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1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

 

1.1. Terrein van de inrichting en toegankelijkheid 

1.1.1. Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze 

plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:  

a. alle gebouwen en de installaties met hun functies; 

b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met 

vermelding van aard en maximale hoeveelheid. 

 

1.1.2. Binnen de openingstijden mogen anderen dan het personeel van DSM AP en overige bedrijven 

op het Emmtec Industry & Business Park uitsluitend na melding bij de portiersloges in de 

inrichting aanwezig zijn. 

 

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

 

1.1.4. Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle 

voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. 

Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan 

die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van 

brandbestrijdingsmiddelen. 

 

1.2.  Installaties  

1.2.1. Gasgestookte verwarmings- of stookinstallaties en bijbehorende appendages moeten voldoen 

aan de NEN 1078 en/of de NEN 2078. Een gasgestookte verwarmings- of stookinstallatie met 

een nominaal vermogen van meer dan 100 kW moet voor ingebruikneming en vervolgens ten 

minste éénmaal per vier jaar gekeurd worden op goed en veilig functioneren, optimale 

verbranding en energiezuinigheid. De keuring moet mede omvatten de afstelling voor de 

verbranding, het systeem voor de toevoer van de brandstof en de afvoer van de 

verbrandingsgassen. Onderhoud moet jaarlijks door een daartoe erkend bedrijf te worden 

verricht. Indien uit een keuring blijkt dat de verwarmings- of stookinstallatie onderhoud nodig 

heeft, moet dat onderhoud binnen twee weken na de keuring plaatsvinden. 

 

1.2.2. De keuring als bedoeld in vorig voorschrift moet worden uitgevoerd door een persoon die 

beschikt over een geldig certificaat dat is afgegeven door een instelling die door de Raad voor 

Accreditatie is geaccrediteerd teneinde uitvoering te kunnen geven aan de 'beoordelingsrichtlijn 

voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties' van de Stichting 

Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties of aantoonbaar voldoet aan eisen die ten 

minste gelijkwaardig zijn aan die beoordelingsrichtlijn.  

 

1.3. Instructies 

1.3.1. De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over 

de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing 

zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van 

storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet 

steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen 

ingrijpen. 
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1.3.2. De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het 

bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen 

voorschriften. 

 

1.4. Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder 

1.4.1. De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam, 

adres en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens 

plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan 

worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de 

wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag. 

 

1.5. Inspectie en onderhoudsprogramma 

1.5.1. 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. 

 

1.5.2. Het inspectie en onderhoudsprogramma moet op aanvraag van het bevoegd gezag worden 

overgelegd. 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. 

 
1.5.3. 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 

verrichten werkzaamheden conform de voorschriften van deze vergunning worden uitgevoerd. 

 

1.5.4. Ten minste zeven werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd 

 die effecten buiten de inrichting  tot gevolg kunnen hebben dienen gedeputeerde 

staten hiervan op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeerde staten kunnen nadere eisen 

stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. 

 

1.6. Registratie 

1.6.1. Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met 

bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten 

aanwezig: 

- alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen; 

- de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezig gevaarlijke 

stoffen; 

- de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven 

inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen; 

- de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik. 

 

1.6.2. De documenten genoemd in voorschrift 1.6.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard. 
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1.7. Metingen en controle 

1.7.1  Binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning dient een meet- en 

registratieplan voor de bepaling en bewaking van de milieubelasting ter goedkeuring aan het 
bevoegd gezag te worden overlegd. In het plan dienen ten minste te worden aangegeven: 
a. de geplande controleacties; 
b. de geplande frequentie; 
c. de te hanteren controlevorm en methodiek; 
d. de wijze en tijdstip van rapportage. 

 
1.7.2  Wijzigingen in het controleplan dienen van te voren te worden overgelegd aan bevoegd gezag. 
 

1.8. Bedrijfsbeëindiging 

1.8.1. 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. 

 

1.8.2. Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een 

van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. 

Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige 

gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden 

verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden 

gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden. 

  

2 AFVALSTOFFEN 

 

2.1. Afvalscheiding 

2.1.1. Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en 

gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren: 

a. de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen 

b. papier en karton; 

c. elektrische en elektronische apparatuur; 

d. kunststof; 

e. metalen; 

f. hout. 

g.  

2.1.2. Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij 

onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en 

hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die 

bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen. 

 

2.2. Opslag van afvalstoffen 

2.2.1. De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten 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 deze verontreiniging te verwijderen. 

 

2.2.2. De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat: 



 

 8 

a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen; 

b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel 

met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen; 

c. deze tegen normale behandeling bestand is; 

d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk 

tot uiting komen. 

 

2.2.3. Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende 

soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken. 

 

2.2.4. De termijn van opslag van afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan mag maximaal één jaar 

bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar 

bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de 

opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen. 

 

2.3. Afvoer van afvalstoffen 

2.3.1. Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit 

onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste 

gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen 

die worden genomen om de stagnatie op de heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen. 

3 AFVALWATER 

 

3.1. Algemeen 

3.1.1. Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een riool worden gebracht, als door de samenstelling, 

eigenschappen of hoeveelheid ervan: 

a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van het riool of de bij een zodanig riool 

behorende apparatuur; 

b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit het riool. 

c.  

3.1.2. 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 

 

3.2. Lozingseisen 

3.2.1. De afvalwaterstromen op het vuilwaterriool 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, bepaald volgens NEN 6411 (1981); 

c.  het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald 

volgens NEN 6487 (1997), NEN 6654 (1992), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 

22743:2006/C1:2007; 

d.  het gehalte aan chemisch zuurstof verbruik (CZV) mag in een volumeproportioneel 

etmaalmonster niet meer dan 5150 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6633; 

e.  het gehalte aan TOC mag niet meer dan 1500 mg/l bedragen; 

f.  het debiet mag niet meer dan 450 m
3
 per week, dan wel 22.000 m

3
 per jaar bedragen, 

bepaald middels een jaarlijks geijkte debietmeter. 
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3.2.2. De temperatuur van de afvalwaterstroom op het schoonwaterriool mag in enig steekmonster niet 

hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (1988). 

 

3.2.3. Tot twee jaar na het van kracht worden van deze vergunning is, in afwijking van voorschrift 3.2.2, 

een hogere temperatuur op het schoonwaterriool toegestaan onder de voorwaarden: 

a. de temperatuur van de afvalwaterstroom op het schoonwaterriool mag in enig steekmonster  

b. niet hoger zijn dan 40 °C, bepaald volgens NEN 6414 (1988) 

c. de overschrijdingen van voorschrift 3.2.2 en de frequentie van de overschrijdingen moeten in 

het logboek worden vermeld. 

 

3.2.4. Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander analyse of -methode, moet deze 

geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden 

aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-

norm. 

 

3.3.   Controle 

3.3.1. De totale hoeveelheid afvalwater moet, voordat lozing op het vuilwaterriool plaatsvindt, door één 

controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde onder vrij verval bemonstering van het 

afvalwater kan plaatsvinden. De controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn. 

 

3.3.2. In afwijking van voorschrift 3.3.1 vindt tot 1 januari 2013 de bemonstering van het afvalwater 

plaats bij putten vz19, vz20 en vz21 die op tekening met nummer 1.491.131 zijn vermeld. 

 

3.3.3. Ter plaatse van de controlevoorziening dient door of vanwege de vergunninghouder door 

bemonstering en onderzoek de afvalwaterstroom onderzocht te worden op de parameters 

vermeld onder voorschrift 3.2. 

