
 
 
 
Assen, 18 april 2011 
Ons kenmerk DO/2011003452 
Behandeld door mevrouw J.H. Blokzijl (0592) 36 58 46 en  
de heer K.S. van der Wal (0592) 36 55 85 
Onderwerp: Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor Bowie Recycling BV te  
Emmen
 
 
BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET 
MILIEUBEHEER VOOR BOWIE RECYCLING BV TE EMMEN 
 
 
1. DE AANVRAAG 
 
1.1. Onderwerp aanvraag 
Op 3 augustus 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van Bowie Recycling BV (hierna: 
Bowie) voor een oprichtingsvergunning ingevolge de Wm. De inrichting is gelegen aan de  
Oosterwijk WZ - nu nog - ongenummerd te Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sec-
tie F, nummers 16299, 16296 en 16295. De inrichting bevindt zich op een in het kader van de 
Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein, industrieterrein Bargermeer. De afstand tot de 
dichtstbijzijnde woning buiten het industrieterrein is 65 m en binnen het industrieterrein is 

400 m. 
 
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getre-
den. Op grond van het overgangsrecht behorende bij deze wet moet de aanvraag echter nog 
volgens het oude recht worden afgehandeld. 
 
Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen slechts worden 
verleend voor een termijn van ten hoogste tien jaar (artikel 8.17, tweede lid van de Wm). De 
gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van tien jaar. 
Dit is onder de Wabo niet meer zo. Deze beperking zal dan ook bij het onherroepelijk zijn van 
deze vergunning op grond van artikel 1.2, vijfde lid van de Invoeringswet Wabo per direct ko-
men te vervallen. 
 
1.2. GPBV-installatie 
De opslag van gevaarlijke stoffen voorafgaand aan verwijdering wordt genoemd in categorie 5.1 
van bijlage 1 van de Europese richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreini-
ging (2008/01/EG). De drempelgrens is hiervoor is gesteld op 10 ton. Bowie heeft de opslag 
van meer dan 10 ton gevaarlijk afval (asbest, C-hout en teerhoudend afval) per dag aange-
vraagd, voorafgaand aan verwijdering, waardoor wij, overeenkomstig artikel 8.1 van de Wm, de 
gehele inrichting aanmerken als een inrichting waartoe een gpbv-installatie behoort. 
 
1.3. Besluit algemene regels voor inrichtingen mili eubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) 
In artikel 8.1, tweede lid, van de Wm is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur catego-
rieën inrichtingen worden aangewezen waarvoor een vergunningplicht geldt. Het gaat hier om 
het Activiteitenbesluit.  



 

  

2 

In bijlage 1 bij het Activiteitenbesluit is een lijst met vergunningplichtige inrichtingen opgeno-
men, waarvoor de algemene regels gedeeltelijk van toepassing kunnen zijn. Voor deze inrich-
tingen moet een Wm-vergunning worden verleend. 
 
Uit artikel 8.1, eerste lid van de Wm volgt dat op inrichtingen waar een installatie aanwezig is 
als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontrei-
niging (gpbv-installatie), het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. 
 
1.4. Beschrijving aanvraagde activiteiten 

Bowie heeft vergunning aangevraagd voor de volgende activiteiten: 
- het op- en overslaan en bewerken van AVI-slakken; 
- het op- en overslaan en bewerken van droog bedrijfsafval; 
- het op- en overslaan en sorteren van steenachtig BSA; 
- het op- en overslaan van huishoudelijk afval; 
- het op- en overslaan en bewerken van grof huishoudelijk afval; 
- het op- en overslaan van tuinafval; 
- het op- en overslaan en be- en verwerken van RKG en RKV-afval; 
- het op en overslaan van grond; 
- het op- en overslaan van en bewerken van afvalhout en (on)bewerkt hout; 
- het opslaan van bouwstoffen (grond, zand e.d.); 
- het op- en overslaan en bewerken van biomassa; 
- het op- en overslaan en be- en verwerken van groenafval; 
- het opslaan, sorteren en shredderen van A- en B-hout; 
- het op- en overslaan van C-hout; 
- het op- en overslaan van metalen; 
- het op- en overslaan van diverse bulkgoederen; 
- het op- en overslaan en bewerken van niet-teerhoudend asfalt; 
- het op- en overslaan van teerhoudend asfalt; 
- het op- en overslaan en bewerken van gemengd bouw- en sloopafval, alsmede de 

separate deelstromen; 
- het op- en overslaan en bewerken van schone grond en verontreinigde grond tot 

en met gevaarlijk afval; 
- het uitvoeren van breek- en shredderwerkzaamheden; 
- transport van materialen; 
- stalling van voertuigen en containers; 
- het produceren en immobiliseren van betonmortel in een mobiele installatie met 

behulp van zand, grind, cement en bindmiddel; 
- inname van afvalstoffen van huishoudens van particulieren in een milieustraat 
- het op- en overslaan van asbest en asbesthoudend afval; 
- het op- en overslaan en verwerken van toeslag- en hulpstoffen (zand, grind, grond 

en cement). 
- het opslaan en tanken van brandstoffen; 
- klein onderhoud aan eigen machines en het tijdelijk parkeren van vrachtwagens. 

 
Binnen de inrichting zal op jaarbasis maximaal 75.000 ton puin, steenachtige materialen, niet-
teerhoudend asfalt en minerale (afval)stoffen in een brekerinstallatie worden bewerkt. Boven-
dien zal op jaarbasis maximaal 65.000 ton houtafval (A- en B-hout) in een verkleiningsinstallatie 
(houtshredder) worden verkleind. Er zal jaarlijks maximaal 10.500 ton C- hout worden op- en 
overgeslagen. 
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Een volledige beschrijving van de aangevraagde activiteiten en de opslag-, verwerkings- en 
verlaadcapaciteiten is opgenomen in hoofdstuk 3 van de aanvraag. 
 
1.5. Bevoegd gezag 
Op grond van categorie 28.4.a1, 28.4.a2, 28.4.a3, 28.4.a5, 28.4.a6, 28.4.b1 tot en met 2, 
28.4.c1, 11.1, 11.3, 12, 13.1 en 15 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
milieubeheer (Ivb) waren wij bevoegd gezag voor de inrichting. Met de inwerkingtreding van de 
Wabo blijven wij bevoegd gezag op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor), bijlage 1. 
 
1.6. Ontvankelijkheid 
De ingediende vergunningsaanvraag voldoet aan de in het Ivb gestelde eisen.  
 
1.7. Procedureel 
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 27 sep-
tember 2010 in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken na het verzenden van de brief de 
aanvraag aan te vullen. 
Op 30 september 2010 (ontvangen 4 oktober 2010) en 12 oktober 2010 (ontvangen 12 oktober 
2010) hebben wij aanvullende gegevens van Bowie ontvangen. 
 
Op 9 december 2010 hebben wij van het waterschap Velt en Vecht een email ontvangen waarin 
zij aangeven welke gegevens naar haar mening nog ontbreken aan de aanvraag. Wij hebben 
op 16 december 2010 de aanvrager schriftelijk in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan 
te vullen voor wat betreft een aantal wateraspecten. Wij hebben deze gegevens niet ontvangen 
van Bowie. De maatregelen die volgen uit het ontbreken van de aanvullende gegevens zijn 
verwerkt in de overwegingen en voorschriften behorende bij de verschillende milieuaspecten. 
 
Op 6 januari 2011 hebben wij een advies ontvangen (ons kenmerk 2011000152) van de 
Brandweer Zuidoost-Drenthe. Het advies heeft betrekking op het gebruik van betonblokken in 
verband met de brandveiligheid en de toegankelijkheid van het bluswater. Wij hebben deze 
punten in de voorschriften verwerkt.  
 
De termijn voor het nemen van een besluit wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is 
aangevuld of de door ons gestelde termijn voor aanvulling ongebruikt is verstreken (artikel 4.15 
van de Awb). In dit geval is de termijn voor het geven van het besluit opgeschort met 16 dagen. 
 
1.8. Milieueffectrapportage 
De beoogde oprichting waarvoor oprichtingsvergunning is aangevraagd, staat vermeld in bijlage 
D, categorie 18.2, van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) 1994.  Dat betekent dat wij, 
voordat wij de vergunningaanvraag in behandeling kunnen nemen, moeten bepalen of vanwege 
belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben, een Milieueffectrap-
port (MER) moet worden gemaakt. 
 
Bowie heeft de voorgenomen oprichting op 12 juli 2010 bij ons aangemeld door middel van een 
aanmeldingsnotitie. Op 20 juli 2010 hebben wij het besluit genomen, dat vanwege het ontbre-
ken van bijzondere omstandigheden geen MER opgesteld behoeft te worden. Dit besluit, ken-
merk DO/2010009004, is bij de aanvraag gevoegd en is inmiddels van kracht. 
 



 

  

4 

1.9. Wet bevordering integriteitsbeoordeling door h et openbaar bestuur (Bibob) 
Op 1 juli 2003 is de Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar be-
stuur) in werking getreden. Deze wet geeft het bevoegd gezag een extra weigerings- of intrek-
kingsgrond bij het verlenen van vergunningen. Om te kunnen weigeren of intrekken dient het 
gevaar te bestaan dat met of onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd 
zullen worden of dat uit strafbare feiten verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegde 
gezag dient in eerste instantie zelf onderzoek te verrichten. 
Alle bedrijven in de afvalbranche welke verzoeken om een oprichtingsvergunning ingevolge de 
Wet milieubeheer zijn verplicht om extra gegevens aan te leveren bij de aanvraag om een  
milieuvergunning. Het gaat daarbij kort gezegd om gegevens die inzicht geven in de structuur 
van het bedrijf en in de wijze waarop een bedrijf is/wordt gefinancierd. 
In het onderhavige geval heeft in het kader van de Wet Bibob een toets plaatsgevonden. Er 
bestaat, op basis van de aangeleverde stukken, geen reden om de procedure om aanvraag van 
een vergunning op grond van de Wm geen doorgang te laten vinden. 
 
 
2. PROCEDURE 
 
2.1. Algemeen 
Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) van toepassing. 
 
Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken: 
- het college van burgemeester en wethouders van Emmen; 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht; 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord. 
 
2.2. Coördinatie 
 
2.2.1. Waterwet 
Met de aanvraag om milieuvergunning is geen aanvraag om een Watervergunning ingediend, 
aangezien het waterschap Velt en Vecht heeft aangegeven dat een (wijziging van de) Water-
vergunning niet nodig is. 
 
2.2.2. Woningwet 
Er is sprake van het oprichten van een inrichting, dat tevens is aan te merken als bouwen in de 
zin van de Woningwet, waarvoor een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Het gaat om 
een bedrijfshal en keerwanden. In de vergunningaanvraag is aangegeven dat de bedrijfshal pas 
in de toekomst zal worden gerealiseerd. Coördinatie met de Woningwet is dan ook niet aan de 
orde. 
 
2.2.3. Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
Op grond van de artikelen 8.9 en 8.10 van de Wm kan bij vergunningverlening in het kader van 
de Wm worden bepaald of de aangevraagde activiteiten geen strijd opleveren met onder andere 
de Wro. De aangevraagde activiteiten passen binnen het vigerende bestemmingsplan en zijn 
daarin opgenomen met bestemming Recycling bedrijf (open Rc) en zijn bestemd voor bedrijfs-
matige uitoefening van recyclingactiviteiten hoofdzakelijk in de open lucht met daarbij behoren-
de infrastructurele voorzieningen. Als gevolg van het verlenen van de milieuvergunning ontstaat 
geen strijd met de Wro. Aan deze milieuvergunning kunnen overigens geen rechten worden 
ontleend die betrekking hebben op de bestemming van het onderhavige perceel. 
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2.3. Terinzagelegging 
Om te voldoen aan hoofdstuk 13 van de Wm en afdeling 3.4 van de Awb hebben de aanvraag 
met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage gelegen van 9 februari 2011 tot 
en met 22 maart 2011 op het gemeentehuis van de gemeente Emmen en het provinciehuis. 
Van in de onderstaande tabel genoemde personen en organisaties schriftelijk zienswijzen ont-
vangen. 
 

Naam Adres Hsnr Woonplaats Binnen d.d. Ons kenmerk 

mevrouw A.L. Appeldorn-Sligter Bladderswijk OZ 41 NIEUW-DORDRECHT 2 maart 2011 2011001895 

Vereniging Plaatselijk Belang 
Oranjedorp 
p.a. secr. de heer/mevrouw 
A. Hindriks 

Bladderswijk OZ 68 ORANJEDORP 16 maart 2011 2011002320 

de heer/mevrouw Staffeleu Bladderswijk OZ 91 NIEUW-DORDRECHT 17 maart 2011 2011002365 

de heer/mevrouw M.G. Heijen Oosterwijk WZ 78 ORANJEDORP 17 maart 2011 2011002367 

de heer R. Kreeft Oosterwijk WZ 78 ORANJEDORP 17 maart 2011 2011002369 

de heer/mevrouw O. Veenstra Bladderswijk OZ 156 NIEUW-DORDRECHT 17 maart 2011 2011002370 

de heer/mevrouw M. v. Weer-
den 

Bladderswijk OZ 63 NIEUW-DORDRECHT 17 maart 2011 2011002373 

de heer/mevrouw Dassen Bladderswijk WZ 43 ORANJEDORP 17 maart 2011 2011002374 

mevrouw C.M. Lichtendonk-v.d. 
Reijd 

Oosterwijk WZ 73 NIEUW-DORDRECHT 17 maart 2011 2011002377 

mevrouw H. Mink-Schepers Bladderswijk WZ 57 ORANJEDORP 17 maart 2011 2011002378 

de heer en mevrouw Gebert Bladderswijk OZ 158 ORANJEDORP 17 maart 2011 2011002380 

mevrouw G.J.M. Jagt-Dusink Bladderswijk OZ 120 NIEUW-DORDRECHT 17 maart 2011 2011002382 

de heer/mevrouw H. Lingenaar Bladderswijk WZ 49 NIEUW-DORDRECHT 17 maart 2011 2011002383 

de heer/mevrouw A. Middel Bladderswijk OZ 160 ORANJEDORP 18 maart 2011 2011002426 

mevrouw A.G.M. Tabak-
Hanenbergh 

Oosterwijk WZ 63 ORANJEDORP 18 maart 2011 2011002427 

de heer/mevrouw J.H.P. Vos Oosterwijk WZ 87 ORANJEDORP 18 maart 2011 2011002429 

de heer M. Bergmeester Verl. Bladderswijk 
WZ 

13 KLAZIENAVEEN 18 maart 2011 2011002430 

de heer K. Pol en 
mevrouw A. Pol-Oldenhuis 

Bladderswijk OZ 162 ORANJEDORP 18 maart 2011 2011002432 

de heer/mevrouw B.H. Peters Oosterwijk WZ 68 ORANJEDORP 18 maart 2011 2011002433 

de heer/mevrouw H. Heijnen Oosterwijk WZ 72 NIEUW-DORDRECHT 18 maart 2011 2011002434 

