring af kan geven. 

Kluis Een in het algemeen betreedbare, bouwkundige ruimte in een 
gebouw, die uitsluitend is bestemd voor de opslag van een be-
perkte hoeveelheid gevaarlijke (afval)stoffen of bestrijdingsmid-
delen. 

Langtijdgemiddeld beoorde-
lingsniveau (LAr,LT) 

De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen ge-
luidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoor-
delingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden, zo 
nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig ge-
luid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid. 

LAP Het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012, zoals laatstelijk ge-
wijzigd en/of aangevuld. 

LC50 Lethale concentratie d.w.z. concentratie waarbij 50% sterfte op-
treedt na toediening. 

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

LEL Lower explosion limit, onderste explosiegrens; de concentratie 
van een brandbaar gas, damp, nevel of fijn verdeelde vaste stof in 
lucht waar beneden geen ontplofbare atmosfeer wordt gevormd. 

Losse kast Een niet betreedbare opslagplaats, van een lichte constructie, 
waarvan de wanden, afdekking en vloer geen deel uitmaken van 
de bouwkundige constructie van een gebouw of werklokaal. 
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MAC-waarde Maximale aanvaarde concentratie. De concentratie van een stof 
die op de arbeidsplaats niet mag worden overschreden, uitgaande 
van een blootstelling gedurende 8 uur per dag. De MAC-waarden 
zijn vastgelegd in de Nationale lijst van MAC-waarden en geba-
seerd op het advies van de nationale MAC-commissie (DGA). 

Maximale geluidsniveau (LA-

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

Mengen Het be- en/of verwerken van (afval)stoffen waarbij niet met el-
kaar vergelijkbare (afval)stoffen worden samengevoegd. Bij het 
mengen verandert de aard en samenstelling van de afvalstoffen. 

Milieujaarprogramma Een jaarprogramma waarin een overzicht wordt gegeven van de 
voorgenomen activiteiten op milieugebied, zoals investeringen in 
technische milieuvoorzieningen, saneringswerkzaamheden, on-
derzoek, metingen en registraties en eventuele bijstellingen van 
het milieuzorgsysteem. 

Milieujaarverslag Rapportage over de milieuprestaties van het bedrijf in het vooraf-
gaande kalenderjaar. 

Milieuzorgsysteem Dat deel van het algehele managementsysteem dat betrekking 
heeft op de organisatiestructuur, planningsactiviteiten, verant-
woordelijkheden, werkwijzen, procedures, processen en hulp-
middelen voor het ontwikkelen, implementeren, verwezenlijken 
en bijhouden van het milieubeleid. 

mo
3 Hoeveelheid stof die een volume inneemt van 1 m3 bij een druk 

van 101,3 kPa en een temperatuur van 0 °C, gecorrigeerd voor 
het eventuele gehalte aan waterdamp. 

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

NEN 3011 "Veiligheidskleuren en tekens". 

NEN 7087 “Vet-afscheiders en slibvangputten – Typeindeling, eisen en be-
proevingsmethoden”. 

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

NEN-EN 378-1 Koelsystemen en warmtepompen; Veiligheids- en milieueisen 
(versie 2000) 

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

NEN-normen Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft uitgege-
ven en te verkrijgen normbladen. 
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NeR (Stof)categorie Clustering van stoffen op basis van vergelijkbare fysische en/of 
chemische eigenschappen. Onderscheiden worden: carcinogeen, 
stof, stofvormige (an)organisch, en (an)organisch gas- of damp-
vormig. 

NeR Nederlandse Emissie Richtlijnen lucht.  

Nieuwe installatie Installatie waarvoor niet eerder vergunning is verleend. 

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

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

NRB Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activi-
teiten uitgegeven door het Informatiecentrum Milieuvergunnin-
gen te den Haag. 

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

Ontstekingsbron Een bron waaruit een zodanige hoeveelheid energie vrijkomt 
waardoor een ontplofbaar gasmengsel kan worden ontstoken. 

Opslaan Onder opslaan wordt verstaan al die handelingen waarbij een 
(afval)stof voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min 
of meer statisch wordt gehouden. Met opslaan wordt tevens be-
doeld het bundelen, samenpakken, overpakken, ompakken, en 
samenvoegen van vergelijkbare (afval)stoffen. 

PBV-Verklaring vloeistofdichte 
voorziening 

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

Potentiëel bodembedreigende 
activiteit 

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

Puntbron Een gefixeerd punt van gekanaliseerde – en daarmee kwantifi-
ceerbare – emissies naar de lucht. 

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

Riolering Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrich-
ting naar een openbaar riool. 
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Stuifgevoeligheid De mate waarin een product gevoelig is voor verwaaiing. In het 
handboek NER worden vijf categorieën onderscheiden:  
 
Cat. Gevoelig Bevochtigbaar Voorbeeld 
 
S1 sterk niet cement, vulstof voor asfalt, vliegas 
S2 sterk wel looderts, bruinsteen, vliegas 
S3 licht niet zilverzand, fijn zand 
S4 licht wel grof zand, betonzand 
S5 nauwelijks  grint 

Tankput Terreingedeelte waarop een of meer opslagtanks zijn opgesteld 
en dat is omgeven door een omwalling of wanden. 

Vatenpark Een aan ten minste één zijde open ruimte die uitsluitend is be-
stemd voor de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen of bestrij-
dingsmiddelen. 

Verwerken Het behandelen van afvalstoffen op een zodanige wijze dat de 
chemische samenstelling en eigenschappen van het oorspronke-
lijke product worden gewijzigd doordat een chemische reactie 
plaatsvindt.  

Vlampunt Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist bo-
ven de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan 
worden gevormd. Het vlampunt tot 55º C wordt bepaald volgens 
de methode omschreven in NEN-ISO 13736. Het vlampunt boven 
55º C wordt bepaald volgens de methode van Pensky-Martens 
omschreven in NEN- ISO 2719. 

Vloeistofdichte vloer of 
voorziening 

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeen-
komstig CUR/PBV-aanbeveling 44. 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten te ’s-Gravenhage. 

VOS Vluchtige organische stoffen, alle koolwaterstofverbindingen met 
een dampspanning van > 13,3 Pa bij 25°C, met uitzondering van 
methaan en chloorfluorkoolwaterstoffen. 

VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mili-
eubeheer te ’s-Gravenhage. 
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1 Algemeen 

1.1 Algemeen 

1.1.1 De inrichting dient in werking te zijn overeenkomstig de aanvraag voorzover deze deel uit 
maakt van de vergunning. 

1.2 Instructie van personeel en derden 

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

1.2.2 Iedere werknemer in het bedrijf moet door middel van schriftelijke instructie(s), bijvoorbeeld 
een beheersprotocol op de hoogte zijn gebracht van de op hem/haar relevante  voorschriften 
verbonden aan deze vergunning en moet bekend zijn met de algemene veiligheidsmaatregelen in 
de inrichting.  