 

3.3.4. De frequentie van bemonstering en onderzoek bedraagt bij de volgende parameters: 

a.  het debiet, als bedoeld in voorschrift 3.2 lid h, continue; 

b. overige parameters, als bedoeld in voorschrift 3.2 lid a tot en met lid d, éénmaal per   

kwartaal. 

3.3.5. Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt met een lager aantal parameters en of een lagere 

bemonsteringsfrequentie kan worden volstaan, kunnen wij op een daartoe strekkend verzoek 

aldus besluiten. 

 

3.3.6. De onderzoeksresultaten dienen: 

  a.  opgenomen te worden in een logboek dat op locatie aanwezig moet zijn; 

  b.  jaarlijks dient het logboek aan het bevoegd gezag overlegd te zijn.  

3.4. Plannen 

3.4.1. Uiterlijk drie maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient de 

vergunninghouder een monitoringsplan op te stellen om de samenstelling en omvang van de 

lozing op het vuilwaterriool en van de lozing op het schoonwaterriool te bepalen. 

 

3.4.2. Het in voorschrift 3.4.1 bedoelde plan bevat minimaal de parameters: 

 a.  het debiet van het afvalwater; 

 b.  het chemisch zuurstofverbruik (CZV) van het afvalwater; 

 c.  het totaal organisch koolstof (TOC) van het afvalwater; 

 d.  de verhouding tussen CZV en TOC van het afvalwater; 

 e.  het debiet van het koelwater; 

 f.  de temperatuur van het koelwater. 
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3.4.3. Uiterlijk twee jaar na het van kracht worden van deze vergunning moet in voorschrift 3.4.1 

bedoelde plan zijn uitgevoerd en aan het bevoegd gezag en de waterbeheerder te zijn 

gerapporteerd. 

 

3.4.4. De volgende saneringsmaatregelen en plannen moeten door de vergunninghouder worden 

gerealiseerd: 

a.   voor 1 januari 2013: Bovengrondse realisatie van de riolering met één lozingspunt en één 

controlevoorziening; 

b. voor 1 januari 2013: Aanpassing van het koelwatersysteem; 

c. voor 1 januari 2014: Vervanging van koelwateradditief Spectrus NX 1102 door een minder 

milieubelastend alternatief; 

d. voor 1 januari 2015: Installatie van droogvacuümpompen. 

 

3.4.5. De volgende gegevens moeten door de vergunninghouder aan het bevoegd gezag worden 

overlegd: 

a. voor 1 januari 2013: definitieve rioleringstekening na realisatie van één lozingspunt en één 

controlevoorziening; 

b. voor 1 januari 2014: productinformatie van het alternatief voor Spectrus NX 1102. 

 

3.4.6. De plannen en de gegevens, als bedoeld in voorschrift 3.4.1, 3.4.3 en 3.4.5 moeten de 

goedkeuring hebben van het bevoegd gezag (op advies van waterbeheerder). 

 

 

3.5. Calamiteiten indirecte lozingen  

3.5.1. Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de gestelde 

voorschriften onder 3 Afvalwater wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, 

moet de vergunninghouder hiervan direct maatregelen treffen en telefonisch aan bevoegd 

gezag en aan de waterbeheerder melding doen. De maatregelen moeten de nadelige invloed 

van de lozing op het oppervlaktewater ongedaan maken of beperken. De door, of namens, de 

waterbeheerder gegeven aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. 

4 BODEM 

 

4.1. Doelvoorschriften 

4.1.1. Het bodemrisico van de bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van doelmatige 

maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de 

NRB. 

   

4.2. Vloeistofdichte vloeren 

4.2.1. Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of verharding moet 

plaatsvinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp, aanleg en herstel van 

vloeistofdichte verhardingen van beton). 

 

4.2.2. Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer 

of verharding moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit 

aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe 

beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. 

 

4.2.3. Een vloeistofdichte vloer of verharding moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld  

goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.2. 
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4.2.4. Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte 

vloer of verharding en overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB. 

 

4.2.5. Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse visuele controle van de vloeistofdichte vloer 

overeenkomstig bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44. 

 

4.2.6. Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd 

overeenkomstig voorschrift 4.2.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, 

als bedoeld in de voorschriften 4.2.4 en 4.2.5, niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is 

uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd. 

 

4.3. Opslagtanks butaandiol en glycol 

4.3.1. De nieuw te plaatsen opslagtanks voor butaandiol (AT100) en glycol (AT101) en de op te 

knappen tanks voor technische butaandiol (AT03) en verse glycol (AT 12) dienen in afwijking 

van voorschrift 4.1.1.op 31 december 2012 te voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals 

gedefinieerd in de NRB.  

 

4.4. Bedrijfsrioleringen 

4.4.1. Nieuw aan te leggen riolen voor de afvoer van verontreinigd hemelwater en bedrijfsafvalwater 

moeten bovengronds worden aangelegd. Indien op grond van klimatologische of 

bedrijfsspecifieke omstandigheden toepassing van bovengrondse riolen niet mogelijk is, dan kan 

het bevoegd gezag overwegen een ondergronds riool toe te staan. 

 

4.4.2. Toepassing van een ondergrondse riolering is pas mogelijk nadat de vergunninghouder op basis 

van onderzoek de onhaalbaarheid van een bovengronds riool naar oordeel van het bevoegd 

gezag in voldoende mate heeft aangetoond. Een verzoek om toepassing van ondergrondse 

riolering heeft de goedkeuring van gedeputeerde staten nodig. 

 

4.4.3. Nieuwe ondergrondse rioolsystemen moeten zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria 

genoemd in CUR/PBV-aanbeveling 51 zodat breuk ten gevolge van verzakking en daardoor 

lekkage uit de systemen wordt voorkomen.  

 

Toelichting:  

Wanneer het bedrijfsafvalwater betreft met sterk verontreinigende afvalstoffen dan 

vloeistofdichtheidsklasse A toepassen verwaarloosbaar risico. Bijvoorbeeld toepassen voor 

afvalwaterstromen naar een AWZI. Voor bedrijfsafvalwater dat op het oppervlaktewater wordt 

geloosd vloeistofdichtheidsklasse B toepassen. Voor verontreinigd hemelwater en huishoudelijk 

afvalwater geldt vloeistofdichtheidsklasse C. 

 

4.4.4. Bestaande rioolsystemen moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in 

CUR/PBV-aanbeveling 44 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen. Uitzondering 

hierop zijn rioolsystemen voor de afvoer van schoon hemelwater en koelwater. 

 

Toelichting:  

Vloeistofdicht volgens de CUR/PBV 44 houdt voor rioolpersleidingen en bijbehorende 

componenten in geen lekverlies, voor ontvangputten, afscheidingsinstallatie en overige 

componenten eveneens geen lekverlies. Voor leidingen onder vrijverval is een gering lekverlies 

toegestaan van 3% van het wandoppervlak (uitgedrukt in m
2
) gedurende de meettijd (uitgedrukt 

in het aantal liters). Zie ook paragraaf 6.2.1 van de CUR/PBV 44. 
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4.4.5. In afwijking van voorschrift 4.4.3 dienen de riooldelen (met afvalwaterstromen W3, W5 en W6, 

zie tabel 6.1 van de aanvraag) behorende bij het BPU gebouw op 31 december 2012 

aantoonbaar vloeistofdicht te zijn volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling 44 en 

bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen. 

 

4.4.6. In afwijking van voorschrift 4.4.3 dienen de riooldelen (met afvalwaterstroom W4, zie tabel 6.1 

van de aanvraag) behorende bij tankput 14 op 31 december 2012 aantoonbaar vloeistofdicht te 

zijn volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling 44 en bestand tegen de daardoor 

afgevoerde (vloei)stoffen. 