de heer/mevrouw Falke Bladderswijk OZ 163 ORANJEDORP 18 maart 2011 2011002436 

de heer/mevrouw L.D. Horst-
man 

Oosterwijk WZ 39 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002472 

de heer/mevrouw P. Dassen Bladderswijk OZ 45 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002475 

de heer/mevrouw J.A. Smid Bladderswijk OZ 56 NIEUW-DORDRECHT 21 maart 2011 2011002477 

de heer/mevrouw G.A.J.  
Roesthuis 

Bladderswijk OZ 51 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002480 

de heer/mevrouw J.H. Eleveld Bladderswijk OZ 54 NIEUW-DORDRECHT 21 maart 2011 2011002482 

de heer/mevrouw P. Smit Oosterveenseweg 65 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002484 

de heer I. Meijer en 
mevrouw J. Timmer 

Oosterwijk OZ 46 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002476 

de heer/mevrouw J. Kuper Oosterwijk WZ 45 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002489 

de heer/mevrouw G.M. Dijkstra Bladderswijk OZ 62 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002456 

de heer/mevrouw W. Tabak Bladderswijk OZ 75 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002458 

de heer/mevrouw F. ter Haar Bladderswijk OZ 104 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002461 

de heer/mevrouw Twickler Bladderswijk OZ 155 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002463 

de heer/mevrouw A.A.  
Drenth-ten Berge 

Oosterwijk WZ 37 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002467 

de heer S. Bakker Oosterwijk WZ 41 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002469 

de heer/mevrouw A. Timmer Oosterwijk WZ 47 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002471 

de heer C. Bakker Bladderswijk OZ 53 NIEUW-DORDRECHT 21 maart 2011 2011002473 

de heer/mevrouw G. Kreeft Bladderswijk OZ 52 NIEUW-DORDRECHT 21 maart 2011 2011002474 
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Naam Adres Hsnr Woonplaats Binnen d.d. Ons kenmerk 

de heer/mevrouw J.G.R.  
Wessels 

Bladderswijk OZ 47 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002476 

de heer/mevrouw H. Braam Bladderswijk WZ 5 NIEUW-DORDRECHT 21 maart 2011 2011002478 

de heer/mevrouw A. Arends Bladderswijk WZ 10 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002479 

de heer/mevrouw J. Stoffers Bladderswijk WZ 9 NIEUW-DORDRECHT 21 maart 2011 2011002481 

de familie J. Wijngaard Bladderswijk WZ 7 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002483 

de heer/mevrouw V.d. Zwaag Oosterwijk WZ 43 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002485 

de heer H.J. Kersten en 
mevrouw C.H. Kersten-Ensing 

Bladderswijk WZ 19 NIEUW-DORDRECHT 21 maart 2011 2011002488 

de heer/mevrouw J.A. Pullens Bladderswijk WZ 22 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002491 

de heer/mevrouw J. Brands Oosterwijk OZ 49 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002492 

de heer/mevrouw J.T. Korf Bladderswijk WZ 29 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002494 

de heer/mevrouw G. Bruinsma Oosterwijk 46 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002495 

de heer/mevrouw C.W.P.  
Kortekaas 

Bladderswijk WZ 25 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002497 

de heer/mevrouw H. Potters Bladderswijk WZ 23 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002499 

de heer/mevrouw G. Wisman Oosterwijk WZ 42 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002502 

de heer/mevrouw W.H. ten Cate Bladderswijk OZ 76 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002503 

de heer/mevrouw H.L.K. Pals Oosterwijk WZ 65 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002505 

de heer/mevrouw J.J. de Boer Oosterwijk WZ 38 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002506 

de heer/mevrouw B. de Groot Oranjekanaal NZ 40 EMMEN 21 maart 2011 2011002508 

de heer/mevrouw H. Nijland Oosterveenseweg 66 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002509 

mevrouw A. Hofman Bladderswijk OZ 59 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002510 

de heer/mevrouw Leungen Oosterveenseweg 67 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002513 

de heer/mevrouw A. Gombert Oranjekanaal ZZ 36 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002516 

het dagelijks bestuur van het 
waterschap Velt en Vecht 

Postbus 330 COEVORDEN 21 maart 2011 2011002517 

de heer/mevrouw F. de Vries Oosterwijk WZ 40 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002519 

mevrouw G. Luiten Oranjekanaal NZ 38 EMMEN 21 maart 2011 2011002520 

de heer/mevrouw J. Teuben Oosterwijk OZ 44 NIEUW-DORDRECHT 21 maart 2011 2011002525 

mevrouw P.T.C. Bakker Oosterwijk WZ 41a ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002527 

mevrouw M. Drenth Oosterwijk WZ 37 ORANJEDORP 21 maart 2011 2011002529 

de heer/mevrouw H.A. Kip Bladderswijk OZ 71 ORANJEDORP 22 maart 2011 2011002577 

Pro Elektro BV Willem Schouten-
straat 

26 EMMEN 22 maart 2011 2011002578 

de heer/mevrouw Trip Bladderswijk OZ 71 ORANJEDORP 22 maart 2011 2011002577 

de heer/mevrouw M. Snippe Bladderswijk OZ 141 NIEUW-DORDRECHT 22 maart 2011 2011002580 

de heer/mevrouw M. Drenth Oosterwijk WZ 66a ORANJEDORP 22 maart 2011 2011002582 

de heer/mevrouw B. Berken Bladderswijk OZ 95 NIEUW-DORDRECHT 22 maart 2011 2011002583 

de heer/mevrouw H.H. Tieck Bladderswijk OZ 101 NIEUW-DORDRECHT 22 maart 2011 2011002585 

de heer/mevrouw J. Kersten Bladderswijk WZ 17 NIEUW-DORDRECHT 22 maart 2011 2011002586 

de heer/mevrouw H. de Wolde Bladderswijk WZ 24 NIEUW-DORDRECHT 22 maart 2011 2011002588 

de heer H.H. van Ommen en 
mevrouw M. van Ommen-
Reuver 

Bladderswijk OZ 65 NIEUW-DORDRECHT 22 maart 2011 2011002589 

de familie M.J. Spijkerman Bladderswijk OZ 96 ORANJEDORP 22 maart 2011 2011002590 

de heer/mevrouw R. Supheert Bladderswijk WZ 48 ORANJEDORP 22 maart 2011 2011002593 

mevrouw E. Zomer Oosterwijk OZ 50 ORANJEDORP 23 maart 2011 2011002610 

de heer/mevrouw H.H.  
Nijenbrinks 

Bladderswijk OZ 89 ORANJEDORP 23 maart 2011 2011002613 

mevrouw F.G. Zeegers Oosterwijk WZ 56 ORANJEDORP 28 maart 2011* 2011002769 

de heer/mevrouw C. Dassen Oosterwijk WZ 49 ORANJEDORP 29 maart 2011* 2011002821 

 
* Buiten de termijn ingediend en ontvangen. De zienswijze is gelijkluidend aan andere zienswijzen dus indirect 

wordt in dit besluit wel op de zienswijze gereageerd. 

 
Samenvattingen van en reacties op de zienswijzen zijn opgenomen in hoofdstuk 19 van dit be-
sluit. 
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2.4. Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende de 
beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt indiend, treedt het besluit niet 
in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voorzover deze vergunning betrekking heeft op het 
oprichten of veranderen van een inrichting dat ook is aan te merken als bouwen in de zin van 
de Woningwet, treedt deze vergunning niet in werking zolang de bouwvergunning voor (een 
onderdeel van) het initiatief niet is verleend (artikel 20.8 van de Wm). 
 
 
3. BELEIDSOVERWEGINGEN 
 
3.1. Algemeen 
De artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op 
de aanvraag. In het onderstaande geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dit toetsingskader 
verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk 
op onze beslissing van invloed zijn. 
 
Conform artikel 8.8, eerste lid van de Wm hebben wij bij de beslissing op de aanvraag betrok-
ken: 
a. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan 

veroorzaken; 
b. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting 

kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging; 
c. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen 

redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de  
bescherming van het milieu; 

d. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het  
milieu die de inrichting kan veroorzaken te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beper-
ken voor zover zij niet kunnen worden voorkomen; 

e. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisato-
rische maatregelen, om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te  
monitoren, te beheersen en - voor zover het nadelige gevolgen betreft - te verminderen, 
dat degene die de inrichting drijft met betrekking tot de inrichting toepast alsmede het  
milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.  

 
3.2. Omgevingsvisie Drenthe 
Op 2 juni 2010 is door provinciale staten van Drenthe de (nieuwe) Omgevingsvisie Drenthe voor 
de periode 2010-2020 vastgesteld. De Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimte-
lijke-economische ontwikkeling van Drenthe. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, 
verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijk domein.  
 
De omgevingsvisie Drenthe vervangt het tweede Provinciaal omgevingsplan (POP II) en is een 
integratie van vier wettelijk voorgeschreven planvormen:  
- de provinciale Structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening;  
- het provinciaal Milieubeleidsplan op grond van de Wet milieubeheer;  
- het regionaal Waterplan op grond van de waterwetgeving en  
- het Provinciaal verkeers- en vervoersplan op grond van de Planwet Verkeer en Vervoer.  
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De omgevingsvisie heeft vooral een interne binding. Dit betekent dat wij bij de uitoefening van 
onze taken aan de Omgevingsvisie gebonden zijn. Wel zijn (binnen de wettelijke kaders) afwij-
kingen van de Omgevingsvisie mogelijk, zolang de ambities en doelstellingen van de visie niet 
worden aangetast. 
 
In paragraaf 4.1.3. van de visie wordt onder meer ingegaan op vergunningverlening in het kader 
van de Wm. Via vergunningvoorschriften streeft de provincie naar zo laag mogelijke emissies, 
een zuinig gebruik van energie, (grond)water en grondstoffen en de toepassing van de best 
beschikbare technieken (BBT). Daarnaast wordt samen met de bedrijven gezocht naar moge-
lijkheden voor ketenvorming en/of bundeling van productieprocessen. 
Bij het opstellen van de vergunning is met de vorengenoemde aspecten rekening gehouden. Bij 
vergunningverlening in het kader van de Wm wegen wij zoveel mogelijk de verschillende  
milieugevolgen tegen elkaar af (integrale afweging). Dit doen wij om een zo hoog mogelijk  
milieurendement te krijgen. In elk geval worden de milieugevolgen getoetst op het gebied van 
bodem, lucht, geluid, externe veiligheid, afvalwater, energieverbruik, water en grondstoffen, 
afvalstoffen en verkeer en vervoer. Bij deze toetsing worden ook toekomstige ontwikkelingen 
van de omgeving betrokken. Verder houden wij rekening met de geldende milieubeleidsplannen 
en andere beleidskaders. Ook houden wij rekening met de voor de aangevraagde activiteiten 
geldende richtlijnen. 
Het verlenen van de aangevraagde milieuvergunning aan Bowie is in lijn met het beleid zoals 
geformuleerd in de Omgevingsvisie. 
 
3.3. Branche specifieke regelingen 
 
3.3.1 Besluit Bodemkwaliteit 
Op 1 januari 2008 zijn het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de bijbehorende Regeling bodem-
kwaliteit gefaseerd in werking getreden. Het Bbk is voor alle toepassingen van grond en bag-
gerspecie in oppervlaktewater vanaf 1 januari 2008 en voor het toepassen van bouwstoffen en 
het toepassen van grond en baggerspecie in en op de landbodem vanaf 1 juli 2008 geldig. 
In het Besluit bodemkwaliteit zijn regels met betrekking tot de kwaliteitsborging, bouwstoffen, 
grond en baggerspecie vastgelegd. Dit besluit valt onder de Wet milieubeheer. In het Besluit 
bodemkwaliteit zijn de hoofdlijnen uiteengezet. In de onderliggende Regeling bodemkwaliteit 
staan meer de details beschreven. 
 
Het Besluit bodemkwaliteit is rechtstreeks werkend (ook binnen inrichtingen). Bodemintermedi-
airs zoals adviesbureaus, laboratoria, be- en verwerkers en aannemers moeten aan verschil-
lende eisen voldoen. Deze eisen staan in de zogenoemde certificatierichtlijnen. Daarin staat 
hoe een bodemintermediair bepaalde werkzaamheden moet uitvoeren. Bovendien staat in deze 
richtlijn hoe de naleving wordt gecontroleerd. Er zijn certificatierichtlijnen voor: 
- Partijkeuringen voor grond en andere bouwstoffen; 
- Laboratoriumanalyses van (water)bodem en bouwstoffen; 
- Milieuhygiënisch veldwerk bij (water-)bodemonderzoek; 
- Onderzoek en advies op het gebied van (water-)bodemonderzoek; 
- Milieukundige begeleiding en evaluatie van (water-)bodemsaneringen; 
- Uitvoering van (water-)bodemsaneringen; 
- Toepassing van grond en gerijpte baggerspecie in werken; 
- Reiniging van grond en be- en verwerking van baggerspecie. 
 



 

  

9 

In de aanvraag van Bowie is aangegeven dat de handelingen met grond overeenkomstig BRL 
9335 worden uitgevoerd. Tevens is aangegeven dat Bowie nog niet BRL 9335 gecertificeerd is. 
Dit houdt in dat Bowie, zolang zij nog niet gecertificeerd is op grond van deze BRL wel grond 
mag opslaan (elke partij afzonderlijk) maar dit niet mag be- en verwerken, mengen, samenvoe-
gen en immobiliseren. 
Deze BRL is een vorm van zelfregulering, mede ten behoeve van uitwerking van wet- en regel-
geving in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit met als doel 
de controleerbaarheid, inzichtelijkheid én uniformiteit van het gehele traject van bodemonder-
zoek tot en met verwerking van grond en baggerspecie in toepassingen te bevorderen 
(KWALIBO). Bij het opstellen van deze beschikking is rekening gehouden met de voorschriften 
uit dit besluit. 
 
3.3.2. Beste beschikbare technieken (BBT)  
Op 1 december 2005 is een aanpassing van de Wm in werking getreden, waarmee de IPPC-
richtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Dientengevolge moeten in het belang 
van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning 
voorschriften te worden verbonden die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor 
het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij 
voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in 
de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast. 
 
Voor IPPC-installaties (aangewezen in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging) moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 
van de in de Regeling aanwijzing BBT-documenten opgenomen informatiebronnen. 
 