1.3 Inspectie en onderhoud 
 

1.3.1 Jaarlijks dienen de inspecties en de onderhoudsactiviteiten te worden gepland. Bij de planning 
dient aangegeven te worden: 

a. wie de verantwoordelijke en betrokken functionarissen zijn; 
b. welke onderdelen van de inrichting  aan inspectie en onderhoud worden onderworpen; 
c. welke preventieve onderhoudsactiviteiten zijn gepland, alsmede van de volgorde en de 

frequentie waarin deze worden uitgevoerd; 
d. op welke wijze registraties, alsmede interne en externe rapportages plaatsvinden. 

 

1.3.2 Het inspectie en onderhoudsprogramma moet op aanvraag van het bevoegd gezag worden over-
gelegd. De vergunninghoudster moet erop toezien dat het programma wordt nageleefd. Na elke 
uitgevoerde inspectie of onderhoud moet ten minste worden geregistreerd: 

a. datum waarop de inspectie of het onderhoud is uitgevoerd; 
b. bevindingen; 
c. uitgevoerde reparaties; 
d. datum volgende inspectie.  

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

1.3.4 Ten minste zeven werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een 
bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen gedeputeerde 
staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeer-
de staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden 
uitgevoerd. 
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1.4 Terreinen en wegen 

1.4.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze 
plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:  

a. alle gebouwen en de installaties met hun functies; 
b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken 

met vermelding van aard en maximale hoeveelheid. 

1.4.2 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen die zich aan een terreinge-
deelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten afdoende zijn beschermd door 
een vangrail of een gelijkwaardige constructie. 

1.4.3 De inrichting (inclusief gebouwen en installaties) moet schoon worden gehouden en in goede 
staat van onderhoud verkeren. 

1.5 Diversen 

1.5.1 Binnen de inrichting moet een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbeho-
rende voorschriften aanwezig zijn, alsmede een exemplaar van de in deze voorschriften voorge-
schreven (PGS)-richtlijnen.  

1.6 Registreren en rapportage 

1.6.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onder-
houd, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden 
bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen: 

a. De schriftelijke instructies voor het personeel; 
b. De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, 

metingen, registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, onder-
zoek stof emissies raamventilatoren, inventarisatie lasactiviteiten,  plan van aanpak dif-
fuse emissies, inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, 
energiebesparingsonderzoek, akoestisch onderzoek, (periodieke) keuringen van tanks, 
keuringen van stookinstallaties, etc); 

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

d. Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen; 
e. Registratie van het energie- en waterverbruik; 
f. Het bedrijfsenergieplan; 
g. Het bedrijfsnoodplan; 
h. De jaarlijkse voortgangsrapportages van de uitvoering van het plan van aanpak reductie 

emissies; 
i. De jaarlijkse voortgangsrapportages van de uitvoering van het energiebesparingsplan; 
j. Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen ac-

ties; 
k. Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en 

meldingen, alsmede een exemplaar van de in de voorschriften voorgeschreven (PGS) 
richtlijnen; 

l. Een afschrift van de gebruikersvergunning.  

1.6.2 Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen 
ambtenaar op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven. 
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1.6.3 Registers en rapporten die op grond van deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen 
ten minste vijf jaar in de inrichting te worden bewaard. 
 

1.7 Metingen en controle 

1.7.1 Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning dient een controleplan voor 
de bepaling en bewaking van de milieubelasting ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te wor-
den overlegd. In het plan dienen tenminste te worden aangegeven: 

a. de geplande controlesacties; 
b. de geplande frequentie; 
c. de te hanteren controlevorm en methodiek; 
d. de wijze en tijdstip van rapportage. 

Bij het opstellen van het plan dient met betrekking tot het luchtaspecten gebruik te worden ge-
maakt van  paragraaf 3.7 en bijlage 4.7 van de Nederlandse Emissierichtlijn NER.  

1.7.2 Wijzigingen in het controleplan dienen van te voren te worden overgelegd en te zijn goed ge-
keurd door gedeputeerde staten. 

1.8 Ongewone voorvallen 

1.8.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet dient conform artikel 17.1 van 
de Wet milieubeheer (Wm) hiervan terstond mededeling te worden gedaan aan het Meldpunt 
Ongewone Voorvallen van de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 36 58 72). In aanvul-
ling op het bepaalde in artikel 17.1 van de Wm dient de mededeling onverwijld schriftelijk te 
worden bevestigd. Eveneens dienen omwonenden en omringende bedrijven, waarvoor vorenge-
noemde gevolgen van belang zouden kunnen zijn, onverwijld te worden geïnformeerd. 

1.8.2 Zo spoedig mogelijk na een voorval als bedoeld in artikel 17.1 van de Wm dient aan GS een 
rapport te worden gezonden waarin is aangegeven: 

a. De datum, het tijdstip en de duur van het voorval; 
b. Voorzover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorval; 
c. De samenstelling en grootte van emissies ten gevolge van het voorval; 
d. De gevolgen voor de omgeving; 
e. De getroffen maatregelen met tijdstip daarvan; 
f. De oorzaken van het voorval; 
g. De maatregelen welks zijn of zullen getroffen om herhaling te voorkomen. 

Deze gegeven dienen eveneens te worden vastgelegd in het registratiesysteem conform voor-
schrift 1.6.1.  
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2 Lucht 

2.1 Verbrandingsgassen 

2.1.1 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient op basis van de metho-
diek zoals beschreven in de BREF Cross-media &economics, of daarmee gelijkwaardig de ver-
gunninghoudster een onderzoek naar mogelijke vermindering van NOx emissies via stookinstal-
laties toe te zenden aan gedeputeerde staten. In het onderzoek dienen in ieder geval de volgende 
situaties meegenomen te worden: 

a. toepassen van semi katalystische reductie (SCR); 
b. toepassen van semi niet katalytische reductie (SNCR); 
c. toepassen van Low-NOx branders in beide HTM-units. 

Het onderzoek dient vergezeld te gaan van een plan van aanpak waarin wordt aangegeven bin-
nen welke termijnen welke maatregelen worden getroffen.  

2.1.2 Over de opzet van het onderzoek dient voorafgaand aan het onderzoek overeenstemming te zijn 
met het bevoegd gezag. 

 

2.1.3 De resultaten van het in voorschrift 2.1.1 opgenomen onderzoek dienen binnen twee maanden 
na afronding van het onderzoek worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten. 

 

2.2 Vluchtige organische stoffen (VOS) 

2.2.1 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient op basis van de metho-
diek zoals beschreven in de BREF Cross-media &economics een integraal onderzoek te worden 
uitgevoerd naar de beperking van de milieubelasting ten gevolge van de emissie van vluchtige 
organische stoffen waaronder tetrahydrofuraan (THF) en aceetaldehyde (AA) vanuit de drogers 
bij het doorcondenseren. In het onderzoek dient in elk geval de toepasbaarheid van een droog 
vacuümsysteem in combinatie met nageschakelde technieken meegenomen te worden. Het on-
derzoek dient vergezeld te gaan van een plan van aanpak waarin wordt aangegeven binnen wel-
ke termijnen welke maatregelen worden getroffen.  