 

4.4.7. In afwijking van voorschrift 4.4.3 dienen de riooldelen en putten in het traject VZ27N3-VZ27N4 

per 31 december 2012 aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in 

CUR/PBV-aanbeveling 44 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen. 

 

4.4.8. Vergunninghouder moet voor  binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze 

beschikking aan het bevoegd gezag een beheersprogramma overleggen waarin is beschreven 

op welke wijze de bedrijfsriolering wordt beheerd en geïnspecteerd. Hierbij moet het CUR-

rapport 2001-3 "Beheer bedrijfsriolering bodembescherming" worden gehanteerd. Dit 

beheersplan kan gecombineerd worden met het plan van maatregelen zoals is voorgeschreven 

in voorschrift 4.5.1 

 

4.5. Beheermaatregelen 

4.5.1. Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze beschikking moet door 

vergunninghouder een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende 

voorzieningen (exclusief rioleringen) aan het bevoegd gezag worden toegezonden. In dit plan 

moet ten minste het volgende zijn uitgewerkt: 

a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden; 

b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie; 

c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.); 

d. de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren; 

e hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt; 

f. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten h.

 worden gerapporteerd en geregistreerd; 

g de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van 

bodemincidenten. 

Dit plan kan gecombineerd worden met het in voorschrift 1.7.1 voorgeschreven meet- en 

registratieplan. 

 

4.6. Bodemonderzoek 

 Nulsituatie 

4.6.1. De nulsituatie is vastgelegd in het Nulsituatie bodemonderzoek Diolen Emmen DSM 

Engineering Plastics, d.d. 17 juli 2009, kenmerk 07422198306, B0203210022.002. 

 

 

 Eindsituatie 

4.6.2. Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de 

bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Het onderzoek moet 

worden uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725. 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 
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hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. De resultaten van het onderzoek 

moeten uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag zijn 

overgelegd. 

 

4.6.3. Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het 

nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en 

op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben 

plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. 

Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. Ter 

plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek 

onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als 

het nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde herhalingsonderzoek. 

 

4.7. Herstelplicht (bodemsanering) 

4.7.1. Indien uit eindonderzoek, bedoeld in voorschriften 4.6.2 en 4.6.3, blijkt dat de bodem als gevolg 

van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting 

drijft er zorg voor dat binnen zes maanden na toezending van dat rapport aan het bevoegd 

gezag de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als 

bedoeld in voorschrift 4.6.1; rapport:  Nulsituatie bodemonderzoek Diolen Emmen DSM 

Engineering Plastics, d.d. 17 juli 2009, kenmerk 07422198306, B0203210022.002. 

Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt 

over een erkenning op grond van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer. 

 

4.7.2. Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren moet      

sanering plaats vinden overeenkomstig door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen. 

5 ENERGIE 

 

5.1. Energie 

5.1.1. Ten einde met betrekking tot energie-efficiency te voldoen aan BBT neemt de inrichting 

gezamenlijk met alle DSM-vestigingen in Nederland deel aan de meerjarenafspraak energie-

efficiency ETS-ondernemingen (MEE) en geeft zij uitvoering aan de in het kader daarvan 

periodiek opgestelde energie-efficiencyplan (EEP) mits daarmee ook met betrekking tot andere 

milieuaspecten wordt voldaan aan BBT.  

6 EXTERNE VEILIGHEID 

 

6.1. Installaties 

6.1.1. Bedrijfsgebouwen moeten ter beveiliging tegen blikseminslag zijn voorzien van een doelmatige 

aarding.  

 

6.1.2. De uitvoering, de inspectie en het onderhoud van de bliksemafleider- en van de 

aardingsinstallaties moeten geschieden overeenkomstig de norm NEN en IEC 62305. 

 

6.1.3. Aardverbindingen of elektrostatische verbindingen voor de afvoer van elektrostatische lading en 

bliksemafleiderinstallaties moeten ten minste éénmaal per jaar door een erkend 

installatiebureau worden doorgemeten. 

 

6.2. Brandbestrijding 

6.2.1. Binnen de gehele inrichting moeten de plaatsen en gebouwen, waar open vuur en roken 

verboden is, zoals binnen gevarenzones, duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften 
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in de Nederlandse en Engelse taal of door middel van een symbool overeenkomstig de NEN 

3011.  

 

6.2.2. Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds: 

- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn; 

- goed bereikbaar zijn; 

- als zodanig herkenbaar zijn. 

 

7 OPSLAG EN VERLADING 

7.1. Opslagregistratie 

7.1.1. Binnen de inrichting moet op een daartoe bestemde plaats een registratiesysteem aanwezig zijn 

waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen aan-

wezige stoffen wordt bijgehouden. 

 

7.2. Opslag methanol en in bovengrondse verticale cilindrische tanks  

7.2.1. De opslag en uitvoering dient geschikt te zijn voor de stoffen die daarin worden opgeslagen en te 

voldoen aan de onderstaande paragrafen van de PGS 29 voor zover betrekking op een 

bestaande tank, klasse 1 en een vast dak: 

Hoofdstuk 4 Tankopslag, activiteiten en inrichting 

Paragraaf 4.2 Voorschriften 1 t/m 11, (met uitzondering van de goedkeuring in voorschrift 3) 
 Paragraaf 4.3 Voorschriften 12 t/m 18 
 Paragraaf 4.4 Voorschrift 20 
 Paragraaf 4.5 Voorschrift 21 t/m 26 
  
 Hoofdstuk 5 Tankputten 
 Paragraaf 5.1 Voorschrift 32 t/m 34 
 Paragraaf 5.3  
 Paragraaf 5.4 Voorschrift 37 t/m 46 m.u.v. voorschrift 45 
 Paragraaf 5.5 Voorschrift 52 t/m 56 m.u.v. voorschrift 54 
 Paragraaf 5.6 Voorschrift 58 t/m 60 voorschrift 60 voor wat betreft de bestaande situatie 
 Paragraaf 5.8 Voorschrift 64 t/m 67  
 
 Hoofdstuk 6 Opslagtanks 
 Paragraaf 6.1 Voorschrift 69, 71, 72, 74 en 75  
 Paragraaf 6.2 Voorschrift 76  
 Paragraaf 6.3 Voorschrift 79, 84 t/m 88 
  
 Hoofdstuk 7 Overige voorzieningen 
 Paragraaf 7.1 voorschrift 89 
 Paragraaf 7.2 voorschriften 90 t/m 92 voor wat betreft de pompplaats 
 Paragraaf 7.3 voorschrift 94 t/m 98, 101 t/m 105, 107 t/m 110) 
 Paragraaf 7.4 voorschrift 124 t/m 132 m.u.v. voorschriften 129 en 131 
 Paragraaf 7.5 voorschrift 138 t/m 142 m.u.v. voorschrift 139  

Paragraaf 7.7 voorschrift 151 
 

 Hoofdstuk 8 Brandbestrijdingsvoorzieningen 
 Paragraaf 8.2 voorschrift 155 t/m 157 m.u.v. voorschrift 156  

 In afwijking van het gestelde in voorschrift 155 voor de toepassing van NFPA 11 is NFPA 15 
toegestaan.  