Op grond van de regeling aanwijzing BBT-documenten dient voor de toetsing van de aange-
vraagde activiteiten - vallende in IPPC-categorie 5.1.- aan BBT met de volgende documenten 
rekening worden gehouden: 
 
Tabel 1 
- BREF Afvalbehandeling 
- BREF Afvalverbranding 
- BREF Koelsystemen 
- BREF Op- en overslag bulkgoederen 
- BREF Crossmedia & economics 
- BREF Monitoring 
 
3.3.3. De BBT-documenten uit tabel 1, de BREF's 
De activiteiten op- en overslag van asbest, op- en overslag van C-hout en op- en overslag van 
KGA (klein gevaarlijk afval) en op- en overslag van dakafval (bitumineus en teerhoudend) vallen 
onder de IPPC-categorie 5.1: Installaties voor de verwijdering of nuttige toepassing van gevaar-
lijke afvalstoffen als bedoeld in de lijst van artikel 1, vierde lid, van de Richtlijn 91/689/EEG, in 
de zin van bijlagen II A en II B (handelingen R1, R5, R6, R8 en R9) van Richtlijn 75/442/EEG 
met als randvoorwaarde een capaciteit van meer dan 10 ton per dag. Bij deze categorie horen 
bovenstaande BREF's. De BREF's Koelsystemen, Afvalverbranding en Cross media & econo-
mics zijn in dit geval niet relevant omdat de hierin beschreven activiteiten niet aangevraagd zijn. 
De BREF Afvalbehandeling is wel van toepassing op de activiteiten opslag van asbest, opslag 
van C-hout, opslag van dakafval en opslag van KGA. De hierin vermelde maatregelen komen 
overeen met de maatregelen genoemd in het BBT-document NRB. Deze maatregelen zijn in de 
overwegingen en in de voorschriften verder uitgewerkt.  
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De BREF's Monitoring en Op- en overslag bulkgoederen zijn ook van toepassing op de aange-
vraagde activiteiten. De maatregelen die volgen uit de BREF Monitoring zijn verwerkt in de 
overwegingen en voorschriften behorende bij de verschillende milieuaspecten. 
 
De maatregelen die volgen uit de BREF Op- en overslag bulkgoederen hebben betrekking op 
de activiteit op- en overslag van asbest, C-hout, KGA-afval, dakafval en verontreinigde grond. 
Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen van verspreiding van stof afkomstig van het 
opgeslagen gevaarlijk afval. Er wordt aangesloten bij de stuifklassen in de NeR, S1 tot en met 
S5. 
 
Opslag asbest 
De opslag van asbest dient te gebeuren volgens artikel 7, c tot en met g, van het Asbestverwij-
deringsbesluit. Hiermee wordt voldaan aan de BREF Op- en overslag bulkgoederen en aan de 
NeR. Deze wijze van opslaan hebben wij vastgelegd in de voorschriften. 
 
Opslag C-hout 
C-hout is een vaste stof die niet onder één van vorengenoemde stuifklassen valt. De in de 
BREF genoemde maatregelen, zoals het nathouden en vastleggen van de stof met een bindend 
middel, treffen daardoor geen doel. De milieubelasting die zou kunnen ontstaan door opslag 
van C-hout is eventuele uitloging naar de bodem. De NRB is hier leidend voor het bepalen van 
de BBT. In de aanvraag staat dat de opslag van C-hout gaat plaatsvinden op of in een vloei-
stofdichte voorziening. De op- en overslag van C-hout dient op zodanige wijze plaats te vinden 
dat geen verontreinigd regenwater kan ontstaan. Hiertoe hebben wij een voorschrift opgenomen 
in de vergunning. Hierdoor is een verwaarloosbaar bodemrisico ontstaan. 
 
Opslag KGA-afval 
In de BREF Op- en overslag bulkgoederen wort in paragraaf 5.1.2. de opslag van verpakte ge-
vaarlijke stoffen beschreven. Aandacht wordt besteed aan bekwaamheid van het personeel en 
de wijze van opslag. Hierbij wordt onder andere verwezen naar de Nederlandse CPR-richtlijnen 
(welke inmiddels zijn vervangen door de PGS-richtlijnen). Deze wijze van opslaan hebben wij 
vastgelegd in de voorschriften. 
 
Opslag dakafval 
Dakafval is een vaste stof die niet onder één van vorengenoemde stuifklassen valt. De in de 
BREF genoemde maatregelen, zoals het nathouden en vastleggen van de stof met een bindend 
middel, treffen daardoor geen doel. De milieubelasting die zou kunnen ontstaan door opslag 
van dakafval is eventuele uitloging naar de bodem. De NRB is hier leidend voor het bepalen 
van de BBT. In de aanvraag staat dat de opslag van dakafval gaat plaatsvinden op of in een 
vloeistofdichte voorziening. Hierdoor is een verwaarloosbaar bodemrisico ontstaan. 
 
Opslag verontreinigde grond 
De overwegingen met betrekking tot de opslag van verontreinigde grond zijn weergegeven in 
paragraaf 3.4.9. van deze beschikking. 
 
Conclusie 
De opslag van asbest, C-hout, KGA en van verontreinigde grond geschieden volgens BBT. 
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3.3.4. Nederlandse informatiedocumenten over BBT 
In tabel 2 van de bijlage van de regeling worden Nederlandse informatiedocumenten opge-
noemd die kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT en die 
ingevolge de Regeling door het bevoegd gezag bij het bepalen van BBT zullen moeten worden 
toegepast. Het betreft zowel documenten die op alle inrichtingen van toepassing zijn alsook 
documenten die slechts op specifieke inrichtingen van toepassing zijn. Bij de onderstaande 
inhoudelijke beoordeling bij de verschillende milieuaspecten hebben wij aangegeven welke 
beleidsdocumenten zijn gebruikt om te bepalen of, en onder welke voorwaarden, de aange-
vraagde activiteiten vergunbaar zijn. Waar nodig zijn aan de vergunning voorschriften verbon-
den. 
 
Conclusie 
De BBT-documenten uit tabel 2 zijn verwerkt in de overwegingen en voorschriften behorende bij 
de verschillende milieu-aspecten. 
 
3.4. Het kader voor de toetsing doelmatig beheer va n afvalstoffen  
Op grond van artikel 8.10 van de Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming 
van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de 
zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat 
moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten 
wij rekening houden met het geldende afvalbeheerplan dan wel het bepaalde in de artikelen 
10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheerplan (het  
Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als LAP) is het afvalstoffenbeleid neer-
gelegd. 
 
Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op aanvragen voor 
een Wm-vergunning, voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het 
beleid zijn vastgelegd in het LAP.  
De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals 
die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:  
Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5. van de Wm 
vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het 
beleid voor specifieke afvalstoffen. 
 
In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een Wm-
vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen reke-
ning moet houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP. 
 
De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betref-
fende afvalstoffen, waarvoor nog Wm-vergunning verleend mag worden. Als de minimumstan-
daard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor 
de afzonderlijke bewerkingsstappen een Wm-vergunning worden verleend. 
 
3.4.2. Toetsing van de aangevraagde activiteiten aan de sectorplannen van het LAP 
Inrichtingen die onder categorie 28, Bijlage I, van het Ivb vallen, moeten op doelmatigheid  
getoetst worden. Het begrip doelmatigheid is nader uitgewerkt in de sectorplannen die behoren 
bij het LAP. In hoofdstuk 3 van de vergunningaanvraag is een limitatieve lijst van te accepteren 
en te verwerken afvalstoffen met EURAL-codes opgenomen.  
Andere afvalstoffen mogen niet worden niet geaccepteerd. Voor de onderhavige aanvraag zijn 
de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing.  
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Sectorplan  Omschrijving sectorplan Omschrijving van de ontvang en afvalstof 
1 Huishoudelijk restafval Huishoudelijk afval (inclusief grof) 
2 Restafval van bedrijven Droog bedrijfsafval, KWD afval en niet procesge-

relateerd industrieel afval, zeefoverlopen com-
posteringen 

3 Procesafhankelijk industrieel 
afval 

Minerale (afval)stoffen, minerale toeslag- en 
hulpstoffen t.b.v. de betonmortelproductie 

4 Gescheiden ingezameld pa-
pier en karton 

Papier en karton 

5 Gescheiden ingezameld textiel  
8 Gescheiden ingezameld  

groenafval 
Materiaal voor productie biomassa, 
hout/bosbouwafval en overig groenafval 

9 Afval van onderhoud van 
openbare ruimten 

RKG- en RKV-slib 

11 Kunststof Kunststoffen en plastics 
12 Metalen Ferro en non-ferro 
20 AVI-bodemas AVI-slakken 
28 Gemengd bouw- en sloopafval 

en gemengde fracties 
Bouw- en sloopafval 
Puin 
Ballastgrind 

29 Steenachtig materiaal Steenachtig BSA, niet teerhoudend asfalt 
33 Dakafval Dakleer en dakgrind 
34 Teerhoudend asfalt Teerhoudend asfalt 
36 Hout Afvalhout, A-, B- en C-hout, (on)bewerkt hout 
37 Asbest en asbesthoudende 

afvalstoffen 
Asbest en asbesthoudende afvalstoffen 

38 Gescheiden ingezameld vlak-
glas 

Vlakglas 

39 Verontreinigde grond Verontreinigde grond tot en met gevaarlijk afval 
 
In de vergunningaanvraag is aangegeven op welke wijze Bowie aan de hiervoor genoemde 
sectorplannen voldoet. In het onderstaande wordt hierop ingegaan. 
 
Sectorplan 1: Huishoudelijk restafval 
Het beleid voor huishoudelijk restafval is vastgelegd in Sectorplan 1 van het LAP. De minimum-
standaard voor het be- en verwerken van huishoudelijk restafval niet zijnde grof huishoudelijk 
restafval is verbranden als vorm van verwijdering. Sorteren, nascheiden en andere bewerkingen 
gericht op nuttige toepassing van (een deel van) het huishoudelijk afval niet zijnde grof huis-
houdelijk afval zijn alleen toegestaan wanneer er geen deelstromen of residuen gestort.  
De minimumstandaard voor grof huishoudelijk restafval is sorteren of anderszins bewerken en 
het vervolgens verwerken van de daarbij ontstane monostroom conform de daarvoor geldende 
minimumstandaarden. 
Bij Bowie wordt (grof) huishoudelijk restafval -de stromen zoals genoemd in bijlage 3, tabel III-A 
van de aanvraag- op- en overgeslagen en gesorteerd. De herbruikbare gescheiden fractie wordt 
afgevoerd voor nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Uitval en niet voor her-
gebruik geschikt materiaal wordt afgevoerd om te worden verbrand. 
De in de aanvraag beschreven handelingen staan het verwerken volgens minimumstandaard 
niet in de weg. 
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Sectorplan 2: Restafval van bedrijven 
Het beleid voor restafval van bedrijven is vastgelegd in Sectorplan 2 van het LAP. De minimum-
standaard voor het be- en verwerken van restafval van bedrijven is verbranden als vorm van 
verwijdering. Sorteren, nascheiden en andere bewerkingen gericht op nuttige toepassing van 
(een deel van) het restafval van bedrijven zijn alleen toegestaan wanneer er geen deelstromen 
of residuen gestort. Voor de verwerking van de gevormde deelfracties wordt verwezen naar de 
daarvoor geldende minimumstandaarden. 
Bij Bowie wordt restafval van bedrijven -de stromen zoals genoemd in bijlage 3, tabel III-A van 
de aanvraag- op- en overgeslagen en vindt indien mogelijk bewerking tot biomassa plaats, 
waarbij bij een verwerker verbranding plaats zal vinden. 
De in de aanvraag beschreven handelingen staan het verwerken volgens minimumstandaard 
niet in de weg. 
 
Sectorplan 3: Procesafhankelijk industrieel afval 
In Sectorplan 3 van het LAP is het beleid aangegeven met betrekking tot procesafhankelijk in-
dustrieel afval. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van procesafhankelijk indu-
strieel afval is nuttige toepassing tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op grond van de aard 
of samenstelling van de afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger 
liggen dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. Voor afvalstoffen met een volumieke 
massa van 1.100 kg/m3 of minder wordt onder substantiële meerkosten verstaan "meer dan 
150% van het verbrandingstarief in Nederland". In dergelijke gevallen is de minimumstandaard 
verbranden als vorm van verwijdering. 
Voor afvalstoffen met een volumieke massa van meer dan 1.100 kg/m3 wordt onder substantië-
le meerkosten verstaan "meer dan 150% van het tarief van storten in Nederland, inclusief stort-
belasting". In dergelijke gevallen is de minimumstandaard storten op een daarvoor geschikte 
stortplaats 
Bij Bowie wordt anodeafval en daarmee samenhangend afval en minerale toeslag- en hulpstof-
fen ten behoeve van betonmortelproductie geaccepteerd. Bij Bowie vindt op- en overslag 
plaats, alsmede be- en verwerking waarbij dit laatste plaatsvindt ter bevordering van de nuttige 
toepassing van deze afvalstof. De minerale afvalstoffen die bij Bowie geaccepteerd worden 
voldoen aan artikel 28 van het Besluit bodemkwaliteit en blijven binnen de maximale emissie-
waarden voor bouwstoffen, zoals vermeld in bijlage A behorend bij paragraaf 3.3. van de Rege-
ling bodemkwaliteit, De minerale afvalstoffen bij Bowie worden afgezet voor nuttige toepassing 
ten behoeve van materiaalhergebruik in de grond-, weg- en waterbouwsector en de betonbouw.  
Het anodeafval en daarmee samenhangend afval komt alleen voor storten in aanmerking. 
 
Sectorplan 4: Gescheiden ingezameld papier en karton 
Het beleid voor gescheiden ingezameld papier en karton is vastgelegd in Sectorplan 4 van het 
LAP. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld papier en 
karton is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. 
Voor papier en karton dat niet voor materiaalhergebruik geschikt is, bijvoorbeeld nat of sterk 
vervuild papier en karton, is de minimumstandaard verbranden als vorm van verwijdering. 
Bij Bowie wordt papier en karton op- en overgeslagen binnen de inrichting. Ook worden deze 
afvalstoffen van dezelfde categorie (soortgelijke samenstelling) die een gelijke bewerkingsroute 
hebben en hetzelfde afzetkanaal hebben opgebulkt. Deze handelingen vinden plaats ten be-
hoeve van afzet voor nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. 
De in de aanvraag beschreven handelingen staan het verwerken volgens minimumstandaard 
niet in de weg. 
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Sectorplan 5: Gescheiden ingezameld textiel 
Het beleid voor gescheiden ingezameld textiel is vastgelegd in Sectorplan 5 van het LAP.  
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld textiel is nuttige 
toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. De minimumstandaard voor niet voor herge-
bruik geschikt textiel is verbranden als vorm van verwijdering. Voorbeelden van niet voor her-
gebruik geschikt textiel zijn sterk vervuild textiel zoals kleding met verf of olievlekken. 
Bij Bowie wordt gescheiden ingezameld textiel op- en overgeslagen binnen de inrichting. Deze 
handelingen vinden plaats ten behoeve van afzet voor nuttige toepassing in de vorm van mate-
riaalhergebruik. De in de aanvraag beschreven handelingen staan het verwerken volgens mini-
mumstandaard niet in de weg. 
 