2.2.2 Over de opzet van het onderzoek dient voorafgaand aan het onderzoek overeenstemming te zijn 
met het bevoegd gezag. 

2.2.3 De resultaten van het in voorschrift 2.2.1 opgenomen onderzoek dienen binnen twee maanden 
na afronding van het onderzoek worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten. 

2.2.4 De totale emissie van vluchtige organische stoffen mag voor de hieronder aangeven stoffen niet 
meer bedragen dan de aangegeven hoeveelheid in kilogrammem per jaar vanuit de drogers bij 
het doorcondenseren: 

a. Aceetaldehyde  1.000 kg 
b. Tetrahydrofuraan  4.000 kg 

 
Vanuit de scrubbers bij de extrusie 
totaal koolwaterstoffen uitgedrukt als equivalenten propaan  500 kg 
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2.2.5 De concentratie aan aceetaldedyde in de afgassen van de koeltoren (emissiepunt L7) mag niet 
meer bedragen dan 20 mg/m3. 

2.3 Stof 

2.3.1 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient de vergunninghoudster 
de resultaten van het onderzoek naar daadwerkelijk optredende emissies via de raamventilatoren 
ter plaatse van het storten van additieven in doseerapparaat te overleggen aan gedeputeerde sta-
ten. 

2.3.2 Over de opzet van het onderzoek dient voorafgaand aan het onderzoek overeenstemming te zijn 
met het bevoegd gezag. 

2.3.3 Het in voorschrift 2.3.1. opgenomen onderzoek dient zich te richten op de emissies van fijn stof, 
polymeerstof, talk en glasvezel. 

2.3.4 De stofconcentratie in de gereinigde afgevoerde lucht van de silo’s voor de opslag van talk en 
glasvezel mag niet meer bedragen dan 5 mg/m3. 

2.4 Lassen 
 

2.4.1 Bij laswerkzaamheden in de fabriek dienen de vrijkomen lasrook te worden afgezogen met een 
mobiele bronafzuiging. 

2.4.2 De bronafzuiging in de werkplaats dient voor 1 januari 2011 te zijn voorzien van een filter. 
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3 Geur 

3.1 Ontleding vlamvertragers 

3.1.1 De brokken ruw polymeer met vlamvertragers dienen  zo klein mogelijk (ca. 25 kg) te worden 
gehouden en dienen direct na vrijkomen te worden afgekoeld in een bak met water en onder ge-
forceerde afzuiging te worden geplaatst. 

3.2 Dampen aan triethanolamine (TEA) 

3.2.1 Voordat met het uitkoken van de reactor met TEA wordt begonnen dient dit schriftelijk mini-
maal 14 dagen van te voren te worden gemeld aan gedeputeerde staten. 

3.2.2 Bij het uitkoken van de reactor met TEA dienen emissie beperkende maatregelen getroffen te 
worden zoals het plaatsen van een refluxkoeler en het gebruik van een scrubber.  
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4 Geluid 

4.1 Geluidnormering 

 

4.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwe-
zige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de 
daarin plaatsvindende activiteiten mag op de beoordelingpunten zoals genoemd in onderstaand 
schema, niet meer bedragen dan : 

 
LAr,LT per periode in dB(A) 

Immissie 
punt 

Omschrijving 07.00 - 19.00 
uur 

19.00 - 23.00 
uur 

23.00 - 07.00 
uur 

2. Bargres / Ekselerbrink 31 31 31 

3. Bargeres / Brinkweg 36 36 36 

4. Eigenhaardweg 38 38 38 

6. Dordsestraat / Pr. Hendrikweg 39 39 39 

7. Dordsestraat / Het meerveld 44 43 43 

8. Dordsestraat / Anna Paolonastr. 45 44 44 

9. Dordsestraat / Oude Meerdijk 36 36 36 

 
Een overzicht van de beoordelingspunten is gegeven in bijlage 4 blad 1 van het bij de aanvraag behorend 
akoestisch onderzoek van NAA, 3014/NAA/jd/fw/4, van 20 juni 2007. 

 
4.1.2 Onverminderd het gestelde in voorschrift 4.1.1, mogen de maximale geluidsniveaus (LAmax), 

voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, als-
mede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, 
op de in voorschrift 4.1.1 genoemde immissiepunten niet meer bedragen dan 60 dB(A). 

4.2 Metingen en controle 

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

5.1 Algemeen 

5.1.1 Voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op bodembelasting bestaat, 
moeten dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn of worden getroffen 
dat de activiteit overeenkomstig de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A (een 
verwaarloosbaar risico).  

5.2 Bodembeschermende voorzieningen en maatregelen 

5.2.1 Binnen de inrichting dient een vloeistofdichte opvangvoorziening aanwezig te zijn op de 13 
locaties zoals vermeld in paragraaf 8.3.2. van de aanvraag.  

5.2.2 Als bewijs van vloeistofdichtheid van de vloeistofdichte opvangvoorzieningen dient een geldige 
PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aan het bevoegd gezag te kunnen worden ge-
toond. Deze verklaring dient altijd in de inrichting aanwezig te zijn.  

5.2.3 De vloeistofdichte  opvangvoorzieningen moeten door de vergunninghouder periodiek op 
deugdelijkheid en doelmatigheid worden geinspecteerd (bedrijfsinterne controle). De frequentie 
van deze controle is vastgelegd op de PBV- Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Bij deze 
inspecties dient gebruik te worden gemaakt van de checklist zoals opgenomen in de CUR/PBV-
aanbeveling 44. 

5.2.4 Alle bodembeschermende voorzieningen, moeten periodiek worden geïnspecteerd en worden 
onderhouden. De inspectie en het onderhoud aan de bodembeschermende voorzieningen dient 
opgenomen te zijn in het inspectie en onderhoudsprogramma van DSM EP (zie voorschrift 
1.3.2).  

5.2.5 Vergunninghoudster dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaar-
te van de getroffen voorzieningen (good housekeeping). 

5.2.6 Personeel moet zijn geïnstrueerd en getraind in de juiste bediening van de procesapparatuur, de 
daartoe uit te voeren handelingen en de bijbehorende beschermende maatregelen. Hierbij hoort 
ook de training in het gebruik van noodmaatregelen, het opruimen van vrijgekomen stoffen en 
het melden van incidenten bij de daartoe aangewezen verantwoordelijke personen. 

5.2.7 Gemorste bodembedreigende vloeistoffen als oliën, vetten en chemicaliën moeten direct worden 
opgeruimd. 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. 