 Paragraaf 8.3 voorschrift 159 t/m 176 m.u.v. voorschriften 167, 168, 174  
 In afwijking van het gestelde in voorschrift 159 voor de toepassing van NFPA 11 is NFPA 15 
toegestaan 

 Paragraaf 8.4 voorschriften 177 en 181 
 Paragraaf 8.5.voorschriften 182 t/m 186 
 Paragraaf 8.6 voorschriften 187 en 188  
 Paragraaf 8.7 voorschriften 190, 191, 193 

Paragraaf 8.8 voorschriften 194 en 195 
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 Hoofdstuk 9 Veiligheidsbeheersmaatregelen 
 Paragraaf 9.1 voorschrift 196 t/m 200 
 Paragraaf 9.2 voorschrift 201 t/m 204 
 Paragraaf 9.3 voorschrift 205 t/m 209 
 Paragraaf 9.4 voorschrift 210 en 211 
 Paragraaf 9.5 voorschrift 212 t/m 221 
 Paragraaf 9.6 voorschrift 222 t/m 224 
 Paragraaf 9.7 voorschrift 225 
 
 Hoofdstuk 10 Brandpreventie en veiligheid 
 voorschriften 226 t/m 231 
 Paragraaf 10.5 voorschrift 242 
 
 Hoofdstuk 11 Bedrijfsvoering en beheer 
 Paragraaf 11.1 voorschriften 243 en 244 
 Paragraaf 11.2 voorschrift 245 

 Paragraaf 11.3 voorschriften 246 t/m 248 m.u.v. inspectie van seals, controle van  verwarmings-   
 apparatuur  

 Paragraaf 11.4 voorschrift 249 t/m 253 
 Paragraaf 11.5 voorschrift 254 en 255 
 Paragraaf 11.6 voorschrift 256 t/m 259 
 
 Hoofdstuk 12 Beheer van wijzigingen 
 Paragraaf 12.1 Voorschriften 260 t/m 265 
 
 

Voorschrift 157 is niet van toepassing indien vergunninghouder binnen 6 maanden na in werking 
treden van deze beschikking een operationeel plan ter kennisgeving overlegt. In dit plan dient ten 
minste aandacht te zijn besteed aan: 

 a. beschrijving van de detectie en ontwerpnorm stikstofdeken; 
 b. uitwerking van de scenario’s tankbrand en tankputbrand; 
 c. uitwerking van de effecten en schade voor elk scenario; 
 d. beschrijving van de bestrijdingsstrategie per scenario; 
 e. uitwerking van de warmtestralingcontouren (1, 3 en 10 kW/m2) van elk scenario; 
 f. hoeveelheid schuimvormend middel; 
 g. benodige koelcapaciteit van elk scenario; 
 h. uitwerking van de taken (takenanalyse) voor de bestrijding van elk scenario; 
 i. beschrijving van de aanwezige blusvoorzieningen en bluswateropvangcapaciteit; 
 j. beschrijving van alternatieve bluswatercapaciteit; 
 k. beschrijving verdeling taken bedrijfsbrandweer en brandweer. 

Het plan moet zijn goedgekeurd door de lokale brandweer alvorens het ter kennisgeving wordt 
voorgelegd.  

 
7.3. Opslag DMT in bovengrondse verticale cilindrische tanks 

7.3.1. De opslag en uitvoering dient geschikt te zijn voor de stoffen die daarin worden opgeslagen en te 

voldoen aan de onderstaande paragrafen van de PGS 29 voor zover betrekking op een 

bestaande tank met een vast dak: 

Hoofdstuk 4 Tankopslag, activiteiten en inrichting 

Paragraaf 4.2 voorschriften 1 t/m 11, (met uitzondering van de goedkeuring in voorschrift 3) 
 Paragraaf 4.3 voorschriften 12 t/m 18 
 Paragraaf 4.4 voorschrift 20 
 Paragraaf 4.5 voorschrift 21 t/m 26 
  
 Hoofdstuk 5 Tankputten 
 Paragraaf 5.1 voorschrift 32 t/m 34 
 Paragraaf 5.3  
 Paragraaf 5.4 voorschrift 37 t/m 44 
 Paragraaf 5.5 voorschrift 52 t/m 56 (m.u.v voorschrift 54) 
 Paragraaf 5.6 voorschrift 58 en 60 
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 Voorschriften 58 en 60 zijn niet van toepassing mits wordt aangetoond dat voorziening niet nood-  
  zakelijk is.  

 Paragraaf 5.8 voorschriften 64 en 65  
 
 Hoofdstuk 6 Opslagtanks 
 Paragraaf 6.1 voorschrift 69, 71, 72, 74 en 75  
 Paragraaf 6.2 voorschrift 76  
 Paragraaf 6.3 voorschrift 79, 84 t/m 88 
  
 Hoofdstuk 7 Overige voorzieningen 
 Paragraaf 7.1 voorschrift 89 
 Paragraaf 7.2 voorschriften 90 t/m 92 voor wat betreft de pompplaats 
 Paragraaf 7.3 voorschrift 94 t/m 98, 101 t/m 105, 107 t/m 110) 
 Paragraaf 7.4 voorschrift 124 t/m 132 m.u.v. voorschriften 129 en 131 
 Paragraaf 7.5 voorschrift 138 t/m 142 m.u.v voorschrift 139  

Paragraaf 7.7 voorschrift 151 
 
 

 Hoofdstuk 8 Brandbestrijdingsvoorzieningen 
 Paragraaf 8.2 voorschriften 155 t/m 157 m.u.v. voorschrift 156,  
 Paragraaf 8.3 voorschrift 159 t/m 176 m.u.v. voorschrift 174   
 Paragraaf 8.4 voorschriften 177, 179, 181 
 Paragraaf 8.5. voorschriften 182 t/m 186 
 Paragraaf 8.6 voorschriften 187 en 188  
 Paragraaf 8.7 voorschriften 190, 191, 193 

Paragraaf 8.8 voorschriften 194 en 195 
 

 
 Hoofdstuk 9 Veiligheidsbeheersmaatregelen 
 Paragraaf 9.1 Voorschrift 196 t/m 200 
 Paragraaf 9.2 Voorschrift 201 t/m 204 
 Paragraaf 9.3 Voorschrift 205 t/m 209 
 Paragraaf 9.4 Voorschrift 210 en 211 
 Paragraaf 9.5 Voorschrift 212 t/m 221 
 Paragraaf 9.6 Voorschrift 222 t/m 224 
 Paragraaf 9.7 Voorschrift 225 
 
 Hoofdstuk 10 Brandpreventie en veiligheid 
 Voorschrift 226 t/m 231 
 Paragraaf 10.1 Voorschrift 233 
 Paragraaf 10.5 Voorschrift 242 
 
 Hoofdstuk 11 Bedrijfsvoering en beheer 
 Paragraaf 11.1 Voorschriften 243 en 244 
 Paragraaf 11.2 Voorschrift 245 

 Paragraaf 11.3 Voorschriften 246 t/m 2498 m.u.v. inspectie van tankbodem, inspectie van seals   
 Paragraaf 11.4 Voorschrift 249 t/m 253 
 Paragraaf 11.5 Voorschrift 254 en 255 
 Paragraaf 11.6 Voorschrift 256 t/m 259 
 
 Hoofdstuk 12 Beheer van wijzigingen 
 Paragraaf 12.1 Voorschriften 260 t/m 265 
 
 

De voorschriften van paragraaf 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 en 8.8. zijn niet van toepassing indien 
vergunninghouder binnen 6 maanden na in werking treden van deze beschikking een 
operationeel plan ter kennisgeving overlegt. In dit plan dient ten minste aandacht te zijn besteed 
aan: 

 a. beschrijving van de detectie en ontwerpnorm stikstofdeken 
 b. uitwerking van maatgevende brandweerscenario’s; 
 c. uitwerking van de effecten en schade voor elk scenario; 
 d. beschrijving van de bestrijdingsstrategie per scenario; 
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 e. uitwerking van de warmtestralingcontouren (1, 3 en 10 kW/m2) van elk scenario; 
 f. hoeveelheid schuimvormend middel; 
 g. benodigde koelcapaciteit van elk scenario; 
 h. uitwerking van de taken (takenanalyse) voor de bestrijding van elk scenario; 
 i. beschrijving van de aanwezige blusvoorzieningen en bluswateropvangcapaciteit; 
 j. beschrijving van alternatieve bluswatercapaciteit; 
 k. beschrijving verdeling taken bedrijfsbrandweer en brandweer. 