Sectorplan 8: Gescheiden ingezameld groenafval 
Het beleid voor groenafval is vastgelegd in Sectorplan 8 van het LAP.  
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld groenafval is 
nuttige toepassing. Naast composteren met het oog op materiaalhergebruik, vergisten met ge-
bruik van het gevormde biogas als brandstof gevolgd door aërobe droging/narijping met het oog 
op materiaalhergebruik van het digistaat, en verbranden als hoofdgebruik brandstof en externe 
levering van elektriciteit en/of warmte kunnen vormen van directe toepassing als bodemverbete-
raar of gebruik voor het dempen van sloten in veenweidegebieden worden toegestaan wanneer 
ze uit milieuoogpunt minimaal gelijkwaardig zijn aan composteren en niet strijdig zijn met regel-
geving. Nuttige toepassing van de houtfractie uit groenafval met hoofdgebruik als brandstof is 
eveneens toegestaan. 
Bij Bowie worden de houtachtige materialen zoals het snoeihout, de takken en de stobben ver-
kleind met een shredder. Het materiaal wordt vervolgens gezeefd om het van aanhangend zand 
en grind te ontdoen. Vervolgens wordt het verkleinde groenafval afgevoerd naar een torrefac-
tiecentrale. Grond en zand worden binnen de inrichting opgeslagen alvorens deze nuttig wor-
den toegepast. Verder vinden er binnen de inrichting geen handelingen plaats met deze afval-
stromen. Binnen de inrichting zal niet worden gecomposteerd en of vergist. De in de aanvraag 
beschreven handelingen staan het verwerken volgens minimumstandaard niet in de weg. 
 
Sectorplan 9: Afval van onderhoud van openbare ruimten 
Het beleid voor RKG- en RKV-slib is vastgelegd in Sectorplan 9 van het LAP.  
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van veegafval en RKG-slib (RKGV-slib) is het 
afscheiden van de inerte fractie die, al dan niet na reiniging, nuttig wordt toegepast. 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van marktafval, drijfafval en de restfractie die 
overblijft na het scheiden van veegafval en RKG-slib (RKGV-slib), is verwijderen door verbran-
den.  Sorteren, nascheiden en andere bewerkingen gericht op nuttige toepassing van (een deel 
van) het afval van onderhoud van openbare ruimten zijn alleen toegestaan wanneer er geen 
deelstromen of residuen worden gestort. 
Bij Bowie wordt steekvast RKG-afval geaccepteerd ter be- en verwerking hiervan om vervol-
gens te worden afgezet naar een daartoe geëigende vergunninghouder. Het slib is elders al 
ontwaterd. De in de aanvraag beschreven handelingen staan het verwerken volgens minimum-
standaard niet in de weg. 
 
Sectorplan 11: Kunststof 
Het beleid voor kunststof is vastgelegd in Sectorplan 11 van het LAP.  
De minimumstandaard voor de be- en verwerking van kunststofafval is nuttige toepassing in de 
vorm van materiaalhergebruik. Voor kunststofafval waarvoor materiaalhergebruik niet mogelijk 
is, bijvoorbeeld omdat het te sterk is verontreinigd, is verkleefd met andere materialen of om 
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andere redenen vanuit technisch oogpunt feitelijk niet voor materiaalhergebruik geschikt ge-
maakt kan worden, is de minimumstandaard verbranden als vorm van verwijdering. 
Bij Bowie worden kunststoffen en plastics op- en overgeslagen binnen de inrichting. De her-
bruikbare gescheiden fractie wordt afgevoerd voor nuttige toepassing in de vorm van materiaal-
hergebruik. Uitval en niet voor materiaalhergebruik geschikt kunststofafval wordt afgevoerd ter 
verbranding. De in de aanvraag beschreven handelingen staan het verwerken volgens de mi-
nimumstandaard niet in de weg. 
 
Sectorplan 12: Metalen 
Het beleid voor metalen is vastgelegd in Sectorplan 12 van het LAP.  
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van metaalafval is nuttige toepassing door 
materiaalhergebruik.  
Bij Bowie worden metalen op- en overgeslagen binnen de inrichting. De herbruikbare geschei-
den fractie wordt afgevoerd voor nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Uitval 
en niet voor materiaalhergebruik geschikte metalen wordt afgevoerd naar een erkende verwer-
ker. De in de aanvraag beschreven handelingen staan het verwerken volgens minimumstan-
daard niet in de weg. 
 
Sectorplan 20: AVI-Bodemas 
Het beleid voor AVI-Bodemas is vastgelegd in Sectorplan 20 van het LAP.  
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van AVI-bodemas is nuttige toepassing in de 
vorm van materiaalhergebruik, binnen de kaders van het beleidskader. 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van AVI-vliegas is storten, al dan niet na 
koude immobilisatie, op een daarvoor geschikte stortplaats. Het storten in big bags is met in-
gang van 16 juli 2009 niet meer toegestaan, indien de afvalstoffen die in de big bags gestort 
worden niet aan de grenswaarden van het Besluit stortplaatsen stortverboden afvalstoffen vol-
doen. 
Door Bowie worden bodemas/-slakken geaccepteerd met Euralcode 19.01.12. Deze worden 
op- en overgeslagen en bewerkt. De bodemas (grove as die na verbranding uit de verbran-
dingsruimte vrijkomt) wordt nuttig toegepast in grond-, weg- en waterbouwkundige werken als 
aanvul-, ophoog- en funderingsmateriaal. Toepassing van AVI-bodemas in grootschalige wer-
ken verdient milieuhygiënisch, economisch en beheersmatig gezien de voorkeur. Voor de toe-
passing van AVI-bodemas bestaat een systeem van certificering op grond van het Besluit bo-
demkwaliteit.  
Door Bowie wordt bodemas/-slakken geaccepteerd met de Euralcodes 10.01.01 en 10.01.15. 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van reststoffen van kolengestookte elektrici-
teitscentrales is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. De minimumstandaard 
voor het be- en verwerken van reststoffen van houtverbrandingsinstallaties en van reststoffen 
van overige thermische verwerking van hoogcalorische afvalstromen en biomassa (anders dan 
door meestoken in een kolengestookte elektriciteitscentrale) is verwijderen door storten. 
 
De minerale afvalstoffen die bij Bowie geaccepteerd worden voldoen aan artikel 28 van het 
Besluit bodemkwaliteit en blijven binnen de maximale emissiewaarden voor bouwstoffen, zoals 
vermeld in bijlage A behorend bij paragraaf 3.3. van de Regeling bodemkwaliteit, De minerale 
afvalstoffen bij Bowie worden afgezet voor nuttige toepassing ten  behoeve van materiaalher-
gebruik in de grond-, weg- en waterbouwsector en de betonbouw. 
 
De in de aanvraag beschreven handelingen staan het verwerken volgens minimumstandaard 
niet in de weg. 
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Sectorplan 28: Gemengd bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen 
In Sectorplan 28 van het LAP is het beleid aangegeven met betrekking tot bouw- en sloopafval 
en daarmee vergelijkbare afvalstoffen. Deze afvalstoffen komen voornamelijk vrij bij het bou-
wen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen.  
Gemengd bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen worden bij Bowie gesor-
teerd in herbruikbare en niet herbruikbare deelstromen. Door het sorteren van het bouw- en 
sloopafval en het gescheiden opslaan en afvoeren van de uitgesorteerde fracties wordt nuttige 
toepassing van deelstromen bevorderd. 
In de vergunning is voorgeschreven dat het bouw- en sloopafval vooraf aan het sorteren ge-
zeefd wordt en dat de ontstane fijne fractie (sorteerzeefzand) niet mag worden gemengd met 
andere materialen.  
 
Bij Bowie worden verschillende stromen aangevoerd die vallen onder bouw- en sloopafval. Zo 
spoedig mogelijk na binnenkomst worden de verschillende deelstromen uitgesorteerd en opge-
slagen in de daartoe bestemde opslagvakken voor deze fracties. Het hout, puin, plastic en me-
taal worden gescheiden van het restafval. In het onderstaande wordt ingegaan op de behande-
ling van de verschillende stromen en hoe zich dat verhoudt tot het LAP. 
 
Puin 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepas-
sing in de vorm van materiaalhergebruik. Binnen de inrichting wordt het gesorteerde puin opge-
slagen en vervolgens afgevoerd naar derden voor nuttige toepassing in de vorm van materiaal-
hergebruik. Verder vindt er binnen de inrichting recycling van puin tot secundaire grondstof 
plaats (het breken van het puin met een puinbreekinstallatie), waarna het granulaat ten behoe-
ve van materiaalhergebruik in de grond-, weg- en waterbouwsector en de betonbouw uit de 
inrichting wordt afgevoerd. De in de aanvraag beschreven handelingen staan het verwerken 
volgens minimumstandaard niet in de weg. 
 
Uitgesorteerde deelstromen 
Bij het uitsorteren van het bouw- en sloopafval komen naast het uitgesorteerde hout en puin 
ook metalen en kunststoffen vrij. Deze worden gescheiden opgeslagen en afgevoerd naar  
erkende verwerkers. Alle gescheiden fracties worden afgezet met als doel materiaalhergebruik 
of nuttige toepassing. Verder vinden er binnen de inrichting geen handelingen plaats met deze 
afvalstromen.  
De in de aanvraag beschreven handelingen staan het verwerken volgens minimumstandaard 
niet in de weg. 
 
In het geaccepteerde bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen kan bij sorte-
ring asbest worden aangetroffen. Dit asbest wordt opgeslagen in een asbestcontainer. 
 
Sectorplan 29: Steenachtig materiaal 
In Sectorplan 29 van het LAP is het beleid aangegeven met betrekking tot steenachtig materiaal 
(steenachtig bsa en niet teerhoudend asfalt). 
Steenachtig materiaal bestaat in hoofdzaak uit beton- en metselwerk, tegels, dakpannen, ste-
nen en steengruis en ballastgrind. Ook niet-teerhoudend asfalt (concentratie aan PAK10 is klei-
ner dan 75 mg/kg droge stof) valt onder dit sectorplan. Het ontstaat bij het bouwen, renoveren 
en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen. 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepas-
sing door materiaalhergebruik, binnen de kaders van het beleidskader. 
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Voor de deelstroom asfalt mag de grens van 75 mg/kg droge stof PAK10 niet door mengen van 
partijen worden bereikt. 
Bij Bowie worden verschillende stromen aangevoerd die vallen onder bouw- en sloopafval. Zo 
spoedig mogelijk na binnenkomst worden de verschillende deelstromen uitgesorteerd. Het hout, 
puin, plastic en metaal worden gescheiden van het restafval. . In het onderstaande wordt inge-
gaan op de behandeling van de verschillende stromen en hoe zich dat verhoudt tot het LAP. 
 
Ballastgrind 
Om het ballastgrind van de spoorwegen te laten voldoen aan de acceptatievoorwaarden van de 
reiniger, wordt het gezeefd en wordt het ontdaan van grond, plastic en hout. Vervolgens worden 
de verschillende uitgesorteerde stromen gescheiden opgeslagen en afgevoerd naar erkende 
verwerkers. Verder vinden er binnen de inrichting geen handelingen plaats met deze afval-
stroom. De in de aanvraag beschreven handelingen staan het verwerken volgens minimum-
standaard niet in de weg.  
 
Niet teerhoudend asfalt 
Het niet teerhoudend asfalt wordt op- en overgeslagen en verkleind. Dit asfalt wordt geschikt 
gemaakt en afgezet voor nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik 
De in de aanvraag beschreven handelingen staan het verwerken volgens minimumstandaard 
niet in de weg. 
 
Sectorplan 33: Dakafval 
In Sectorplan 33 van het LAP is het beleid aangegeven met betrekking tot dakafval.   
Dakafval ontstaat bij het bouwen, renoveren, herstellen of slopen van gebouwen en bouwwer-
ken. Afhankelijk van de aard van de activiteit is het dakafval onderdeel van een gemengde 
stroom waarna een verdere bewerking nodig is, of is het een monostroom (bij selectief slopen 
of demonteren). 
Dit sectorplan maakt onderscheid tussen vier substromen: 
- teerhoudend dakafval (concentratie PAK10 ≥ 75 mg/kg droge stof)  
- bitumineus dakafval  
- composieten van teerhoudend- of bitumineus dakafval  
- dakgrind, verkleefd met teer of bitumen 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van teerhoudend dakafval is verbranden als 
vorm van verwijderen. Vormen van nuttige toepassing zijn uitsluitend toegestaan wanneer 
daarbij geen verspreiding van de aanwezige PAK mogelijk is. 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van bitumineus dakafval is verbranden als 
vorm van verwijderen. 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van composieten van teerhoudend- of bitu-
mineus dakafval is verbranden als vorm van verwijderen. Vormen van nuttige toepassing zijn 
uitsluitend toegestaan wanneer daarbij geen verspreiding van de aanwezige PAK mogelijk is. 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van dakgrind, verkleefd met teer of bitumen is 
reinigen en nuttig toepassen van het grind, binnen de kaders van het beleidskader. De restan-
ten teer en bitumen mogen worden verbrand. Uitgangspunt is dat bij geen van de toepassingen 
van componenten van deze afvalstof verspreiding van PAK mogelijk is. 
In geen van de gevallen mag de grens van 75 mg/kg droge stof PAK10 door mengen van partij-
en worden bereikt 
Bij Bowie vindt op- en overslag van dakgrind en dakleer plaats. De op- en overslag vindt plaats 
ten behoeve van de afzet voor het reinigen van grind door een daartoe geëigend bedrijf waarna 
nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik volgt. 
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De in de aanvraag beschreven handelingen staan het verwerken volgens minimumstandaard 
niet in de weg. 
 