5.2.8 Om de vloeistofdichtheid van gesloten procesinstallaties te waarborgen dient voor deze installa-
ties een onderhouds-  en inspectieprogramma te zijn opgesteld. De resultaten van het onder-
houds- en inspectieprogramma moeten worden geregistreerd.   

5.3 Bedrijfsriolen 
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5.3.1 De riolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater moet bestand zijn tegen de stoffen die wor-
den geloosd. 

5.3.2 Bestaande riolen voor de afvoer van verontreinigd hemelwater, procesafvalwater en   
huishoudelijk afvalwater moeten lekdicht zijn uitgevoerd. Binnen 12 maanden na het in werking 
treden van deze vergunning  dienen deze riolen aan de hand van NEN 3399/NEN 3398 te zijn 
geïnspecteerd op lekdichtheid. Deze inspectie en de resultaten van deze inspecties kunnen on-
derdeel uit maken van het in voorschrift 5.3.5. genoemde op te stellen rioleringsbeheerplan.  

5.3.3 Nieuw aan te leggen riolen voor de afvoer van verontreinigd hemelwater en procesafvalwater 
moeten bovengronds worden aangelegd en  voldoen aan bodemrisico A als bedoeld in de NRB. 
Indien op grond van klimatologische  of bedrijfsspecifieke omstandigheden toepassing van bo-
vengrondse riolen niet mogelijk is, dan kan het bevoegd gezag overwegen  een ondergronds ri-
ool toe te staan. Toepassing van een ondergrondse riolering is pas mogelijk nadat de vergun-
ninghoudster op basis van onderzoek de onhaalbaarheid van een bovengronds riool, naar het 
oordeel van het bevoegd gezag , in voldoende mate  heeft aangetoond. Een verzoek om toepas-
sing van ondergrondse riolen behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten. 

5.3.4 Nieuwe ondergrondse riolen voor de afvoer van verontreinigd hemelwater en procesafvalwater 
moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd. Ontwerp en aanleg van vloeistofdichte  ondergrondse be-
drijfsriolen  moet plaatsvinden overeenkomstig CUR/PBV Aanbeveling 51. 

5.3.5 Vergunninghoudster dient binnen 12 maanden na het in werking treden van de vergunning aan 
het bevoegd gezag een rioleringsbeheerplan te overleggen waarin is beschreven op welke wijze 
de bedrijfsriolering wordt beheerd, onderhouden en geïnspecteerd. Het opstellen van plan dient 
overeenkomstig het CUR-rapport 2001-3 "Beheer bedrijfsriolering bodembescherming" te wor-
den verricht. 

5.3.6 Wijzigingen in het rioleringsbeheerplan dienen aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.  

5.3.7 Indien een vermoeden bestaat of blijkt dat een rioolsysteem lek is dient: 
a. dit onverwijld te worden gemeld aan gedeputeerde staten; 
b. het betreffende deel van het rioolsysteem buiten gebruik te worden gesteld. 
c. herstel , indien dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk te geschieden. 

Het rioolsysteem, of een gedeelte daarvan, waarvan is geconstateerd dat dit niet kan worden 
hersteld dient, met in achtneming van het gestelde in voorschrift 5.3.3., zo spoedig mogelijk te 
worden verwijderd of vervangen. 

5.4 Kwaliteit van de bodem 
 
Nulsituatie 

5.4.1 De resultaten van de onderstaande bodemonderzoeken gelden als nulsituatie voor de kwaliteit 
van de bodem. 

a. de bodemkwaliteitskaart van 2002, kenmerk R003-38099765CMG-C03-D; 
b. het verkennend bodemonderzoek grondwerk 03-125-01, kenmerk B002-4303110 EVO-

D01-D, 27 augustus 2003, Tauw; 
c. evaluatierapport bodemsaneringwaswaterlactamtankenpark DSM engineering plastics te 

Emmen, kenmerk R001-4334522EVO-DO1-D, 3 november 2004, Tauw); 
d. de verontreinigingssituatie, zoals beschreven in het saneringsonderzoek Latamtanken-

park en losstation lactamauto’s, kenmerkR001-4387164SLI-sec-Vol, 27september 
2005, Tauw en weergegeven op locatiekaart (projectnr.3260019). 
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Resultaten van (toekomstige) bodemsaneringen maken eveneens onderdeel uit van de nulsitua-
tie. Een rapportage opgesteld in het kader van de evaluatie van een bodemsanering dient uiter-
lijk binnen 3 maanden na gereedkomen aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.  

5.5 Eindonderzoek 

5.5.1 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van 
de bodem een eindonderzoek te zijn uitgevoerd. De opzet van het bodemonderzoek dient 
alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn voorgelegd aan gedeputeerde staten.  Het 
eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsi-
tuatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn  gebleken en op al-
le overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. 

Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en 
analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.Ter plaatse van de tijdens 
het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en 
intensiteit hebben.  

5.5.2 De resultaten van het in voorschrift 5.5.1 bedoelde onderzoek dient uiterlijk drie maanden na het 
uitvoeren van het onderzoek te worden overlegd aan het bevoegd gezag.  

 
Herstelplicht (bodemsanering) 

5.5.3 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is 
verontreinigd kunnen Gedeputeerde staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van 
het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de 
verontreiniging, verlangen dat de eerder in voorschrift 5.4.1.vastgestelde nulsituatie van de 
bodemkwaliteit wordt hersteld. 

5.5.4 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering 
plaats te vinden conform door gedeputeerde staten te stellen nadere eisen. 

5.5.5 Het bepaalde in voorschrift  5.5.1, 5.5.2, 5.5.3. en 5.5.4 blijft gedurende 3 jaar na dat de vergun-
ning haar gelding heeft verloren, van kracht. 
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6 Afvalstoffen 

6.1 Gedragsvoorschriften 

6.1.1 Op het terrein van de inrichting mogen geen afvalstoffen worden gestort en begraven.  

6.2 Opslag en afvoer 

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

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

6.2.3 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden binnen de inrichting, 
van afvalstoffen afkomstige geur, stof, percolaat mag zich niet buiten de inrichting kunnen ver-
spreiden, gemorste of gelekte stoffen moeten zo spoedig mogelijk worden opgeruimd. 

6.3 Scheiden en mengen 

6.3.1 De vergunninghouder is verplicht de volgende bedrijfsafvalstoffen in alle gevallen te scheiden, 
gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:  

a. Wit- en bruingoed; 
b. Papier en Karton; 
c. Asbest; 
d. Gevaarlijk afval. 

6.3.2 De vergunninghouder is tevens verplicht de in paragraaf 8.7.1 van de aanvraag  genoemde be-
drijfsafvalstoffen, gevaarlijke afvalstoffen en voor hergebruik aangemerkte afvalstoffen te 
scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren.   