Het plan moet zijn goedgekeurd door de lokale brandweer alvorens het ter kennisgeving wordt 
voorgelegd.  

 

 
7.4. Opslag van butaandiol, ethyleenglycol, co-polymeren, glycol in bovengrondse verticale 

tanks 

 

7.4.1. De binnen de inrichting aanwezige tanks, geplaatst in een tankput, moeten geschikt te zijn voor 

de stoffen die daarin worden opgeslagen en dienen te voldoen aan onderstaande voorschriften  

van de richtlijn PGS 29: 

 
 Hoofdstuk 5 Tankputten 
 Paragraaf 5.1 Voorschrift 32 t/m 34 

Paragraaf 5.3  
 
Hoofdstuk 6 Opslagtanks 
Paragraaf 6.3 Voorschrift 87 
 
Hoofdstuk 7 Overige voorzieningen 
Paragraaf 7.3 voorschriften 94 t/ 98 
 

 Hoofdstuk 11 Bedrijfsvoering en beheer 
 Paragraaf 11.6 Voorschrift 256 t/m 259 of een gelijkwaardige voorziening 
 
7.4.2. De constructie van nieuwe tanks die vrij van de grond staan dienen te voldoen aan voorschrift 

4.1.2. van de PGS 30 of een gelijkwaardige voorziening. 

 

7.4.3. De constructie van de nieuwe tanks met een bodemplaat dienen te voldoen aan de Europese 

norm NEN-EN 14015-1. Voor afwijking van bovenstaande norm is goedkeuring vereist van een 

 door het bevoegd gezag geaccepteerde instantie 

8 LOSSEN EN VERLADEN VAN GEVAARLIJKE STOFFEN 

 
8.1. Voorzieningen 

8.1.1. Gevaarlijke stoffen mogen slechts worden verladen op daarvoor ingerichte en bestemde 

verlaadplaatsen. 

 
8.1.2. Verlaadplaatsen moeten: 

 a. duidelijk zijn gemarkeerd of duidelijk door borden zijn aangegeven; 
 b. goed bereikbaar zijn; 
 c. zodanig zijn uitgevoerd dat het veilig verladen is gewaarborgd. 
 
8.1.3. Het vloeroppervlak van verlaadplaatsen moet zodanig zijn uitgevoerd dat: 

a. het vloeistofdicht is en bestand tegen de producten waarmee het in 

b. aanraking kan komen; 

c. de te verladen vloeistof naar één bepaald punt kan aflopen, daar kan 

d. worden opgevangen en gemakkelijk kan worden verwijderd of behandeld; 

e. vloeistoffen niet direct in het riool kunnen geraken. 
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8.1.4. Verlaadinstallaties voor gevaarlijke stoffen moeten zijn voorzien van beveiligingen waardoor: 

a. geen verlading kan plaatsvinden wanneer niet de benodigde verbindingskabel ter 

voorkoming van statische oplading is; 

b. overvullen van het te vullen reservoir niet mogelijk is. 

 
8.1.5. Elk aansluitpunt voor los- en laadarmen of -slangen moet zijn voorzien van een duidelijk 

zichtbaar en leesbaar opschrift waaruit blijkt voor welk product of welke productcategorie het 

aansluitpunt dient. 

 
8.1.6. Procesleidingen van laad- en losinstallaties moeten, behalve tijdens verlading zijn afgesloten. 

 

  Werkzaamheden 
8.1.7. Voordat met het verladen van gevaarlijke stoffen mag worden begonnen moet worden 

gecontroleerd 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 aansluitingen 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 lekbakken, absorptie- 

en neutralisatiemiddelen op de juiste plaats aanwezig en gebruiksgereed zijn. 

 

Zolang niet aan het bovenstaande wordt voldaan mag niet met de verlading worden begonnen. 

 

8.1.8. 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 

buitenlucht kunnen vrijkomen; 

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

zijn gesloten. 

 

8.2. Opslag verpakte gevaarlijke stoffen 

 Algemeen 
8.2.1. De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals 

genoemd in de PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en dient, 

voorzover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, te voldoen aan het gestelde 

in de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.2.3.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.9.1, 3.21.1 

en 3.23.1 van de richtlijn PGS 15. 

 
8.2.2. Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen 

overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze 

vergunning. 

 
 Inpandige opslagvoorziening 
8.2.3. De opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.1.3, 3.10.1, 

3.10.2 en 3.16.1 van de richtlijn PGS 15. 

 
  Uitpandige opslagvoorziening 
8.2.4. De opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.2.1, 3.2.2.2 en 

3.8.1 van de richtlijn PGS 15. 
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  Stellingen 
8.2.5. Stellingen in een opslagvoorziening moeten voldoen aan de voorschriften 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 

3.4.4 en 3.4.5 van de richtlijn PGS 15. 

 
 Verpakking en etikettering 
8.2.6. De verpakking en etikettering van verpakte gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de 

voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15 

 
 Gebruik opslagvoorziening 
8.2.7. Het gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen in opslagvoorzieningen moet voldoen aan de 

voorschriften 3.12.1, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.14.1, 3.14.3, 3.15.1, 3.16.1, van de 

richtlijn PGS 15. 

 

8.3. Gasflessen 

 Algemeen 
8.3.1. De opslag van gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.3, 

3.2.3.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.21.1, 3.23.1, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 

6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15 en 6.2.16 van de richtlijn PGS 15. 

 
8.3.2. Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle 

gasflessen van deze vergunning. 

 

 Inpandige opslagvoorziening 
8.3.3. De opslagvoorziening voor gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 

3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4 en 3.2.1.5 van de richtlijn PGS 15. 

 
 Uitpandige opslagvoorziening 
8.3.4. De opslagvoorziening voor gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 

3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.16.1 en 3.20.1 van de richtlijn PGS 15. 

 
 Verpakking en etikettering  
8.3.5. De verpakking en etikettering van de gassen moeten voldoen aan de voorschriften 3.11.1, 

3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15. 

 
8.3.6. Gebruik opslagvoorziening 

Bij het gebruik van gasflessen in een opslagvoorziening moet voldaan worden aan voorschrift 
3.16.1 van de richtlijn PGS 15. 

 

9 GELUID EN TRILLINGEN 

9.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

9.1.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige 

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 24.1 24.1 24.1 

3. Bargeres / Brinkweg 25.7 25.7 25.7 

4. Eigenhaardweg 37.7 37.7 37.7 
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6. Dordsestraat / Pr. Hendrikweg 26.2 26.2 26.2 

7. Dordsestraat / Het meerveld 30.7 30.7 30.7 

8. 
Dordsestraat / Anna 

Palownastr. 
34.3 34.3 34.3 

9. Dordsestraat / Oude Meerdijk 30.7 30.7 30.7 

DAP01 Referentiepunt noordzijde 53.8 53.8 53.8 

DAP02 Referentiepunt zuidzijde 56.2 56.2 56.1 

*  Een overzicht van de beoordelingspunten is gegeven in bijlage 1 bij deze beschikking.  

  

9.2. Maatregelen en voorzieningen 

9.2.1. Om aan het gestelde in de in voorschrift 9.1.1.genoemde waarden te kunnen voldoen moeten 

de veranderingen in de inrichting zijn doorgevoerd en de maatregelen zijn getroffen zoals ze 

zijn omschreven in § 4.2 en 4.3 van het akoestisch rapport bij de aanvraag (rapport 103453-02 

d.d. 10 juni 2010 van Stroop ri). Het geluidvermogenniveau LW van de koeltorens die de 

koeltorens bron 400-403 vervangen mag in totaal ten hoogste 100 dB(A) bedragen.  