Sectorplan 34: Teerhoudend asfalt 
In Sectorplan 34 van het LAP is het beleid aangegeven met betrekking tot teerhoudend asfalt. 
Teerhoudend asfalt komt vrij bij (herstel)werkzaamheden aan wegen en onderlagen van wegen. 
Asfalt is teerhoudend als de concentratie aan PAK10 gelijk dan wel groter is dan 75 mg/kg.  
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van teerhoudend asfalt is nuttige toepassing 
binnen de kaders van het beleidskader, voorafgegaan door thermische bewerking waarbij de 
aanwezige PAK worden vernietigd. 
Bij Bowie vindt op- en overslag van teerhoudend asfalt plaats. Het teerhoudend asfalt wordt 
alleen op- en overgeslagen ten behoeve van afzet voor thermische verwerking door een daar-
toe geëigend verwerkingsbedrijf waarna het asfalt ingezet kan worden in de vorm van materi-
aalhergebruik. 
De in de aanvraag beschreven handelingen staan het verwerken volgens minimumstandaard 
niet in de weg. 
 
Sectorplan 36: Hout 
In Sectorplan 36 van het LAP is het beleid aangegeven met betrekking tot hout. Houtafval komt 
voornamelijk vrij bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en bouwwerken.  
Bij Bowie worden verschillende stromen aangevoerd die vallen onder houtafval (A-, B- en C-
hout). A- en B- hout wordt verkleind ten behoeve van materiaalhergebruik (houtindustrie) of 
afgezet voor nuttige toepassing als brandstof of naar een energiecentrale. C-hout wordt opge-
slagen en afgevoerd naar een erkende verwerker. In het onderstaande wordt ingegaan op de 
behandeling van de verschillende stromen en hoe zich dat verhoudt tot het LAP. 
 
A- en B-hout 
De minimumstandaard voor onbehandeld (A-hout), geverfd, gelakt en verlijmd hout (B-hout) is 
nuttige toepassing. Bij Bowie worden het A- en B-hout gesorteerd en geshredderd.  
Het materiaal wordt door het bedrijf afgevoerd om nuttig toe te passen in de houtvezel- en 
spaanplaatindustrie, of het wordt afgevoerd voor de toepassing in een torrefactiecentrale. Dit 
voldoet aan de minimumstandaard. 
 
C-hout 
Voor CC-hout en CCA-hout is de minimumstandaard storten. Verwerking in de vorm van  
producthergebruik, materiaalhergebruik, nuttige toepassing als brandstof en/of verwijderen door 
verbranden is niet toegestaan wanneer daarbij - bijvoorbeeld door inzet van de daarbij gevorm-
de reststoffen - diffuse verspreiding van de in het hout aanwezige metalen optreedt of kan  
optreden. Voor andere vormen van C-hout dan CC- en CCA-hout is de minimumstandaard  
verbranden en is alleen toegestaan wanneer de daarbij ontstane reststoffen (assen) worden 
gestort zodat geen verspreiding van de metalen kan plaatsvinden. In de inrichting van Bowie 
vindt uitsluitend opslag van C-hout plaats. C-hout wordt gesorteerd in gecreosoteerd hout (= 
CC-hout) en gewolmaniseerd hout (= CCA-hout) en wordt afgevoerd naar erkende verwerkers. 
In de voorschriften is expliciet opgenomen dat C-hout binnen de inrichting niet bewerkt mag 
worden. De in de aanvraag beschreven handelingen staan het verwerken volgens minimum-
standaard niet in de weg. 
 
Sectorplan 37: Asbest en asbesthoudende stoffen 
In Sectorplan 37 van het LAP is het beleid aangegeven met betrekking tot asbest en asbest-
houdende stoffen. 



 

  

19 

Asbest en asbesthoudende afvalstoffen komen onder meer vrij bij het renoveren en slopen van 
gebouwen en bouwwerken, het saneren van wegen, apparaten en uit oude productvoorraden. 
Asbest komt in hechtgebonden en niet-hechtgebonden vorm voor. 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van asbest of asbesthoudende afvalstoffen 
die vallen onder de reikwijdte van dit sectorplan is storten op een daarvoor geschikte stort-
plaats. Het vernietigen van asbestvezels door thermische of chemische technieken is eveneens 
toegestaan. Nadat de asbestvezels zijn vernietigd valt het materiaal niet meer onder dit sector-
plan. Ook het verwijderen van de asbestvezels uit asbesthoudend steenachtig materiaal tot 
beneden de restconcentratienorm, de concentratie voor serpentijnasbest vermeerderd met tien 
maal de concentratie amfiboolasbest, van 100 milligram per kilogram droge stof is toegestaan. 
Het nuttig toepassen van asbest of asbesthoudende afvalstoffen is vanwege de aard en ge-
vaarseigenschappen niet toegestaan. 
Bij Bowie vindt op- en overslag van verpakt asbest en asbesthoudend materiaal plaats. Het 
asbest en asbesthoudend materiaal wordt ter storting afgevoerd. 
De in de aanvraag beschreven handelingen staan het verwerken volgens minimumstandaard 
niet in de weg. 
 
Sectorplan 38: Gescheiden ingezameld vlakglas 
In Sectorplan 38 van het LAP is het beleid aangegeven met betrekking tot gescheiden ingeza-
meld vlakglas. Gescheiden ingezameld vlakglas komt in hoofdzaak vrij in de woning- en utili-
teitsbouw. Niet-gescheiden ingezameld vlakglas komt in het algemeen terecht in (rest)fracties 
van bouw- en sloopafval. 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld vlakglas is nutti-
ge toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. 
Bij Bowie vindt op- en overslag en sorteren van gescheiden ingezameld vlakglas plaats. Dit 
vindt plaats ten behoeve van de afzet voor nuttige toepassing in de vorm van materiaalgebruik. 
De in de aanvraag beschreven handelingen staan het verwerken volgens minimumstandaard 
niet in de weg. 
 
Sectorplan 39: Ernstig verontreinigde grond 
Het beleid voor ernstig verontreinigde grond is vastgelegd in sectorplan 39 van het LAP. De 
minimumstandaard voor het be- en verwerken van (ernstig verontreinigde) grond is nuttige toe-
passing volgens de normen die zijn vastgelegd voor het betreffende toepassingsgebied en bin-
nen de kaders van het beleidskader. Reiniging of immobilisatie voorafgaand aan nuttige toe-
passing is toegestaan, met als restrictie dat geen grond mag worden gemengd ten behoeve van 
immobilisatie danwel direct mag worden geïmmobiliseerd wanneer die één van de in bijlage B, 
tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit genoemde organische verontreinigingen bevat in een 
hoeveelheid van meer dan 120% van de referentiewaarde "Industrie".  
Indien met een verklaring van niet-reinigbaarheid van de minister van VROM is aangetoond dat 
de grond niet tot minimaal de bodemkwaliteitsklasse Industrie gereinigd kan worden en daar-
mee niet nuttig toepasbaar is, of door immobilisatie geschikt kan worden gemaakt voor nuttige 
toepassing, mag de grond worden gestort op een daarvoor geschikte stortplaats.  
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van PCB-houdende grond is thermisch be-
handelen, waarbij de PCB's worden vernietigd of onomkeerbaar worden omgezet. Na de ther-
mische behandeling moet de grond nuttig worden toegepast volgens de normen die zijn vastge-
legd voor het toepassingsgebied. 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van asbesthoudende grond is het vernietigen 
van de asbestvezels danwel het verwijderen van de asbestvezels tot beneden de restconcen-
tratienorm van 100 milligram per kilogram droge stof voor serpentijnasbest, vermeerderd met 
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tien maal de concentratie amfiboolasbest. Hierna moet de grond nuttig worden toegepast vol-
gens de normen die zijn vastgelegd voor het toepassingsgebied. 
Voorzover in een van de drie voorgaande gevallen sprake is van nuttige toepassing van gerei-
nigde of geïmmobiliseerde grond in een noodzakelijke voorziening op een stortplaats is para-
graaf 21.13 van het beleidskader van toepassing. 
Waar in deze paragraaf wordt gesproken van 'nuttige toepassing volgens de normen die zijn 
vastgelegd voor het betreffende toepassingsgebied' is ook de inzet van grond bij het produce-
ren van een bouwstof toegestaan, voor zover dit past binnen de kaders van paragraaf 18.3.3 
van het beleidskader. 
Bij Bowie vindt op- en overslag van verontreinigde grond plaats, waarna deze wordt afgezet 
naar een erkend verwerker. De opslag van de grond vindt gescheiden per kwaliteitsklasse 
(schone grond, grond behorend tot kwaliteitsklasse Wonen, grond behorend tot kwaliteitsklasse 
Industrie, grond behorend tot kwaliteitsklasse A, grond behorend tot kwaliteitsklasse B en ern-
stig verontreinigde grond, welke aan te merken is als gevaarlijk afval) plaats om ongewenste 
menging en/of verontreiniging uit te sluiten. 
Voor de overwegingen met betrekking tot het be- en verwerken van grond verwijzen wij naar de 
paragraaf betreffende Grondbank. 
De in de aanvraag genoemde activiteiten staan verwerking volgens de minimumstandaard niet 
in de weg. 
 
Conclusie 
Bij toetsing van de vergunningaanvraag op dit punt hebben wij geconstateerd dat de beschre-
ven werkwijze voldoet aan de minimumstandaarden zoals beschreven in de relevante sector-
plannen en het algemene beleidskader, zoals verwoord in het LAP. 
 
3.4.3. Eindverwerking elders 
In het LAP2 is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meer-
dere be- en verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de 
minimumstandaard vereiste handelingen binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan 
ook in verschillende inrichtingen plaatsvinden. In het eerste LAP werd daarbij nog als voor-
waarde gesteld dat dan in de vergunning een sturingsvoorschrift wordt opgenomen, waarin 
wordt voorgeschreven dat het eindproduct van de vergunde handeling moet worden afgegeven 
aan een bedrijf dat de volgende of een minstens even hoogwaardige handeling van de mini-
mumstandaard uitvoert. De voorwaarde voor het opnemen van een sturingsvoorschrift is verval-
len in het LAP2.  
 
Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting sprake is van op- en overslag van afvalstoffen, 
waarvoor als zelfstandige activiteit vergunning kan worden verleend, of slechts een deel van de 
in het desbetreffende sectorplan beschreven minimumstandaard wordt uitgevoerd. Ook de be-
werking van houtafval, puin, steenachtige materialen, niet teerhoudend asfalt en minerale (af-
val)stoffen kan worden vergund. 
 
3.4.4. A&V-beleid en AO/IC 
Met het oog op het zekerstellen van een zo hoogwaardig mogelijke wijze van afvalbe- en ver-
werking moet een beperkt aantal afvalverwerkende bedrijven, te weten die welke gevaarlijke 
afvalstoffen accepteren over een adequate administratieve organisatie en interne controle 
(AO/IC) beschikken. Voor bedrijven die geen gevaarlijke afvalstoffen ontvangen spreken we 
over vereenvoudigde administratieve procedures (VAP). Onder administratieve organisatie 
wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht op de informatieverzor-
ging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van de organisatie, alsmede voor het 
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afleggen van verantwoordelijkheden. Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van 
resultaten aan normen door of namens de leiding ten behoeve van de leiding. Via de AO/IC 
(VAP) dient betrouwbare informatie naar het management en derden (vergunningverleners en 
toezichthouders) te zijn gewaarborgd. Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en vol-
ledige informatieverzorging die tevens controleerbaar is. Hoewel wij het LAP1 niet meer als 
toetsingskader mogen hanteren, zijn daaraan nog wel inhoudelijke argumenten te ontlenen voor 
toetsing aan de artikelen 10.4 en 10.5, eerste lid van de Wm. Daarbij moet per specifieke situa-
tie een oordeel worden gevormd. 
 
In de vergunningaanvraag is in bijlage 5 een beschrijving van de acceptatie- en verwerkings-
procedure (procedure A&V) en AO/IC gevoegd. Daarin is een beschrijving opgenomen van de 
wijze waarop de acceptatie en verwerking zijn vastgelegd in procedures met betrekking tot de 
administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Deze procedures zijn gebaseerd op een 
risico-analyse van de handelingen die met afvalstoffen worden uitgevoerd en dienen ter formu-
lering van interne beheersmaatregelen om de risico's op een onjuiste verwerking te verminde-
ren dan wel uit te sluiten. Rekening houdend met de aard van de bedrijvigheid voldoet het bes-
schreven AO/IC aan de randvoorwaarden om zeker te stellen dat de afvalstromen op een zo 
hoogwaardig mogelijke wijze worden be- en verwerkt. 
De acceptatie- en verwerkingsprocedures leiden tot verschillende administratieve registraties, 
die binnen de bedrijfsvoering up-to-date beschikbaar en inzichtelijk moeten zijn voor controle-
rende instanties. Een nadere uitwerking van het AO/IC-beleid wordt door ons niet noodzakelijk 
geacht. 
 
3.4.5. Wijzigingen in het A&V-beleid en/of de AO/IC 
Wijzigingen in het A&V-beleid en/of de AO/IC dienen schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. 
Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedures in relatie tot de aard van de 
wijziging is vereist. 
 
3.4.6. Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) 
Op 1 mei 2002 is de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural, besluit 2000/532/EG, aangepast 
bij besluit 2001/118/EG) in werking getreden. Gelijktijdig hiermee zijn het Besluit aanwijziging 
gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) en de daarbij behorende regelingen (Raga en Raaga) vervallen. 
De Eural is relevant voor de beoordeling van de vraag of bepaalde afvalstoffen als gevaarlijk 
afval aangemerkt moeten worden met de daarvoor van toepassing zijnde bijzondere regels. 
 
3.4.7.. Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 
Bowie verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te 
ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en ge-
vaarlijke afvalstoffen. Hiermee wil de overheid onder andere zicht houden op deze afvalstromen 
om regels beter te handhaven en het beleid indien nodig aan te passen. Het besluit bevat re-
gels voor afgifte, ontvangst en vervoer van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Het besluit geeft 
regels voor onder andere de ontvangst- en afgiftemelding, het gebruik van het afvalstroom-
nummer en de begeleidingsbrief. Het besluit is rechtstreeks op de inrichting van toepassing. 
Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldings-
verplichtingen tevens registratieverplichtingen te verbinden aan de milieuvergunning (artikel 
8.14 van de Wm). 
In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor registratie van o.a. de aangevoerde, de af-
gevoerde en de geweigerd (afval)stoffen opgenomen. Naast de voorschriften voortvloeiend uit 
het A&V beleid en de AO/IC zijn registratievoorschriften in de vergunning opgenomen. Mede 
gezien de verplichtingen ingevolge de Wm (artikelen 8.14, 10.30 en 10.40) en de verplichtingen 
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ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbijbeho-
rende regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te 
maken. In bijlage 5 Acceptatie- en verwerkingsbeleid en Administratieve organisatie en interne 
controle van de vergunningaanvraag is aangegeven op welke wijze registratie plaatsvindt. Dit 
deel van de aanvraag is onderdeel van de vergunning, zodat de beschreven werkwijze in de 
vergunning geborgd is.  
 