6.3.3 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overig gevaarlijk afval, die vrijkomen bij onder-
houdswerkzaamheden en het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische 
olie, dienen in vloeistofdichte en afgesloten emballage te worden bewaard, die bestand is tegen 
het product. 
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7 Energie 

7.1 Energie 

7.1.1 Overeenkomstig de termijnen in het convenant Benchmarking dient vergunninghoudster de 
afstand tot de wereldtop inzake energie-efficiency voor de betrokken procesinstallaties vast te 
stellen. De resultaten hiervan dienen overgelegd te worden aan Gedeputeerde staten en aan het 
Verificatiebureau Benchmarking Energie-efficiency. Indien de resultaten daar aanleiding toe 
geven kunnen Gedeputeerde staten eisen dat een energie-efficiencyplan wordt opgesteld of een 
reeds bestaande geactualiseerd wordt. Het opgestelde of geactualiseerde plan behoeft de goed-
keuring van Gedeputeerde staten. 

7.1.2 Vergunninghoudster is verplicht binnen de, in het energie-efficiencyplan aangegeven termijn, de 
wereldtop te bereiken door uitvoering te geven aan de zekere maatregelen uit het  plan. Er mo-
gen vervangende maatregelen worden getroffen, mits daardoor een zelfde verbetering van de 
energie-efficiency wordt bereikt. 

7.1.3 Vergunninghoudster dient jaarlijks, uiterlijk op 1 april, te rapporteren over de in het voorgaande 
kalenderjaar bereikte energie-efficiency, alsmede over de hiermee samenhangende vermeden 
CO2- emissies. Hierbij dient aangegeven te worden in hoeverre die verbeteringen in overeen-
stemming zijn met het eventuele energie-efficiency plan. Voor goedkeuring is het noodzakelijk 
dat de rapportage tenminste de elementen bevat zoals vermeld bijlage 4 van het Convenant Ben-
chmarking (protocol monitoring en rapportage). De rapportage mag geschieden als onderdeel 
van het milieuverslag. 

7.1.4 In het geval dat vergunninghoudster de deelname aan het Convenant Benchmarking beëindigt, 
moet de vergunninghoudster, dit binnen 3 maanden met opgaaf van de reden van beëindiging 
van de deelname aan het Convenant melden aan Gedeputeerde staten. 
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8 Externe veiligheid 

8.1 Brandveiligheid 

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

8.1.2 In de gehele inrichting mag niet worden gerookt behalve op die plaatsen en in die gebouwen 
waarvoor vergunninghoudster nadrukkelijk de toestemming tot roken heeft aangegeven. Het 
rookverbod moet duidelijk zijn aangegeven door middel van opschrift of pictogrammen con-
form NEN 3011. 

8.2 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen  

8.2.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet plaatsvinden conform de onderstaande 
paragrafen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 ”Opslag van verpakte gevaarlij-
ke stoffen” 

a. Paragraaf 1.3 “Toepassing van de richtlijn” 
b. Paragraaf 1.5 “Ondergrenzen” 
c. paragraaf 3.1 “Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen” 
d. paragraaf 3.2 “Bouwkundige eisen aan een opslagvoorziening”, met uitzondering van de 

paragrafen 3.2.2. en 3.2.3. 
e. paragraaf 3.3. “Kwaliteit vloeren” 
f. paragraaf 3.4 “Kwaliteit stellingen”” 
g. paragraaf 3.5 “Bliksembeveiliging” 
h. paragraaf 3.7 “ Ventilatie” 
i. paragraaf 3.9 “Productopvang” 
j. paragraaf 3.11 “Verpakking en etikettering” 
k. paragraaf 3.12 “Onverenigbare combinaties” 
l. paragraaf 3.13 “Gebruik opslagvoorzieningen” 
m. paragraaf 3.14  “Incidenten met gemorste gevaarlijks stoffen” 
n. paragraaf 3.15 “Rook- en vuurverbod, blustoestellen” 
o. paragraaf 3.16 “Veiligheidsignalering, veiligheidsinformatiebladen, instructies” 
p. paragraaf 3.17 “Vakbekwaamheid” 
q. paragraaf 3.18 “Journaal en registratie” 
r. paragraaf 3.20 “Toegankelijkheid voor onbevoegden” 
s. paragraaf 3.21 “Toegangsdeuren en vluchtwegen” 
t. paragraaf 3.23 “Verwarming” 
 

8.2.2 In afwijking van voorschrift 8.2.1. geldt voor de verpakte gevaarlijke grondstoffen dat aan het 
gestelde onderdeel d van voorschrift 8.2.1. uiterlijk op 1 januari 2009 dient te worden voldaan. 

8.3 Opslag van gasflessen 

8.3.1 De opslag van gasflessen moet plaatsvinden conform de onderstaande paragrafen uit de Publica-
tiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 ”Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen” 
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a. paragraaf 6.1 “Inleiding” (samenhang met hoofdstuk 3 Algemeen)  
b. paragraaf 6.2 “Voorschriften voor de opslag van gasflessen” 

 

8.3.2 In afwijking van voorschrift 8.3.1. sub b hoeft voor de opslag van gasflessen tot 1 januari 2009 
niet te worden voldaan aan het bepaalde in voorschrift 6.2.4 zoals opgenomen in de Publicatie-
reeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 ”Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen”. 

8.4 Noodstroom 

8.4.1 In geval van uitval van de normale elektriciteitsvoorziening moet voldoende noodenergievoor-
ziening zijn gewaarborgd. Hiermee moeten ten minste onderstaande werkzaamheden en activi-
teiten kunnen worden uitgevoerd: 

a. het op een veilige wijze stoppen van de diverse processen met alle daaruit voortvloeien-
de werkzaamheden; 

b. alle activiteiten welke nodig zijn voor de bestrijding van en de hulpverlening bij calami-
teiten of bijzondere omstandigheden. 

8.4.2 Op de noodenergievoorziening als bedoeld in voorschrift 8.4.1 moeten ten minste zijn aangeslo-
ten de: 

a. belangrijke alarmeringen; 
b. sprinklerpompen; 
c. bluswaterpompen; 
d. noodverlichting; 
e. gas- en dampdetectiesystemen. 

8.5 Bedrijfsnoodplan 

8.5.1 Vergunninghoudster dient een geactualiseerd bedrijfsnoodplan te hebben Het bedrijfsnoodplan 
dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

a. een beschrijving van de denkbare incidenten en de mogelijke effecten daarvan onder di-
verse meteorologische omstandigheden; 

b. de bedrijfsnoodorganisatie, taken en bevoegdheden van de betrokken personen coördi-
natiecentra, waarschuwings-, en alarmeringsprocedures, communicatiesystemen en -
regelingen, medische noodvoorzieningen; 

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

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

e. Het bedrijfsnoodplan moet zijn afgestemd op gemeentelijke rampenplan. 