 

9.2.2. De in voorschrift 9.2.1 bedoelde maatregelen mogen ook op een andere wijze worden 

uitgevoerd dan als omschreven in het voorschrift. Met dien verstande dat de in voorschrift 9.1.1 

genoemde waarden van de geluidbelasting niet mogen worden overschreden. Voor het 

uitvoeren van de maatregelen dient overeenstemming te zijn met het bevoegd gezag.  

 

9.2.3. In afwijking van het gestelde in voorschrift 9.1.1. mag het  langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

(LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door 

de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten tot en met 31-12-2012 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 30.7 30.7 30.7 

3. Bargeres / Brinkweg 32.8 32.8 32.8 

4. Eigenhaardweg 34.3 34.3 34.3 

6. Dordsestraat / Pr. Hendrikweg 32.7 32.7 32.7 

7. Dordsestraat / Het meerveld 35.2 35.2 35.2 

8. 
Dordsestraat / Anna 

Palownastr. 

38.2 38.2 38.2 

9. Dordsestraat / Oude Meerdijk 38.5 38.5 38.5 

DAP01 Referentiepunt noordzijde 57.2 57.2 57.2 

DAP02 Referentiepunt zuidzijde 58.2 58.2 58.2 

 

 

9.2.4. Uiterlijk op 30-06-2013 moet door middel van een akoestische rapportage worden aangetoond 

dat aan voorschrift 9.1.1. wordt voldaan. Het betreft hier met name de in voorschrift 9.2.1 

genoemde maatregelen. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die termijn 

schriftelijk aan Gedeputeerde Staten worden gerapporteerd. 
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9.3.  Metingen en controle 

9.3.1. 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 

meter. 

10 LUCHT 

 

10.1. Vluchtige organische stoffen (VOS) 

10.1.1. De totale emissie van vluchtige organische stoffen mag voor de hieronder aangeven processen 

met ingang van 2011 niet meer bedragen dan de aangegeven hoeveelheid in kilogram per jaar: 

 vanuit de polymerisatie:255.000 

 vanuit de omestering:5.500 

 vanuit de VOS-opslag:1.400 

 

10.1.2. De totale emissie van vluchtige organische stoffen vanuit de polymerisatie mag met ingang van 

2015 niet meer bedragen dan 8.000 kilogram per jaar. 

 

10.1.3. In het in 2013 te verrichten onderzoek naar de toe te passen nageschakelde techniek voor 

behandeling van de met de droogvacuümpompen vrijkomende emissie moet tevens worden 

onderzocht of daarmee ook de afgassen vanuit de omestering en de ademverliezen vanuit de 

opslag van vluchtige organische stoffen kunnen worden behandeld. 

 

10.1.4. Alvorens een definitieve keuze wordt gemaakt in de toe te passen nageschakelde techniek en 

de daarmee te behandelen afgas-/luchtstromen dient aan het bevoegd gezag ter goedkeuring te 

worden overlegd dat daarmee invulling wordt gegeven aan het toepassen van BBT. 

 

10.1.5. Nieuwe op te richten opslag van vluchtige organische stoffen moet zijn voorzien van een 

dampretoursysteem of een ander systeem waarmee op gelijkwaardige wijze de emissie van 

vluchtige organische stoffen wordt voorkomen of teniet gedaan. 

 

10.2. Stof 

10.2.1. De stofconcentratie in de afgevoerde lucht van de afzuiging bij de DMI-dosering en het 

pneumatische overblazen van polymeergranulaat mag niet meer bedragen dan 5 mg/m
3
. 

Eénmalig dient door middel van meting of door het overleggen van de specificatie van een 

eventueel toegepast filter, te worden aangetoond dat in de specifieke situatie aan de emissie-eis 

kan worden voldaan. 

 

10.2.2. Na 1-1- 2012 mag de stofconcentratie in de afgevoerde lucht van de afzuiging bij de slurry 

aanmaakpunten niet meer bedragen dan 5 mg/m
3
. Eenmalig dient door middel van metingen of 

door het overleggen van de specificatie van een eventueel toegepast filter te worden 

aangetoond dat in de specifieke situaties aan de emissie-eis kan worden voldaan. 

 

10.2.3. Stoffilters moet zodanig worden onderhouden dat blijvend aan de emissie-eis kan worden 

voldaan. 

 

 

10.3. Monitoring 

10.3.1. De monitoring van de emissies naar de lucht wordt uitgevoerd overeenkomstig het gestelde in     

paragraaf 5.4 van de vergunningaanvraag. 
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10.3.2. De preventie en monitoring van diffuse Vos-emissies moet aantoonbaar onderdeel uitmaken van 

het meet- en registratieplan zoals voorgeschreven in voorschrift 1.7.1. 

11 VERRUIMDE REIKWIJDTE 

 

11.1. Registratie 

11.1.1. Vergunninghouder moet de jaarrekening van het waterverbruik binnen de inrichting bewaren. De 

gegevens moeten naar herkomst (drinkwater, grondwater en oppervlaktewater) worden 

geregistreerd (in m
3
).  

12 PROCESINSTALLATIES 

 

12.1. Algemeen 

12.1.1. In ontluchtingsleidingen die 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 

opzichte van ontstekingsbronnen in de buitenlucht uitmonden 

 

12.1.2. Procesleidingen, tanks, vast opgestelde procesapparatuur, los- en laadpunten, emballage en 

dergelijke 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. 

 

12.1.3. Buiten gebruik gestelde procesapparatuur, procesleidingen en tanks moeten zijn gereinigd en 

zijn geïsoleerd van andere in gebruik zijnde installaties, bijvoorbeeld door middel van afblinden. 

 

12.1.4. De installaties moeten tegen corrosie en beschadigingen door oorzaken van buitenaf worden 

beschermd. 

 

12.2. Veiligheidstoestellen 

12.2.1. Veiligheidstoestellen moeten zo zijn geplaatst en beschermd dat hun werking op generlei wijze 

door afzettingen van producten uit de systemen kan worden belemmerd. 

 

12.2.2. Bij veiligheden die rechtstreeks naar de atmosfeer afblazen, moeten voorzieningen zijn 

aangebracht om de goede en veilige werking bij het afblazen te garanderen, zoals 

vlamterugslagbeveiliging, aarding, verwarming of voorzieningen om lucht bij te mengen in de 

uitlaat.  

 
12.3. Afsluiters 

12.3.1. Afsluiters die bij brand moeten blijven functioneren, moeten van een brandbestendige uitvoering 

zijn. 

 

12.3.2. Aan afsluiters die in een fail-safe-stand moeten geraken, moet ter plaatse zijn te zien of zij zijn 

geopend of gesloten. 

 

12.3.3. Alle snelafsluiters moeten naast elektrische of pneumatische bediening ook met handkracht 

bedienbaar zijn. 

 

12.3.4. Alle snelafsluiters moeten fail-safe zijn uitgevoerd. 
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12.4. Stookinstallaties 

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

plaatsvindt. 

13 PROCESVOERING 

 

13.1. Algemeen 

13.1.1. Binnen de inrichting moeten bedieningsvoorschriften of procedures van procesinstallaties 

aanwezig zijn waarin ten minste de te volgen handelswijze is aangegeven voor: 

a. het opstarten, het in bedrijf zijn en het stoppen van de installatie; 
b.  de te treffen maatregelen bij afwijkende procesomstandigheden die tot een onveilige 

situatie kunnen leiden. 
 