3.4.8. VIHB-lijst 
Inzamelaars, vervoerders, verhandelaars, bemiddelaars (VIHB'ers) van bedrijfs- of gevaarlijke 
afvalstoffen moeten zijn geregistreerd op een landelijke lijst, de zogenaamde VIHB-lijst. Voor 
vermelding op de VIHB-lijst moeten bedrijven voldoen aan criteria voor betrouwbaarheid, kre-
dietwaardigheid en vakbekwaamheid. Bowie staat op de VIHB-lijst als vervoerder, handelaar, 
bemiddelaar en inzamelaar (VIHB-nummer NB502427VIHB). 

 
3.4.9. Besluit stortplaatsen en stortverboden 
Op grond van het LAP en artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 
verbinden wij voorschriften aan een vergunning voor de opslag van afvalstoffen. Deze voor-
schriften hebben betrekking op de opslagduur van de afvalstoffen binnen de inrichting. Deze 
termijn bedraagt maximaal één jaar. Uitzondering wordt gemaakt voor de opslag van afvalstof-
fen die na deze opslag nuttig worden toegepast. Hiervoor geldt een maximale duur van drie 
jaar.  
 
3.4.10.  Grondbank 
Binnen de inrichting is sprake van de op- en overslag van grond. In de aanvraag wordt aange-
geven dat het gaat om schone grond, grond behorend tot de kwaliteitsklasse Wonen, grond 
behorend tot de kwaliteitsklasse Industrie, grond behorend tot de kwaliteitsklasse A, grond be-
horend tot de kwaliteitsklasse B en ernstig verontreinigde grond, welke aan te merken is als 
gevaarlijk afval. De grond wordt gescheiden opgeslagen tot deze weer elders kan worden toe-
gepast. Grond met onbekende samenstelling wordt op een vloeistofdichte voorziening opge-
bulkt, totdat een voldoende hoeveelheid is bereikt en bemonstering overeenkomstig het Besluit 
bodemkwaliteit kan plaatsvinden. In de aanvraag staat vermeld dat Bowie bezig is om voor de 
BRL 9335 gecertificeerd en erkend te worden, zodat de werkzaamheden met grond uitgevoerd 
worden conform BRL 9335.  
Ook vinden binnen de inrichting de be- en verwerkingsactiviteiten scheiden, mengen en immo-
biliseren plaats met diverse categorieën grond  
Wij hebben voorschriften opgenomen voor de acceptatie, opslag en verwerking van de verschil-
lende grondstromen. Wij hebben hierbij aangesloten bij het Besluit bodemkwaliteit. 
 
3.4.11.  Mengen van afvalstoffen 
Afvalstoffen dienen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van ande-
re afvalstoffen. De reden hiervoor is dat hergebruik en nuttige toepassing van homogene stro-
men over het algemeen beter mogelijk is dan van samengestelde stromen. Verder is het onge-
wenst wanneer er in afval gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen door wegmengen ongecon-
troleerd in het milieu verspreid raken. 
 
Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen achter net zo goed –of soms zelf 
beter- samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van stromen om een meer homogene 
samenstelling te verkrijgen, komt de verwerking  ten goede. Ook met het oog op transport 
efficiëntie kan het samenvoegen van afvalstromen voordelen hebben.  
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Verder kan bij een integrale milieuafweging de milieuwinst door het vervangen van primaire 
grond- of brandstoffen door afval soms opwegen tegen de milieubelasting door verspreiding van 
stoffen. 
 
Onder mengen wordt verstaan het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties 
niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen. Ook het samenvoegen van afvalstof-
fen en niet-afvalstoffen wordt beschouwd als een vorm van mengen.  
 
Er gelden bij al dan niet vergunnen van mengactiviteiten de volgende uitgangspunten: 
1. Er moet worden voorkomen dat mengen ertoe leidt dat één (of meer) van de te mengen 

afvalstoffen niet conform de minimumstandaard voor die afvalstroom wordt verwerkt. 
2. Er moet worden voorkomen dat het mengen van afvalstoffen leidt tot belasting voor het 

milieu door diffuse verspreiding van specifieke milieugevaarlijke stoffen waarvoor op 
grond van (internationale) regelgeving beperkingen gelden. 

 
Om te borgen dat afval na menging daadwerkelijk conform de voorgeschreven minimumstan-
daard wordt verwerkt, ook wanneer in de gemengde stroom de oorspronkelijke stromen niet 
meer herkenbaar zouden zijn is een goede registratie van belang. Daarom is in de vergunning-
voorschriften opgenomen dat moet worden bijgehouden wat, hoeveel, hoe, waarom en wanneer 
er binnen de inrichting wordt gemengd. Hiervan moet een logboek worden bijgehouden dat op 
een centrale plaats binnen de inrichting is in te zien door een toezichthouder. Daarmee is vol-
doende geborgd dat ook achteraf kan worden vastgesteld of het mengen volgens de uitgangs-
punten van het LAP2 zijn uitgevoerd. Het bovenstaande is in hoofdstuk 7 van de vergunning-
voorschriften geborgd. 
 
Op basis van het gestelde in de aanvraag hebben wij de doelmatigheid van het mengen van de 
afvalstromen metsel-/steenpuin en betonpuin als volgt beoordeeld: het mengen van deze afval-
stromen is noodzakelijk voor de inrichting om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen voor 
een goede kwaliteit van menggranulaat, zoals gesteld in de BRL 2506. Gezien het voorgaande 
stemmen wij in met het mengen van het metsel-/steenpuin en betonpuin, zodat kan worden 
voldaan aan de eisen van de BRL 2506. 
De aanvraag voorziet voorts in het samenvoegen of opbulken van partijen grond. Volgens bijla-
ge 5 van de aanvraag (A&V beleid) zullen partijen grond waarvan de samenstelling bekend is 
en van onbekende samenstelling worden opgebulkt conform de regels (BRL 9335) van het Be-
sluit bodemkwaliteit. Bowie is op dit moment nog niet niet BRL 9335 gecertificeerd en mag 
daardoor (nog) geen be- en verwerkingshandelingen (is ook mengen) met grond uitvoeren. 
 
3.4.12.  Immobiliseren 
Wanneer afvalstoffen worden gemengd met niet-afvalstoffen is ook sprake van mengen. Door 
immobilisatie wordt het uitlooggedrag beïnvloed. Het is wel van belang of bijvoorbeeld veront-
reinigde grond niet gewoon gereinigd kan worden. Dat heeft de voorkeur boven immobiliseren.  
Reiniging of immobilisatie voorafgaand aan nuttige toepassing is toegestaan, met als restrictie 
dat geen grond mag worden gemengd ten behoeve van immobilisatie danwel direct mag wor-
den geïmmobiliseerd wanneer die één van de in bijlage B, tabel 1 van de Regeling bodemkwali-
teit genoemde organische verontreinigingen bevat in een hoeveelheid van meer dan 120% van 
de referentiewaarde "Industrie".  
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Indien met een verklaring van niet-reinigbaarheid van de minister van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer is aangetoond dat de grond niet tot minimaal de bodemkwali-
teitsklasse industrie gereinigd kan worden en daarmee niet nuttig toepasbaar is, of door immo-
bilisatie geschikt kan worden gemaakt voor nuttige toepassing, mag de grond worden gestort op 
een daarvoor geschikte stortplaats. 
 
3.4.13.  Conclusie 
Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeen-
stemming zijn met het geldende afvalbeheerplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig  
beheer van afvalstoffen. 
 
 
4. MILIEUASPECTEN 
 
4.1. Algemene inleiding 
De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die 
relevant zijn, zijn hierna beschreven. 
 
 
5. GELUID EN TRILLINGEN  
 
5.1. Algemeen 
De bedrijfsactiviteiten van Bowie hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De door de 
inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch 
rapport van Alcedo d.d. 7 juli 2010 dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag. Aanvullende 
gegevens, waaronder het daarvoor in de plaats tredend akoestisch rapport van 29 september 
2010, zijn opgenomen in de aanvulling op de aanvraag van 30 september 2010. 
 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand 
waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoor-
delingsperiode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, het maximale geluidsniveau en de 
indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 
 
5.2. Geluidsbelasting (etmaalwaarde van het langtij dgemiddeld beoordelingsniveau) 
De inrichting van Bowie ligt op het gezoneerde industrieterrein Bargermeer in de gemeente 
Emmen. De geluidzone rond het terrein Bargermeer is op 6 oktober 1987 vastgesteld door Ge-
deputeerde Staten van de provincie Drenthe en op 24 april 1989 goedgekeurd door De Kroon. 
Bij de beoordeling op de aanvraag nemen wij in ieder geval de geldende grenswaarden voor 
het gezoneerde industrieterrein in acht. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangs-
punt dat de geluidsbelasting (de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau) 
vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). 
Voor elk van de woningen binnen de zone geldt een grenswaarde, hetzij de voorkeursgrens-
waarde dan wel de door Gedeputeerde Staten of de Minister van VROM vastgestelde hogere 
grenswaarde, die kan variëren tussen 50 en 60 dB(A). 
 
In de inrichting vinden geluidsproducerende activiteiten plaats in de dag-, avond- en nachtperi-
ode. De activiteiten in de nachtperiode zijn zeer beperkt van omvang. In het akoestisch rapport 
is de geluidsimmissie voor deze perioden aangegeven op de door de zonebeheerder vastge-
stelde zonebewakingspunten. De geluidsbelasting wordt vooral bepaald door een mobiele 
houtshredder, een mobiele puinbreker en een immobilisatie-installatie en verder door kranen en 
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shovels, vrachtautotransport over het terrein, laad- en losactiviteiten, een aggregaat, een tractor 
en een hogedrukreiniger. Van de drie als eerste genoemde machines is er ten hoogste één op 
dezelfde dag in werking. Alle overige werkzaamheden kunnen elke dag plaatsvinden.  
De immobilisatie-installatie heeft een geluidsproductie die veel lager is dan de puinbreker, wordt 
opgesteld op dezelfde plaats als de puinbreker en heeft een vergelijkbare bronhoogte. Daarom 
zijn de houtshredder en puinbreker maatgevend voor de geluidsbelasting en is dus feitelijk 
sprake van twee representatieve bedrijfssituaties.  
De in de inrichting gebruikte machines voldoen aan de stand der techniek. De drie grootste 
geluidsbronnen worden opgesteld op vaste posities op korte afstand (enkele meters) van ge-
luidsschermen. De geluidsschermen bestaan uit containers die in een U-vorm tegen elkaar en 
in drie lagen op elkaar worden gezet. Op deze manier worden de drie machines effectief afge-
schermd en wordt de geluidsbelasting in de richting van de meest nabijgelegen woningen in 
belangrijke mate beperkt. De overige geluidsbronnen binnen de inrichting worden afgeschermd 
door een afscherming aan drie zijden rond het terrein, die bestaat uit een aarden wal en scher-
men. Met deze maatregelen worden in de inrichting voor het aspect geluid de beste beschikba-
re technieken toegepast. 
 
De door Bowie Recycling veroorzaakte geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 42 dB(A) op de 
vastgestelde 50 dB(A) contour en 50 dB(A) bij de woningen aan de Bladderswijk. De zonebe-
heerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidimmissie 
van de overige op het industrieterrein gevestigde bedrijven, past binnen de beschikbare geluid-
ruimte voor het betreffende industrieterrein. 
 
5.3. Maximale geluidsniveau (LAmax) 
De inrichting veroorzaakt een maximaal geluidsniveau van ten hoogste 63 dB(A) in de dag- en 
avond- en 51 dB(A) in de nachtperiode bij de woningen aan de Bladderswijk.  
 
Volgens de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar 
het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equiva-
lente niveau uitkomen. Uitgaande van een totaal aanwezig equivalent geluidsniveau van ten 
minste 50, 45 en 40 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode, bedragen de streefwaarden (ten 
minste) 60, 55 en 50 dB(A) bij de woningen buiten het industrieterrein. Een overschrijding van 
de streefwaarden is mogelijk tot de grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en 
nachtperiode.  
 
In de nachtperiode wordt aan de streefwaarde voldaan. De streefwaarden voor de dag- en 
avondperiode worden bij één woning overschreden tijdens het lossen van wapeningsstaal of 
klein schroot. Deze activiteit vindt slechts beperkt en gedurende korte tijd plaats. Aan de grens-
waarden wordt voldaan. Op basis van de beschikbare kennis omtrent hinder door maximale 
geluidniveaus zijn de berekende maximale geluidniveaus toelaatbaar (zie ook diverse uitspra-
ken van de ABRvS).. 
 
5.4. Indirecte hinder 
Indirecte hinder is de hinder die wordt veroorzaakt door transportbewegingen van en naar de 
inrichting, zolang de transportmiddelen zich op de openbare weg bevinden.  
 
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt beoordeeld 
volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; 
beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 
29 februari 1996. 
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Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting die op een gezoneerd industrieterrein ligt, 
mag echter bij vergunningverlening Wet milieubeheer niet worden getoetst aan de in de circulai-
re genoemde grenswaarden. Hierdoor zou het speciale regime en vergunningstelsel voor be-
drijven op een gezoneerd industrieterrein worden doorkruist. De verkeersaantrekkende werking 
behoeft daarom niet te worden getoetst conform de jurisprudentie (o.a. dossier nr. E03.96.0906) 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien dit noodzakelijk en mogelijk 
is, moeten (middel)voorschriften worden gesteld om indirecte geluidhinder te voorkomen dan 
wel te beperken.  
 
De verkeersbewegingen zullen plaatsvinden vanaf de Oosterwijk WZ om zo het industrieterrein 
te verlaten. Alle afvoerwegen liggen op het industrieterrein. De voertuigen zijn binnen een af-
stand van 250 m vanaf de inrichting niet meer te onderscheiden van het overige verkeer op 
deze wegen. Binnen deze afstand liggen langs deze wegen geen woningen. Er is geen sprake 
van aan de inrichting toe te rekenen indirecte hinder. Een directe route naar Oranjedorp is ove-
rigens niet aanwezig. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschrif-
ten. 
 
5.5. Bijzondere situaties 
Voor afwijkende en incidentele/bijzondere bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts 
een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industriela-
waai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld. 
Bij de vaststelling van de geluidzone is met deze afwijkende en incidentele situaties geen reke-
ning gehouden. Geluidsbelastingen veroorzaakt in deze situaties worden daarom niet aan de 
grenswaarden van de geluidszone getoetst. 
 