8.5.2 Tenminste eenmaal per jaar dient het bedrijfsnoodplan te worden getoetst of het adequaat is en 
voldoende functioneert of moet worden bijgesteld. Vergunninghouderster moet aan het college 
van gedeputeerde staten de mutatie met betrekking tot het bedrijfsnoodplan vermelden. 



 
 

 
- 25 - 

9 Installaties 

9.1 Procesinstallaties 

9.1.1 Procesleidingen, tanks, vast opgestelde procesapparatuur, los- en laadpunten, emballage en der-
gelijke moeten voor zover deze betrekking hebben op stoffen waarop het Besluit verpakking en 
aanduiding milieugevaarlijke stoffen van toepassing is, zijn voorzien van een codering, waaruit 
blijkt welke (soort) stof daarin aanwezig is. 

9.1.2 In ontluchtingsleidingen welke zijn geplaatst op tanks en procesapparatuur waarin explosieve 
damp-luchtmengels kunnen voorkomen moet een vlamkering of een gelijkwaardige voorziening 
zijn aangebracht. De ontluchtingsleidingen moeten op een veilige en geschikte plaats ten op-
zichte van ontstekingsbronnen in de buitenlucht uitmonden. 

9.1.3 Buiten gebruik gestelde procesapparatuur, procesleidingen en tanks moeten zijn gereinigd en 
worden geïsoleerd van andere in gebruik zijnde installaties bijvoorbeeld door middel van af-
blinden. 

9.2 Afsluiters 

9.2.1 Afsluiters die bij brand moeten blijven functioneren, moeten van een brandbestendige uitvoe-
ring zijn. 

9.2.2 Bij een stroomstoring of een storing in de toevoer van de instrumentenlucht moeten de voor de 
procesbeveiliging van belang zijnde kleppen of afsluiters automatisch in de veilige stand komen 
(“fail-safe”).  

9.3 Stookinstallaties 

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

9.3.2 Buiten een stookruimte, waarin verwarmingsinstallaties zijn opgesteld met een individueel ver-
mogen van meer dan 130 kW, moet een goed bereikbare brandschakelaar en een afsluiter aan-
wezig zijn waarmee de brandstoftoevoer kan worden afgesloten. 

9.3.3 Aan een stook- of verwarmingsinstallatie moet tenminste eenmaal per jaar onderhoud worden 
verricht. Op een stook- of verwarmingsinstallatie met een nominale belasting van 130 kW op 
bovenwaarde of hoger, moet bij ingebruikname en vervolgens ten minste eenmaal per twee jaar 
een beoordeling uitgevoerd worden op noodzakelijke afstelling en onderhoud, teneinde aan 
voorschrift .9.3.1 te voldoen 

9.3.4 Beoordeling, afstelling en onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door: 
a. een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerd bedrijf/instituut; 
b. een andere bedrijf/instituut die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt 

voor die activiteit of activiteiten. 
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10 Procesvoering 

10.1 Algemeen 

10.1.1 Voor ieder afzonderlijk proces moeten bedieningsvoorschriften zijn opgesteld waarin ten minste 
het onderstaande is opgenomen:  

a. de proces voorbereidende handelingen, het opstarten het volgen en het stoppen van een 
proces; 

b. de hoeveelheden en wijze en volgorde van doseren van de voor het proces noodzakelij-
ke stoffen; 

c. de procesomstandigheden voor een normaal procesverloop; 
d. de te treffen maatregelen bij abnormale procesomstandigheden die tot een gevaarlijke 

situatie kunnen leiden en de te volgen noodstopprocedures; 
e. de te volgen schoonmaakprocedures van de installaties. 

10.1.2 Bedoelde bedieningsvoorschriften moeten gedurende de procesvoering centraal aanwezig zijn 
op de plaats waar het proces wordt geregeld en moeten door vergunninghoudster daartoe aan-
gewezen personeel worden uitgevoerd. 

10.1.3 In de werkruimten mogen niet meer grond- en hulpstoffen aanwezig zijn dan voor de goede 
gang van het werk noodzakelijk is (dagvoorraad).  

10.1.4 Het klaarzetten van de dagvoorraden of directe werkvoorraden in de productiegebouwen mag 
alleen plaatsvinden op speciaal daarvoor bestemde en gemarkeerde plaatsen. 

10.1.5 De vrije uiteinden van leidingen moeten zijn afgesloten wanneer zij niet in gebruik zijn. 
 
Meet-, regel en beveiligingsapparatuur 

10.1.6 (Proces)alarmeringen moeten te allen tijde duidelijk waarneembaar zijn voor het direct verant-
woordelijk personeel. 

10.1.7 Installaties moeten zijn voorzien van regel- en beveiligingsapparatuur, waardoor de erin uitge-
voerde processen kunnen worden beheerst en de veilige werking van de installaties is gewaar-
borgd. 
Regel- en beveiligingsapparatuur van installaties dienen tijdig in het betreffende proces in te 
grijpen alvorens bijvoorbeeld emissies naar lucht plaatsvinden en dienen in geval van storing 
automatisch een veilige stand ("fail safe") in te nemen. 

10.1.8 Ter controle van de goede werking van de beveiligingsapparatuur en alarmeringen, met inbegrip 
van beveiligingskleppen, dient vergunninghoudster een inspectieschema op te stellen.  Het in-
spectieschema dient onderdeel te zijn van het inspectieprogramma zoals vermeld in voorschrift 
1.3.2. 

10.1.9 Meet-, regel- of beveiligingsapparatuur welke niet of slecht functioneert moet zo mogelijk direct 
worden gerepareerd of worden vervangen. Als de betreffende apparatuur niet direct kan worden 
gerepareerd of vervangen moeten de activiteiten onverwijld worden stilgelegd tenzij vergun-
ninghoudster kan aantonen dat met behulp van bijvoorbeeld visueel toezicht het proces tijdelijk 
afdoende kan worden beheerst. 
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10.1.10 Bij toepassing van een computergestuurd procesbesturings- en beveiligingssysteem moet daar-
naast voor essentiële beveiligingen een onafhankelijk daarvan werkend beveiligingssysteem 
aanwezig zijn, zodat het beveiligingssysteem niet weg kan vallen door storingen of fouten in de 
procesbesturing. 

 



 
 

 
- 28 - 

11 Opslag en verlading 

11.1 Algemeen 

11.1.1 Binnen de inrichting op een daartoe bestemde plaats moet een registratiesysteem aanwezig zijn 
waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen aanwezige 
gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden. 

11.2 Tankputten 

11.2.1 Het vullen van tanks, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is 
uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen. 

11.2.2 Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten: 
a. bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking komen; 
b. bestand zijn tegen de druk die in de slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulp-

stukken voor kunnen komen; 
c. geschikt zijn voor de condities waaronder ze worden gebruikt; 
d. ten minste éénmaal per maand visueel worden geïnspecteerd en ten minste éénmaal per 

jaar worden beproefd bij een druk van ten minste 1 maal de ontwerpdruk. 
e. Het instempelen van de datum en het keurmerk van deze drukbeproeving in een aan-

sluitflens of koppeling; in plaats van het inslaan van datum en keurmerk, kan ook een 
registratiesysteem van de drukbeproeving van de slangen opgezet worden, waarbij van 
elke slang een nummer in flens of koppeling is ingeslagen, dat correspondeert met dit 
registratiesysteem (zie ook voorschrift 1.6.1). 