13.1.2. Bedoelde bedieningsvoorschriften moeten gedurende de procesvoering aanwezig zijn op een 

plaats waar het proces wordt geregeld en moeten door daartoe aangewezen personeel worden 

uitgevoerd. 

 

13.2. Meet-, regel- en beveiligingsapparatuur 

13.2.1. (Proces)alarmeringen moeten altijd duidelijk waarneembaar zijn voor het direct verantwoordelijk 

personeel. 

 

13.2.2. (Proces)alarmeringen van installaties moeten zijn voorzien van regel- en beveiligings- 

apparatuur, waardoor de erin uitgevoerde processen kunnen worden beheerst en de veilige 

werking van de installaties is gewaarborgd. 

 

13.2.3. Regel- en beveiligingsapparatuur van installaties moeten tijdig in het betreffende proces 

ingrijpen alvorens ongewenste, niet-reguliere emissies naar de lucht plaatsvinden en moeten in 

geval van storing automatisch een veilige stand innemen ("fail- safe"). 

Ter controle van de goede werking van de beveiligingsapparatuur en alarmeringen, met inbegrip 

van beveiligingskleppen, dient vergunninghouder een inspectieschema op te stellen. 

 

13.2.4. Het inspectieschema moet aanwezig zijn op de plaats waar het proces wordt geregeld of bij de 

inspectiedienst of technische dienst. 

 

13.2.5. De meet-, regel- of beveiligingsapparatuur moet zodanig zijn ontworpen en geplaatst, dat 

inspectie mogelijk is. Bij inspectie van de instrumentele beveiligingssystemen dient de veilige 

bedrijfsvoering verzekerd te zijn. 

 

13.2.6. Inspectie, reparaties en wijzigingen van beveiligingsapparatuur dienen te worden vastgelegd in 

een register. 

 

13.2.7. Meet-, regel- of beveiligingsapparatuur die niet of slecht functioneert moet direct worden 

gerepareerd of worden vervangen door deugdelijke apparatuur. Als de betreffende apparatuur 

niet direct kan worden gerepareerd of vervangen en aanleiding kan geven tot het ontstaan van 

emissies, brandgevaarlijke of anderszins gevaarlijke situaties moet het 

 proces aanvullend worden bewaakt bijvoorbeeld in de vorm van (visueel) 

 toezicht. 

 

13.2.8. Bij toepassing van een computergestuurd procesbesturings- en beveiligingssysteem moet 

daarnaast voor essentiële beveiligingen een onafhankelijk daarvan werkend 

beveiligingssysteem aanwezig zijn, zodat het beveiligingssysteem niet buiten werking kan raken 

door storingen of fouten in de procesbesturing. 
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13.2.9. Procesbeveiligingen en interlocks moeten zodanig zijn beveiligd, dat deze alleen voor 

aangewezen personeel toegankelijk zijn. 

14 KOELTORENS 

 

14.1. Risico analyse 

14.1.1. Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient de vergunninghouder 

te beschikken over een risicoanalyse (RI&E) waarin is beschreven welke risico’s de natte 

koeltoren met zich meebrengt voor de omgeving en een legionella-beheersplan waarin de 

maatregelen zijn beschreven waarmee deze risico’s worden voorkomen, danwel zoveel mogelijk 

worden beperkt. De drijver van de inrichting draagt er zorg voordat het legionellabeheersplan 

wordt uitgevoerd. 

 

14.1.2. Bij de risicoanalyse (RI&E), bedoeld in het voorgaande voorschrift, worden in ieder geval de 

volgende risicofactoren betrokken: 
  

a. het risico op vermeerdering van legionellabacteriën in de koeltoren door: 

o 1°.de aard en kwaliteit van het water dat wordt gebruikt ; 

o 2°.de temperatuur van het water; 

o 3°.de verblijfstijd van het water; 

o 4°.de stilstand van het water; 

o 5°.de aanwezigheid van biofilmensediment; 

b. de bedrijfsvoering van de natte koeltoren; 
c. de effectiviteit van het waterbehandelingsprogramma met betrekking tot legionellabacteriën 
en biofilmvorming; 
d. de risico’s voor de omgeving, te bepalen volgens de risico categorie-indeling in tabel . 

 
Risico categorie-indeling voor natte koeltorensRisicocatego 
1. (hoogste risico) natte koeltoren in de nabijheid (<200m) van een ziekenhuis, verpleeghuis of andere (medisch 
georiënteerde) zorginstelling waar mensen verblijven met een verminderd immuunsysteem 
2. Natte koeltoren in de nabijheid(<200m van verzorgingstehuizen ,hotels of andere gebouwen waarin zich 
veel mensen bevinden 
3. Natte koeltoren in de nabijheid(<600m)van een woonomgeving 
4. (laagste risico) Natte koeltoren die op afstand(>600m) staat van een woonomgeving 

 
14.1.3. De risicoanalyse wordt aangepast indien de omstandigheden binnen de inrichting of in de 

  onmiddellijke nabijheid daarvan daartoe aanleiding geven. 

 
14.2. Legionella-beheersplan 

14.2.1. Het legionella-beheersplan, bedoeld in het voorschrift 14.1.1, bevat naast een beschrijving 

van de maatregelen, bedoeld in dat lid, in ieder geval: 
a. een tekening of schema met de actuele indeling van de nattekoeltoren; 
b. een beschrijving van de juiste en veilige werking van de nattekoeltoren; 
c. een beschrijving van alle uit te voeren controles aan de nattekoeltoren, inclusief de 
controle op de aanwezigheid van Legionella; 
d. een aanduiding van de waarden van de fysische, chemische en 
microbiologischeparameters inclusief de concentratie aan legionella bacteriën in de natte 
koeltoren bij het bereiken waarvan maatregelen ter verbetering worden getroffen, 
alsmede een beschrijving van die maatregelen; 
e. een beschrijving van de maatregelen die worden genomen bij calamiteiten. 

 
14.2.2. De maatregelen, bedoeld in het voorschrift 14.2.1 zijn ten aanzien van het voorkomen of 

beperken van de risico’s voor de omgeving door legionellabacteriën bij het in bedrijf nemen en 

hebben van een natte koeltoren doeltreffend indien: 

a. het ontstaan en de verspreiding van water nevel zoveel mogelijk worden beperkt; 
b. de stilstand van waterinleidingen, reservoirs en appendages zoveel mogelijk 
wordt ver meden; 
c. de nattekoeltoren en het water dat zich daarin bevindt schoon zijn; 
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d. de vermeerdering van legionellabacteriën zoveel mogelijk wordt beperkt door 
toepassing van waterbehandelingstechnieken; 
e. een juiste en veilige werking van de nattekoeltoren conform de proces specificaties is 
gewaarborgd. 

 
14.2.3.  In het legionella-beheersplan, bedoeld in het voorschrift 14.1.1, wordt aantekening gemaakt van 

de onderhoudswerkzaamheden die worden verricht, de wijzigingen in de nattekoeltoren of het 

onderhoud, de uitkomsten van controles die worden uitgevoerd, alsmede bijzonderheden over 

de werking van de nattekoeltoren. Deze aantekeningen worden tenminste gedurende drie jaren 

bewaard. 
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BIJLAGE 1 :   LIGGING REFERENTIEPUNTEN GELUID    
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BIJLAGE 2 : 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 

correctiebladen. 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 

afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen 

en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities. 

 

BESTELADRESSEN: 

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties: 

- overheidspublicaties zoals 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.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.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. 
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www.infomil.nl 

 

ACCEPTABEL HINDERNIVEAU: 

De resultante van het uitgebreide afwegingsproces uitgevoerd door het bevoegde bestuursorgaan. De 

aspecten die bij dit proces een rol kunnen spelen zijn de historie van de inrichting in zijn omgeving, de 

aard en de waardering van de geur, het klachtenpatroon en andere beschikbare informatie over de 

hinder en (mogelijke) emissies, de technische en financiële consequenties van mogelijke 

maatregelen, de consequenties voor de werkgelegenheid, etc. 