Bowie vraagt voorts vergunning voor een niet-representatieve bedrijfssituatie, een situatie die 
zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft het shredderen van hout of het breken van 
puin gedurende 12 dagen per jaar gedurende 4 uur in de avondperiode. Hierdoor zal een ver-
hoogde geluidsproductie ontstaan.  
Tijdens het breken van puin gedurende 4 uur in de avondperiode bedraagt de geluidsbelasting 
op woningen ten hoogste 50 dB(A). Gelet op het incidenteel voorkomen van deze bedrijfssitua-
tie, kunnen wij deze geluidsbelasting toestaan.  
Tijdens het shredderen van hout gedurende 4 uur in de avondperiode bedraagt de geluidsbe-
lasting op woningen ten hoogste 56 dB(A), dat is een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 
51 dB(A) in de avondperiode. De belangen van de aanvrager en de omwonenden afwegende, 
zijn wij van mening dat het shredderen van hout tot 23.00 uur beperkt moet blijven tot maximaal 
6 keer per jaar in de avondperiode. Dit achten wij aanvaardbaar. 
 
5.6. Trillingen 
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige be-
stemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Bijlage 12 van de aanvraag geeft daarvoor ook 
een extra onderbouwing. Wij achten het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen. 
 
5.7. Conclusies 
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie 
milieuhygiënisch aanvaardbaar, indien de incidentele duur van het shredderen van hout in de 
avondperiode beperkt blijft tot 2 uur. 
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Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op 
beoordelingspunten bij woningen en op de zonegrens. De geluidsbelasting op deze punten is 
overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte met inachtneming van de in het rapport genoem-
de maatregelen en een beperking van het incidenteel shredderen tot 23.00 uur tot ten hoogste 
6 maal per jaar. 
 
Het akoestisch onderzoek maakt geen deel uit van de vergunning met het oog op de flexibiliteit 
van de vergunning. Omdat met name enkele geluidsbronnen de geluidsbelasting op de omge-
ving bepalen en een effectieve afscherming van deze installaties noodzakelijk is om aan de 
vergunningsgrenswaarden te kunnen voldoen, zijn aan de vergunning middelvoorschriften ver-
bonden om effectief toezicht op de naleving van de vergunning te kunnen houden.  
 
Vanwege de grote afstand van de enkele geluidsgevoelige bestemmingen tot de inrichting en 
vanwege de invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting ver-
oorzaakt niet bij alle geluidsgevoelige bestemmingen of op de zonegrens worden gemeten (de-
ze kan wel worden berekend). Daarom zijn, behalve de genoemde grenswaarden, controle-
waarden vastgelegd op controlepunten gelegen in de nabijheid van de inrichting, punten die ook 
fysiek goed bereikbaar zijn. Op deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag 
uit te oefenen toezicht op de naleving worden gemeten. 
Het is niet nodig en niet toegestaan om voor het maximale geluidsniveau grenswaarden op te 
leggen die ver onder de streefwaarden liggen. Daarom zijn de gestelde grenswaarden in de 
vergunning op een aantal beoordelingspunten hoger dan de op dat punt berekende waarden.  
 
 
6. BODEMBESCHERMING 
 
6.1. Het kader voor de bescherming van de bodem 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse  
Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het Ministerie van VROM heeft 
de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven opgesteld. 
Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningsvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met 
de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen 
inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale  
bodembeschermingsstrategie worden gestuurd. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfs-
voering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming ten behoeve van calamiteiten wordt in 
NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel. 
 
6.2. De potentieel bodembedreigende activiteiten 
De volgende potentieel bodembedreigende activiteiten zijn aangevraagd: 
a. op- en overslag en bewerking bouw- en sloopafval; 
b. op- en overslag puin; 
c. op- en overslag en bewerking van ferro en non ferro-metalen; 
d. opslag grond behorend tot kwaliteitsklasse Industrie tot en met ernstig verontreinigde 

grond welke aan te merken is als gevaarlijk afval; 
e. op- en overslag en bewerking van bedrijfsafval en procesafhankelijk industrieel afval; 
f. op- en overslag van asbest en asbesthoudende materialen en kga/kca; 
h. op- en overslag van RKG- en RKV-slib; 
i. op- en overslag van teerhoudend asfalt; 
j. op- en overslag van dakleer en dakgrind; 
k. opslag diesel in een dubbelwandige tank (max. 4000 liter); 
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l. afleveren diesel; 
m. opslag van grond waarvan de kwaliteit onbekend is; 
n. opslag en sorteren C-hout en verkleind B-hout 
o. opslag en zeven van verontreinigd ballastgrind; 
p. toepassen brandstoffen (shredderinstallatie e.d.); 
q. opslag oliën, smeermiddelen en diverse gevaarlijke vloeistoffen (verf, thinner etc.); 
r. wassen van voertuigen op een wasplaats; 
s. afvoer van bedrijfsafvalwater via de riolering; 
t. opslag van AVI-bodemas. 
 
In bijlage 13 van de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn voor 
de bodembedreigende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de 
hand van de NRB-systematiek. Abusievelijk is in deze lijst op- en overslag van baggerspecie 
opgenomen. Dit wordt echter niet aangevraagd blijkens de aanvraag. 
Uit bijlage 13 van de aanvraag blijkt dat alle bodembedreigende opslagen en -activiteiten 
plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer met uitzondering van asbest- en asbesthoudende 
afvalstoffen, oliën en smeermiddelen, diverse gevaarlijke vloeistoffen, onvrijwillig verkregen 
kga/kca, onvrijwillig verkregen asbest, afgewerkte oliën e.d. en oliehoudend afval. 
 
6.3. Beoordeling en conclusies 
In de hoofdstukken 3, 5, bijlage 9 en bijlage 13 van de aanvraag zijn de bodembedreigende 
activiteiten door de aanvrager geïdentificeerd en zijn de bodembeschermende voorzieningen 
vermeld. Wij hebben deze informatie beoordeeld en stellen vast dat voor bijna alle potentieel 
bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in de NRB wordt 
gerealiseerd. Op de volgende punten hebben wij aanvullende voorschriften opgenomen. 
 
Opslag van grond 
Opslag van grond behorend tot de kwaliteitsklasse Industrie tot en met ernstig verontreinigde 
grond welke aan te merken is als gevaarlijk afval en grond waarvan de kwaliteit onbekend is, 
zal gezien de vergunningaanvraag worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer of in een 
afgedekte vloeistofdichte container. Wij zoeken bij bodembescherming bij de opslag van grond 
aansluiting bij het Besluit bodemkwaliteit. Voor wat betreft bodembescherming schrijven wij het 
volgende voor: 
- grond die altijd kan worden toegepast kan worden opgeslagen zonder bodembeschermende 

voorzieningen; 
- grond die voldoet aan de klasse Wonen en/of Industrie moet worden opgeslagen boven een 

vloeistofkerende voorziening; 
- grond die niet toepasbaar is of waarvan de kwaliteit onbekend is, moet worden opgeslagen 

boven een vloeistofdichte voorziening.  
Hierdoor wordt voldaan aan een verwaarloosbaar risico voor de bodem.  
Uit bijlage 13 van de aanvraag blijkt dat Bowie alle grond zal opslaan boven een vloeistofdichte 
voorziening dan wel in een vloeistofdichte voorziening. 
 
Opslag van asbest en asbesthoudende afvalstoffen 
Gelet op de specifieke gevaarsaspecten van asbest is het Asbestverwijderingsbesluit opge-
steld. De opslag van asbest dient conform dit besluit plaats te vinden (zie ook paragraaf 3.3.3.). 
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Opslag potentieel bodembedreigende stoffen 
In de vergunningaanvraag is aangegeven, dat potentieel bodembedreigende stoffen zoals olie-
en, smeermiddelen, diverse gevaarlijke vloeistoffen (thinner, verf etc.), afgewerkte olie, oliehou-
dend afval en (onvrijwillig)verkregen kca/kga worden opgeslagen boven een vloeistofkerende 
voorziening of in een lekbak welke is afgedekt of overkapt. Aandachtspunt is dat deze vloeistof-
fen moeten worden opgeslagen in lekbakken. Verder is het van belang dat er absorptiemiddel 
voorhanden is en dat bij morsingen meteen de vloer wordt schoongemaakt. Dit hebben wij in de 
vergunningvoorschriften opgenomen. Op deze manier wordt een verwaarloosbaar risico voor de 
bodem bereikt. 
 
Opslag en sorteren C-hout 
Het is van belang dat de opslag van C-hout zodanig wordt ingericht dat geen verontreinigd re-
genwater kan ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld door het C-hout op te slaan in een gesloten contai-
ner of in een container met een zeil erover. Dit hebben wij in de vergunningvoorschriften opge-
nomen. Op deze manier wordt een verwaarloosbaar risico voor de bodem bereikt. Wel vinden 
wij, aangezien C-hout en teerhoudend asfalt overeenkomstig Eural een gevaarlijke afvalstof is 
het van belang dat deze afvalstoffen worden afgedekt zodat geen (verontreinigd) hemelwater in 
het afvalwater terecht komt. Hierdoor hebben wij voor C-hout en teerhoudend asfalt in de voor-
schriften een tegen regeninval beschermende voorziening vereist. 
 
Toepassen brandstoffen (shredderinstallatie, puinbreker e.d.) 
Binnen de inrichting van Bowie worden verschillende machines gebruikt die eventueel diesel 
kunnen lekken. Het is van belang dat bij lekkage absorptiekorrels voorhanden zijn en dat de 
bodem meteen gereinigd wordt. Dit hebben wij in vergunningvoorschriften opgenomen. Op de-
ze manier wordt een verwaarloosbaar risico voor de bodem bereikt. 
 
Opslag dieselolie en tankplaats 
Met betrekking tot de opslag van dieselolie in de bovengrondse tank hebben wij aansluiting 
gezocht bij de richtlijn PGS 30. Door te voldoen aan de eisen van de richtlijn wordt de kans op 
bodemverontreiniging ten gevolge van de opslag van dieselolie in de bovengrondse tank afwe-
zig geacht. 
 
6.4. Bodemonderzoek 
Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar  
bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is 
altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de 
afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen. Bodembelastingonderzoek bestaat uit 
het vastleggen van de nulsituatiebodemkwaliteit, voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, 
de start van de desbetreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatiebodemonderzoek 
na het beëindigen van de desbetreffende activiteit.  
 
Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over: 
- de locatie van bemonsteringspunten, rekening houdend met de mobiliteit van de gebruik-

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

geanalyseerd;  
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.  
De door middel van nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij 
de beoordeling of ten gevolge van de desbetreffende activiteiten bodembelasting heeft plaats-
gevonden en of bodemherstel nodig is. 
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Voor de inrichting zijn, zoals in de aanvraag en de aanvullende gegevens staat vermeld, twee 
bodemonderzoeken uitgevoerd. Het betreft verkennend milieukundig bodemonderzoek rapport-
nummer r1rdBO7K0181.doc/projectnummer B07K01818 d.d. 30 oktober 2007 uitgevoerd door 
Outline Consultancy en verkennend milieukundig bodemonderzoek rapportnummer 09-M4641 
d.d. 11 februari 2009 uitgevoerd door Sigma Bouw en Milieu. De door middel van deze bodem-
onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit beschouwen wij als nulsitatieonderzoek en geldt als 
uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting 
heeft plaatsgevonden en/of bodemherstel nodig is.  
 
Deze onderzoeken geven ons geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen 
en beschouwen wij daarom als nulsituatieonderzoek  
 
Na beëindiging van de desbetreffende activiteit(en) dient de eindsituatiebodemkwaliteit te wor-
den onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bo-
dem-belasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. De in dit kader gestelde 
voorschriften zijn op grond van artikel 8.16, sub c van de Wm opgenomen en blijven gedurende 
drie jaar nadat de vergunning haar gelding heeft verloren, van kracht. 
 
Op het terrein waar de inrichting is gevestigd is AVI-bodemas als bouwstof toegepast. Hiervoor 
is op 30 juni 2008 bij de gemeente Emmen een melding in het kader van het destijds vigerende 
Bouwstoffenbesluit ingediend. Het Bouwstoffenbesluit is inmiddels opgevolgd door het Besluit 
bodemkwaliteit. Aangezien wij thans in het kader van de Wabo het bevoegd gezag zijn voor 
Bowie zijn wij ook bevoegd gezag voor het Besluit bodemkwaliteit. Uit deze regelgeving vloeien 
rechtstreeks eisen ten aanzien van het onderhoud van de isolerende voorzieningen en van mo-
nitoring voort. 
 
 
7. EXTERNE VEILIGHEID 
 
7.1. Het kader voor externe veiligheid 
Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van 
risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die 
verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Daarbij wordt gestreefd 
naar het zoveel mogelijk beperken van de risico's (BBT). 
In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15) zijn richtlijnen opgenomen voor de op-
slag van verpakte gevaarlijke stoffen. In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 (PGS 30) zijn 
richtlijnen opgenomen voor de opslag van brandstoffen in bovengrondse opslagtanks. In de 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28 (PGS 28) zijn richtlijnen opgenomen voor het afleveren 
van brandstoffen. Door toepassing van deze richtlijnen wordt een aanvaardbaar beschermings-
niveau voor mens en milieu gerealiseerd. 
De opslag van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen (papier en karton, hout, textiel en kunst-
stoffen) valt onder de werkingssfeer van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiks-
besluit). Aan deze opslag van deze stoffen worden in deze vergunning ook voorschriften ge-
steld.  
 
Binnen de inrichting bevinden zich de volgende opslagen: 
- opslag van oliën en smeermiddelen; 
- opslag van brandstoffen in bovengrondse tank; 
- opslag van gevaarlijke (vloei)stoffen; 
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en opslag van de volgende afvalstoffen: 
- opslag van onvrijwillig verkregen asbest en kca/kga; 
- opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen (o.a. papier en karton, hout, textiel, 

kunststoffen, etc.); 
- opslag van afgewerkte oliën en oliehoudend afval; 
 
In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen aangegeven: 
- de opslag van oliën en smeermiddelen vindt plaats in een opslagvoorziening conform 

PGS 15 de opslag van dieselolie vindt plaats in een bovengrondse tank conform PGS 30; 
- de opslag van gevaarlijke (vloei)stoffen en ongewenst aangetroffen gevaarlijk afval 

(KCA/KGA) vindt plaats in een opslagvoorziening conform PGS 15 met een big bag; 
- er zijn voldoende brandblusmiddelen. 
 
De tank voor de opslag van dieselolie dient te voldoen aan het gestelde in de PGS 30 "vloeiba-
re aardolieproducten". Daarnaast dient de aflevering te voldoen aan de PGS 28 "Vloeibare 
aardolieproducten afleverinstallaties en ondergrondse opslag". De omschreven voorzieningen 
voor de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen komen overeen met PGS 15.  
De opslag dient plaats te vinden conform de PGS 15. Om te waarborgen dat bovengenoemde 
opslag plaatsvindt conform de stand der techniek, schrijven wij de eerdergenoemde richtlijnen 
uit de PGS voor. 