11.2.3 In een tankput mogen uitsluitend aanwezig zijn: 
a. de volgens deze vergunning aanwezige tanks met bijbehorende leidingen, appendages 

en pompen; 
b. voorzieningen en faciliteiten noodzakelijk voor het voorkomen van en bestrijden van 

lekkages van de tanks. 

11.2.4 Een opslagtank moet zijn geaard in overeenstemming met de normen NEN 1010 en NEN 1014.
  

11.2.5 Doorvoeringen van leidingen door de putdijk moeten vloeistofdicht zijn. 

11.2.6 De putdijken moet zo sterk en stabiel zijn, dat deze de maximaal te verwachten vloeistofdruk 
gedurende langer tijd kan weerstaan. 

11.2.7 Doorvoeringen van leidingen door putdijken moeten zo veel mogelijk worden vermeden. 

11.2.8 De putdijken moeten zo vaak worden gecontroleerd en onderhouden dat de minimale hoogte en 
vloeistofkerendheid gewaarborgd blijven. Geconstateerde beschadigingen moeten onmiddellijk 
worden gerepareerd. 

11.2.9 De opvangcapaciteit van een tankput waarin zich één tank bevindt, moet ten minste gelijk zijn 
aan de inhoud van deze tank. De opvangcapaciteit van een tankput, waarin zich meerdere tanks 
bevinden, moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste tank vermeerdert met 
10%vol van de gezamenlijke inhoud van de overige in de put geplaatste tanks. 
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11.2.10 Hemel- en bluswater en lekvloeistoffen moeten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is uit 
tankputten worden afgevoerd. De bodem van een tankput moet daartoe zodanig zijn uitgevoerd 
dat vloeistoffen rechtstreeks naar één punt afvloeien. 

11.2.11 De afvoer van hemel- en bluswater uit een tankput moet geschieden via een vloeistofdichtelei-
ding welke moet zijn aangesloten op een voor de desbetreffende afvoer bestemd rioolstelsel. In 
een dergelijke leiding moet, buiten de tankput, een afsluiter zijn aangebracht welke - behalve 
tijdens het gecontroleerd afvoeren - gesloten moet zijn. 

11.2.12 Tanks moeten zijn uitgevoerd met: 
a. een hoogniveau-alarmering die ter plaatse en/of in de controlekamer, alarm geeft, voor-

dat het hoogst toelaatbare vloeistofniveau in de tank wordt bereikt, zodat maatregelen 
genomen kunnen worden om de pompcapaciteit te verminderen of het verpompen te 
stoppen, en; 

b. een onafhankelijke niveaubeveiliging die bij het bereiken van het hoogste toelaatbare 
vloeistofniveau in de tank de toevoer naar de tank doet stoppen. 

 

11.2.13 Inspectie en onderhoud van de tanks en toebehoren moet geschieden volgens een inspectie- en 
onderhoudsprogramma. Het inspectie en onderhoudsprogramma dient onderdeel te zijn van het 
in voorschrift 1.3.2 vermelde inspectie-, en onderhoudsprogramma. 

11.2.14 Het in voorschrift 11.2.13 opgenomen inspectie- en onderhoudsprogramma moet ten minste de 
volgende zaken omvatten: 

a. Inspectie van de tanks en toebehoren 
- Inspectieschema 
- Inspectieschema tankbodem (inwendig) 
- Inspectie van de tankwand en tankdak 
- Inspectie van druk-vacuumventielen, ventielen en scharnierbouten 
- Inspectie van afsluiters 
- Inspectie van trappen, bordessen en dergelijke 
- Controle van de aarding 
- Inspectie van instrumentatie   

b. Controle van verwarmingsapparatuur 
c. Inspectie van het productleidingsysteem 

11.3 Verladen van gevaarlijke stoffen  
 
Voorzieningen 

11.3.1 Gevaarlijke stoffen mogen slechts worden verladen op daarvoor ingerichte en bestemde ver-
laadplaatsen. 

11.3.2 Gemorste producten moeten onmiddellijk worden verwijderd. 

11.3.3 Verlaadplaatsen voor gevaarlijke (afval) stoffen moeten: 
a. duidelijk zijn gemarkeerd of duidelijk door borden zijn aangegeven; 
b. goed bereikbaar zijn; 
c. zodanig zijn uitgevoerd dat het veilig verladen wordt gewaarborgd. 

11.3.4 Het vloeroppervlak van verlaadplaatsen moet zodanig zijn uitgevoerd dat: 
a. het bestand is tegen de producten waarmee zij in aanraking kan komen; 
b. vloeistoffen niet direct in het riool kunnen geraken. 
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11.3.5 Verlaadinstallaties voor gevaarlijke stoffen moeten zijn voorzien van beveiligingen waardoor: 
a. geen verlading kan plaatsvinden wanneer niet de benodigde voorzieningen ter voorko-

ming van statische oplading zijn aangebracht; 
b. overvullen van het te vullen reservoir niet mogelijk is. 

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

11.3.7 Procesleidingen van laad- en losinstallaties moeten, behalve tijdens verlading, met een blind-
flens of met  een ten minste gelijkwaardige voorziening zijn afgesloten, zodat lekkage, ook in 
geval van een storing of een bedieningsfout wordt voorkomen. 
 
Werkzaamheden 

11.3.8 Voordat met het verladen van gevaarlijke stoffen mag worden begonnen moet worden gecontro-
leerd of: 

a. de verlading op veilige wijze en zonder lekkages kan verlopen; 
b. de te verladen hoeveelheid product in het te vullen reservoir kan worden opgenomen; 
c. de benodigde armen, slangen en koppelingen geen beschadigingen of slijtage vertonen; 
d. alle aansluiting op de juiste wijze en plaats zijn aangebracht en alle afsluiters in de juiste 

positie staan; 
e. de voorgeschreven voorzieningen ter bestrijding van lekkages zoals lekbakkenabsorptie- 

en neutralisatiemiddelen op de juiste plaats aanwezig en gebruiksgereed zijn. 
Zolang niet aan het bovenstaande wordt voldaan mag niet met de verlading worden begonnen. 

11.3.9 Tijdens het laden en lossen van tankauto’s en spoorketelwagens moet ten minste een toezicht-
houder van de inrichting op de laad- en losplaats of in de controlekamer aanwezig zijn, die zicht 
heeft op de laad- en/of losactiviteiten en die in geval van storingen, lekkages en/of onregelma-
tigheden onmiddellijk het verladen doet stoppen. 