 

AFVALSTOFFEN: 

Afvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer. 

 

AFVALWATER: 

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

zich te ontdoen, of moet ontdoen. 

 

AI-25: 

"Preventie van zware ongevallen door gevaarlijke stoffen". Uitgegeven door de Directeur Generaal 

van de Arbeid (DGA). 

 

BEDRIJFSAFVALWATER: 

Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater. 

 

BEDRIJFSRIOLERING: 

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of 

een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

 

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT): 

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende 

technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan 

veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en 

baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de 

inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs 

in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het 

ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van 

bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld. 

 

BODEM: 

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

organismen. 

 

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL: 

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op 

emissies of immissies te reduceren (overeenkomstig Barim). 
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BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING: 

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige 

fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem. 

 

BODEMINCIDENT: 

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem 

zullen belasten, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld 

dat bodembelasting is opgetreden. 

 

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 

bodembedreigende activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, 

overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 

bedrijfsmatige activiteiten, bepaald. 

 

BREF: 

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

beschreven. 

 

CUR/PBV: 

Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan 

Bodembeschermende Voorzieningen. 

 

CUR/PBV-AANBEVELING 44: 

Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen. 

 

CUR/PBV-AANBEVELING 51: 

Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen. 

 

DIFFUSE EMISSIES: 

1. Emissies door lekverliezen. 
2. Emissies van oppervlaktebronnen 

 

EMBALLAGE: 

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en 

kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate 

bulkcontainers (IBC's). 
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EMISSIE: 

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

 

ENERGIEKOSTEN: 

Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het 

verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie, 

gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief de kosten 

gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen. 

Voor aardgas moet met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag, 

energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en BTW. 

Voor elektriciteit moet met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren 

(is afhankelijk van kWh-verbruik), kW-tarief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde 

vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en BTW. 

 

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ): 

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een 

bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen 

industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM. 

 

GELUIDBELASTING: 

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau. 

 

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN: 

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 

68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465). 

 

GELUIDSNIVEAU IN DB(A): 

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de 

Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de 

IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989. 

 

GEVAARLIJKE STOFFEN: 

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke 

stoffen. 

 

GROEPSRISICO: 

De kans dat per jaar in één keer een groep van ten minste een bepaalde grootte het slachtoffer wordt 

van een ongeval bij een risicovolle activiteit. Het groepsrisico wordt in een FN-curve weergegeven. 

 

HEMELWATER: 

Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel. 

 

IMMISSIE: 

De concentratie in de omgeving (op leefniveau). 
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IPPC-RICHTLIJN: 

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

 

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT): 

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, 

bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 

'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999. 

 

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax): 

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de 

meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms. 

 

MEETPROTOCOL VOOR LEKVERLIEZEN: 

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

 

NEN: 

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

 

NEN 1078: 

Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw. 

 

NEN 2078: 

Eisen voor industriële gasinstallaties. 

 

NEN 3011: 

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte. 

 

NEN 5725: 

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

 

NEN 5740: 

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek 

naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. 

 

NEN 6411: 

Water - Bepaling van de pH. 

 

NEN 6414: 

Water en slib - Bepaling van de temperatuur. 

 

NEN 6487: 

Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte. 

 

NEN 6654: 
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Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost sulfaat met een 

doorstroomanalysesysteem.  

 

NEN 6633  

Water en (zuiverings)slib bepaling van het chemische zuurstofverbruik (CZV) 

 

NEN-EN: 

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands 

Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.  

 

NEN-EN 14015: 

Specificatie voor het ontwerpen en de fabricage van ter plekke gebouwde, verticale, cilindrische, 

bovengrondse, gelaste stalen tanks met vlakke bodem voor de opslag van vloeistoffen bij 

omgevingstemperatuur en hoger. 

 

NEN EN IEC 62305  

Bliksembeveiliging deel 1 principes 

 

NEN-EN-ISO/IEC: 

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) geïmplementeerde norm van de International 

Organisation for Standardization (ISO) en/of de International Electrotechnical Commission (IEC) die 

door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm. 

 

NEN-ISO: 

Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het Nederlands 

Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm. 

 

NEN-ISO 22743: 

Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA). 

 
NEN-ISO 22743/C1: 
Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA). 

Correctieblad. 

 

NER: 

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht. 

 

NRB: 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum 

Milieuvergunningen (InfoMil). 

 

NULSITUATIE: 

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de 

bedrijfsactiviteiten zijn gestart. 
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NULSITUATIE-ONDERZOEK: 

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting 

waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op 

die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem 

kunnen geraken. 

 

NUTTIGE TOEPASSING: 

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste 

handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of 

een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof. 

 

OPENBAAR RIOOL: 

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet 

milieubeheer. 

 

OPERATIONEEL: 

Het gebruiksklaar en productief in werking zijn van de inrichting/het veranderde deel van de inrichting, 

al dan niet werkend op de volle capaciteit; hieronder valt niet het zogenaamde inregelen/proefdraaien 

gedurende een redelijke termijn. 

 

PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN: 

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

 

PERCENTIELWAARDE: 

Deze waarde geeft aan welk percentage van de tijd een zekere (uurgemiddelde) concentratie niet 

wordt overschreden. 

 

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 

richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 

 

PGS 15: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor 

brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via 

www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.  

 

PGS 29: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29, 'Vloeibare aardolieproducten bovengrondse opslag in verticale 

cilindrische installaties'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.  

 

PGS 30: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine 

installaties'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.  
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PLAATSGEBONDEN RISICO: 

De kans per jaar dat een persoon, indien deze zich permanent en onbeschermd op de plaats zou 

bevinden, op die plaats overlijdt als een rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval bij risicovolle 

activiteiten, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. 

 

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. 

 

REFERENTIENIVEAU: 

De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit 

bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162): 

1. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% 
van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; 

2. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 
dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen 
wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 
motorvoertuigen gedurende die periode. 

 

RENDABELE MAATREGEL: 

Naar keuze van de ondernemer ofwel: 

1. maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder, of 
2. maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%. 

 

RIOLERING: 

Bedrijfsriolering of openbare riolering. 

 

RISICO: 

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

 

TANKPUT: 

Terreingedeelte waarop een of meer opslagtanks zijn opgesteld en dat is omgeven door een 

omwalling of wanden. 

 

TERUGVERDIENTIJD: 

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en 

de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende 

energiebesparing en andere besparingen.  

In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende 

componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de 

meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. 
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Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel 

samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het 

besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening 

gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet 

met rentekosten. 

 

VERKEERSBEWEGING: 

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen. 

 

VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING: 

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en 

adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die 

voorziening kan komen. 

 

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING: 

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden 

opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. 

 

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOF: 

Een organische stof die bij een temperatuur van 293,15 °K een dampspanning heeft van 10 Pa (0,1 

mbar) of meer, of die onder specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft. 

 

VOS: 

Vluchtige Organische Stoffen; stoffen met een koolstofskelet, die tijdens een proces of tijdens gebruik 

van een product in de atmosfeer terecht komen; uitgezonderd zijn chloorfluorkoolwaterstoffen, 

halonen en methaan. 

 

WERKBOEK WEGEN NAAR PREVENTIE: 

Aanpak preventie in het kader van de Wet milieubeheer voor Vervoer, Water, Afval en Energie (Infomil 

april 2006, kenmerk 3IM06PDO10 PREVENTIE). 

 

WONING: 

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd. 

 

 