11.3.10 Tijdens het aan- en afkoppelen van de laad en/of losleiding aan de tankauto moet de motor van 
de tankauto zijn uitgeschakeld. 

11.3.11 Tijdens het aan- en afkoppelen en tijdens de overslag moet de tankauto of spoorketelwagen zo 
zijn opgesteld, dat wegrijden tijdens de overslagwerkzaamheden wordt voorkomen.  

11.3.12 Voordat de bij het verladen in gebruik zijnde slangen, los- en laadarmen en leidingen mogen 
worden losgekoppeld moeten: 

a. deze zodanig zijn geledigd of afgesloten, dat geen dampen of vloeistoffen in de buiten-
lucht of bodem kunnen vrijkomen; 

b. alle afsluiters, mangatdeksels en dergelijke van de tankauto, laadketel of transporttank 
zijn gesloten. 

11.4 Opslag in silo’s 

11.4.1 Sterk stuifgevoelige en licht stuifgevoelige niet bevochtigbare vaste stoffen (categorie S1, S2 en 
S3) dienen in een gesloten loods of silo te worden opgeslagen. 

11.4.2 Silo's moeten zijn voorzien van: 
a. een overvulbeveiliging; 
b. een overdrukbeveiliging; 
c. een niveau-aanwijzing; 
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11.4.3 Silo's mogen niet meer dan 95 % gevuld zijn. 

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

11.5 Verlading in silo’s 

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

11.5.2 De verdringingslucht die vrijkomt bij verlading van licht en sterk stuifgevoelige vaste stoffen 
(categorie S1 tot en met S4) moet via een doelmatig werkend (filtrerend) afscheider worden af-
gevoerd. 

11.5.3 Indien er bij het verladen van het materiaal een zichtbare stofemissie naar de atmosfeer optreedt, 
bijvoorbeeld ten gevolge van een defect doekfilter, dient het verladen onmiddellijk gestaakt te 
worden tot de oorzaak van de emissie is verholpen. 
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12 Deelactiviteiten 

12.1 Stralen 

12.1.1 Het stralen mag uitsluitend geschieden in speciaal daarvoor bestemde machine. 

12.1.2 Tijdens het (grit) stralen in een ruimte anders dan een straalcabine moeten ramen en deuren van 
deze loods of ruimte(n) gesloten zijn. 

12.1.3 Een straalinstallatie mag alleen in werking kunnen zijn als een stofafzuiginstallatie in werking 
is. 

12.1.4 De opslag en het intern transport buiten de straalruimte van straalgrit- en afval mag uitsluitend 
geschieden in geheel gesloten emballage 

12.1.5 Een straalruimte moet regelmatig van grit en stof worden ontdaan.  

12.2 Lassen 

12.2.1 Binnen een straal van 5 m van de las- en  snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlamba-
re materialen bevinden  

12.2.2 Het is verboden om las- en snijwerkzaamheden te verrichten aan leidingen of tanks waarin ont-
plofbare of brandbare stoffen aanwezig zijn. 

12.3 Accu opslag en opladen 

12.3.1 De opslag van accu's moet plaatsvinden in een vloeistofdichte bak die bestand is tegen het in de 
accu's aanwezige elektrolyt. Indien de bak buiten is opgesteld, moet deze tegen inregenen zijn 
beschermd. Het opladen van accu's moet plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer en op een 
goed geventileerde plaats. 

12.3.2 In de acculaadruimte of nabij de acculaadplek mag geen schrobput aanwezig zijn die in verbin-
ding staat met de riolering. 

12.3.3 Onderdelen van elektrische installaties in de acculaadruimte mogen geen vonkende delen bevat-
ten en moeten overigens van een zodanige constructie zijn dat ze onder alle omstandigheden 
geen aanleiding tot ontploffing kunnen geven. 

12.3.4 Het aan- en afkoppelen van de aansluitdraden van accu’s mag slechts geschieden als de stroom 
is uitgeschakeld. 

12.4 Proefneming 
 

12.4.1 Vergunninghouder mag, bij wijze van proefneming, andere procesomstandigheden of andere 
grondstoffen toepassen dan beschreven in onderhavige vergunning, mits hiervoor voorafgaand 
aan de proefneming, schriftelijke toestemming is verkregen gedeputeerde staten. 
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Ter verkrijging van deze toestemming dienen de volgende gegevens voorafgaand aan de proef-
neming schriftelijk te worden verstrekt aan gedeputeerde staten: 
a. een technische beschrijving en/of specificatie van de procesomstandigheden met vermel-

ding van de capaciteit; 
b. het doel en de functie van de andere procesomstandigheden; 
c. een opgave van de wijzigingen in de bedrijfsvoering, milieubelasting en -risico's als gevolg 

van de invoering van de andere procesomstandigheden; 
d. een opgave van de geplande aanvangsdatum, alsmede van de duur van de proef; 
e. de aard, hoeveelheid en fysisch/chemische specificaties van de te behandelen (gevaarlijke) 

afvalstoffen tijdens de proefneming; 
f. de verwachte massabalans waarin aandacht voor de emissies naar de verschillende milieu-

compartimenten, energieverbruik en restfractie; 
g. de verwachte bestemming van de restfractie, met vermelding van de verwachte fy-

sisch/chemisch/toxicologische specificaties en eventuele hergebruikmogelijkheden; 
h. de wijze waarop bij de uitvoering van de test door middel van metingen en registraties de 

procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst; 
i. schriftelijke stukken van het betreffende bevoegde gezag, waaruit blijkt dat de proefneming 

op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is gelegaliseerd; 
 k. de wijze waarop de resultaten van de proefneming worden gerapporteerd. 
 Indien bij het beproeven van andere procesomstandigheden tevens bij wijze van proef, an-

dere (niet vergunde) afvalstromen worden behandeld, moeten bij de te verstrekken gege-
vens als bedoeld in het eerste lid tevens de gegevens zoals bedoeld in het derde lid onder a, 
b en c worden verstrekt. 

12.4.2 Vergunninghouder mag niet eerder aanvangen met een proefneming als bedoeld in de voor-
schriften 12.4.1 dan nadat de schriftelijke toestemming van gedeputeerde staten is ontvangen. 
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13 Nazorg 

13.1 Nazorg 

13.1.1 Uiterlijk drie maanden voordat de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd moet hiervan schrifte-
lijk melding worden gedaan aan gedeputeerde staten. Bij deze melding moeten tevens de vol-
gende gegevens worden overgelegd: 

a. de wijze waarop de in het bedrijf aanwezige grond-, hulp- en afvalstoffen en overige 
milieuschadelijke stoffen zullen worden verwijderd; 

b. de toekomstige bestemming en gebruik van de gebouwen en het terrein van het bedrijf. 

13.1.2 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden daarna alle afval-
stoffen uit de inrichting verwijderd te zijn. 

 
 
 
 