 
De opslag van asbest voldoet aan het gestelde in het Asbestverwijderingsbesluit. 
Om stofexplosiegevaar bij de silo's (met minerale grond- en hulpstoffen ten behoeve van be-
tonmortel- en betonwarenproductie en immobilisatie) te voorkomen dienen deze te zijn be-
schermd tegen blikseminslag en elektrostatische oplading. Hiervoor zijn voorschriften opgeno-
men. 
Wij hebben het aspect externe veiligheid beoordeeld. Bij het stellen van voorschriften hebben 
wij met het bovenstaande rekening gehouden. Met betrekking tot het aspect externe veiligheid 
wordt hiermee voldaan aan het gestelde toetsingkader en BBT. 
 
7.2. Opslag van brandgevaarlijk stoffen 
Binnen de inrichting van Bowie worden brandgevaarlijke stoffen opgeslagen. Het gaat hierbij 
met name om A-, B- en C-hout en kunststoffen.  
 
Het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) is per 1 november 2008 in wer-
king getreden. In het kader van de modernisering van de VROM-regelgeving zijn de brandvei-
ligheidsvoorschriften in de milieuvergunning en het Activiteitenbesluit naar het Gebruiksbesluit 
overgeheveld omdat het brandbaar zijn van een stof naar huidig inzicht niet meer als direct mili-
eurisico wordt gezien. Doel van de voorschriften is om de brandveiligheid van belendingen te 
waarborgen. 
In het Gebruiksbesluit is een algemene functionele eis voor de opslag van de betreffende stof-
fen opgenomen, die inhoudt dat die opslag zodanig moet geschieden dat geen onveilige situatie 
ontstaat voor percelen die zijn gelegen naast het perceel waar de opslag plaatsvindt. Degene 
die voor de opslag verantwoordelijk is, zal zo nodig ten genoegen van burgemeester en wet-
houders aannemelijk moeten maken dat de opslag voldoende veilig plaatsvindt. Die eis geldt 
zowel bij opslag in een gebouw als bij opslag buiten een gebouw, bijvoorbeeld onder een over-
kapping of op een open erf of terrein. 
De opslag van niet milieugevaarlijke brandbare stoffen (papier, kunststof en hout) valt onder dit 
rechtstreeks werkende Besluit. In de milieuvergunning zijn, in overleg met de brandweer  
Zuidoost-Drenthe wel eisen gesteld aan het brandveilig opslaan van hout. 
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In de voorschriften hebben wij opgenomen dat voldoende blusmiddelen aanwezig moeten zijn 
om een beginnende brand te kunnen bestrijden. Verder is voorgeschreven dat de blusmiddelen 
jaarlijks door een deskundige op goed functioneren moeten worden gecontroleerd en dat de 
blusmiddelen direct voor gebruik beschikbaar moeten zijn. Hiermee is de brandveiligheid binnen 
de inrichting in voldoende mate geregeld.  
 
 
8. BOVENGRONDSE TANK MET DIESELOLIE 
 
8.1. Algemeen 
Binnen de inrichting vindt de opslag van dieselolie plaats in een bovengrondse tank met een 
inhoud van maximaal 4000 liter. Deze tank en de bijbehorende afleverinstallatie dienen te vol-
doen aan de PGS 30. In de aanvraag is aangegeven dat naar verwachting meer dan 
25.000 liter dieselolie zal worden gebruikt. In de PGS 28 zijn richtlijnen opgenomen voor de 
opslag van diesel in tanks met een jaarverbruik hoger dan 25.000 liter. Door toepassing van 
deze richtlijnen wordt een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu gereali-
seerd. De van toepassing zijnde voorschriften uit de PGS 28 en 30 zijn vastgelegd in de voor-
schriften. 
 
 
9. VERVOER VAN EN NAAR DE INRICHTING 
 
9.1. Algemeen 
In de Regeling aanwijzing BBT-documenten is de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrij-
ven" (februari 2006) als BBT-document aangewezen. In de aanvraag is inzicht gegeven van het 
verkeer van en naar de inrichting. Bowie heeft binnen de inrichting minder dan 100 werkne-
mers, minder dan 500 bezoekers per dag en minder dan 2 miljoen transportkilometers per jaar. 
Wij hebben het daarom niet nodig geacht om op het gebied van vervoermanagement nadere 
voorschriften op te nemen. 
 
 
10. AFVALPREVENTIE 
 
10.1. Algemeen 
In de Regeling aanwijzing BBT-documenten is de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrij-
ven" (februari 2006) als BBT-document aangewezen als het gaat om afvalpreventie. Afval- en 
emissiepreventie is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies, of de 
milieuschadelijkheid ervan, door reductie aan de bron of door intern hergebruik. Preventie van 
afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Uitgangspunt voor alle  
bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. De  
Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" hanteert ondergrenzen die de relevantie van 
afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks 
meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de 
inrichting vrijkomt/-komen. De totale hoeveelheid gevaarlijk en niet gevaarlijk afval die Bowie 
zelf produceert liggen onder deze grenzen.  
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11. WATERGEBRUIK 
 
11.1. Algemeen 
Uit de aanvraag blijkt dat per jaar 3.660 m3 leidingwater wordt gebruikt voor de productie van 
betonmortel en betonwaren en circa 150 m3 als water ten behoeve van het kantoor. Gezien de 
hoeveelheid van het jaarlijkse waterverbruik hebben wij het niet noodzakelijk geacht om aanvul-
lende voorschriften op te nemen over waterbesparing. 
 
 
12. AFVALWATER 
 
Ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij: 
- schoon hemelwater van de daken; 
- schoon hemelwater van verharde terreindelen; 
- verontreinigd hemelwater dat vanaf de bodembeschermende voorziening komt; 
- water uit het bassin; 
- huishoudelijk afvalwater; 
- verontreinigd afvalwater afkomstig van de wasplaats; 
- afvalwater afkomstig van de tankplaats. 
 
Het schoon hemelwater dat afkomstig is van de daken wordt met behulp van regenpijpen naar 
het bassin geleidt, alwaar het hergebruikt kan worden. Het schoon hemelwater van de verharde 
terreindelen (toegangsweg, weegbrug, kantoor, parkeerplaats en opslagcontainer) vloeit via 
afstroming in de bodem. Het verontreinigd hemelwater dat vanaf de bodembeschermende 
voorziening komt wordt via het bassin en de bedrijfsriolering via een olie- en benzineafscheider 
(OBAS) geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool. Het verontreinigd hemelwater wordt even-
eens na door de OBAS te zijn geleid gebruikt als sproei- of reinigingswater van het terrein. Het 
huishoudelijk afvalwater en het afvalwater afkomstig van de was- en tankplaats wordt geloosd 
op de vuilwaterriolering. Uit de aanvraag blijkt dat RKG-/RKV-slib steekvast is en niet binnen de 
inrichting wordt ontwaterd. 
 
Tevens wordt het water uit het bassin hergebruikt als sproeiwater. Daarnaast wordt hiervoor 
water uit het naastgelegen Oranjekanaal opgepompt. Voor het onttrekken van oppervlaktewater 
is een keurvergunning nodig van het waterschap. Hiertoe zal Bowie rechtstreeks contact opne-
men met het waterschap Velt en Vecht. Ook wordt in noodgevallen het water uit het bassin ge-
bruikt als bluswater. 
 
Het C-hout dat op het buitenterrein wordt opgeslagen, zal zodanig worden opgeslagen dat geen 
verontreinigd regenwater kan ontstaan. Dit is in vergunningvoorschrift 7.98.2. verplicht gesteld.  
Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is niet aan de orde.  
 
12.1. Lozingseisen afvalwater 
In het kader van een goed rioolbeheer is het van belang om eisen te stellen aan de kwaliteit van 
het op het riool te lozen afvalwater: 
- ten eerste moet de kwaliteit van het afvalwater zodanig zijn dat het materiaal van de 

riolering en dergelijke niet wordt aangetast; 
- ten tweede mag de kwaliteit van het afvalwater geen belemmering vormen voor de  

verwerking van het rioolslib en voor het zuiveringsproces van de ontvangende riool-
waterzuiveringsinstallatie; 
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- ten derde is de kwaliteit van belang in het kader van de bescherming van het ontvangen-
de oppervlaktewater. 

 
De afvalwaterstromen van de opslag van afvalstoffen worden via een zandvangput en een olie-/ 
slibafscheider geloosd op de gemeentelijke riolering. In de vergunningvoorschriften hebben wij 
eisen gesteld die voortvloeien vanuit de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer.  
 
 
13. ENERGIE 
 
Binnen de inrichting is het jaarlijks energieverbruik circa 110.000 kWh elektriciteit en circa 
300 m3 diesel wat overeenkomt met circa 340.000 aardgasequivalenten. Overeenkomstig de 
Circulaire Energie in de milieuvergunning is dit als relevant te beschouwen. Als onderdeel van 
de aanvraag is een energieverbruiksanalyse opgenomen. Uit deze analyse blijkt dat het meren-
deel van de energie wordt verbruikt door mobiele installaties die niet alleen binnen deze inrich-
ting worden gebruikt maar ook in andere inrichtingen of op locatie. De inschatting is dat verge-
lijkbare nieuwe installaties 10% energie-efficiënter zijn waardoor een eventuele terugverdientijd 
meer dan 5 jaar is waarmee een dergelijke aanschaf, beoordeeld op grond van genoemde cir-
culaire, niet als verantwoord kan worden beschouwd. Door het intensieve gebruik zal het mate-
rieel relatief snel zijn afgeschreven en bij aanschaf van nieuwe installaties zal het energiege-
bruik in ogenschouw worden genomen. Mede hiertoe is een onderzoeksvoorschrift opgenomen. 
Overeenkomstig de vergunningaanvraag is het rijdend materieel nooit ouder dan 5 jaar zodat 
ook hierbij door vervanging deze voertuigen altijd van een relatief energie-efficiënt type is.   
De mobiele installaties worden voor het merendeel middels een ingebouwd aggregaat van elek-
triciteit voorzien. Het voorzien in permanente installaties met een aansluiting op het elektrici-
teitsnet vergt in deze situatie een te grote investering. Indien echter een permanente installatie 
binnen onderhavige inrichting wordt overwogen zal aansluiting op het elektriciteitsnet worden 
overwogen. Dit is als zodanig vastgelegd in een voorschrift. 
Het energiegebruik binnen de inrichting zal worden gemonitord teneinde inzicht te krijgen en te 
houden in het energiegebruik binnen de inrichting met als doel dit te optimaliseren. Dit is als 
zodanig vastgelegd in een voorschrift. 
 
Op basis van bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat met betrekking tot energie-
efficiency BBT wordt toegepast en dat uit dit oogpunt geen belemmering bestaat de gevraagde 
vergunning te verlenen.  
 
 
14. GEUR 
 
14.1. Landelijk beleid 
Het in de NeR omschreven algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk 
beperken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit uitgangspunt vormt samen 
met het toepassen van de BBT de kern van het nationale geurbeleid. In het landelijke geurbe-
leid is vastgelegd dat wij de uiteindelijke afweging maken waarbij wij rekening houden met alle 
relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen.  
Het geurbeleid bestaat uit de volgende uitgangspunten: 
- als er geen hinder of kans op hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 
- als er wel hinder of kans op hinder is, worden maatregelen op basis van de BBT afgeleid; 
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- voor bepaalde branches is een toetsingskader voor geurhinder in een bijzondere regeling 
van de NeR opgenomen; 

- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 
 
14.2. Toetsing 
Een geuranalyse is opgenomen als onderdeel van de aanvraag. Hierin is omschreven welke 
binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen potentieel een geuremissie kunnen veroorzaken en 
welke maatregelen worden getroffen. Het betreft het afgedekt op- en overslaan en het, indien 
de bedrijfshal is gerealiseerd, inpandig be- en verwerken. Als vangnet is aangegeven dat ter 
plaatse van woonbebouwing op het bedrijventerrein gedurende 95% van de tijd de geurdrempel 
van 1 ge/m3 niet wordt overschreden. De maatregelen en het vangnet zijn vastgelegd in de 
voorschriften. 
 
Op basis van bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat met betrekking tot geur BBT 
wordt toegepast en dat uit dit oogpunt geen belemmering bestaat de gevraagde vergunning te 
verlenen. 
 
 
15. LUCHT 
 
15.1. Algemeen 
De activiteiten binnen de inrichting leiden tot emissies naar de lucht. Het betreft de emissie van 
(fijn) stof ten gevolge van de op- en overslag van diverse stuifgevoelige materialen. Daarnaast 
kan (fijn) stof vrijkomen door het be- en verwerken van deze stoffen. Overige luchtverontreini-
ging kan optreden door het gebruik van aggregaten en motorvoertuigen.  
 
15.2. Toetsingskader 
De Nederlandse emissie Richtlijnen lucht (NeR) is het toetsingskader waar het gaat om eisen 
aan de emissies naar de lucht. De NeR heeft tot doel om de milieuvergunningen in Nederland 
te harmoniseren. Hierbij is de best beschikbare techniek het uitgangspunt voor het vaststellen 
van de emissie-eisen en de daarbijbehorende technieken die in de NeR zijn opgenomen. De 
richtlijn is daarmee een belangrijke bron van informatie voor de praktische toepassing van de 
beste beschikbare technieken (BBT). Wettelijke regelingen en bindende afspraken uit conve-
nanten gaan voor de NeR. 
Daarnaast zijn de BREF Afvalbehandeling en de BREF Op- en overslag het toetsingskader voor 
de beoordeling of BBT wordt toegepast. 
In deze specifieke situatie geldt dat indien aan de toetsingscriteria van de NeR wordt voldaan, 
ook aan de criteria van genoemde BREF's wordt  
 
15.3. Voertuigen en aggregaten 
Binnen de inrichting zijn een aantal voertuigen en aggregaten aanwezig die diesel als brandstof 
gebruiken. Betreffend materieel voldoet aan een typekeur. Enige voorwaarde voor het blijven 
voldoen aan de emissienormen overeenkomstig het typekeur is inspectie en onderhoud. Over-
eenkomstig de aanvraag zijn toegepaste voertuigen niet ouder dan 5 jaar zodat ook aan relatief 
strenge emissienormen wordt voldaan. 
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15.4. Stof 
Binnen de inrichting worden een groot aantal verschillende, meer of minder stuifgevoelige, stof-
fen op- en overgeslagen en tevens be- en verwerkt. De stuifgevoeligheid wordt aangeduid in 
categorieën, van S1, zeer stuifgevoelig en niet bevochtigbaar tot S5, nauwelijks of niet stuifge-
voelig. 
Als onderdeel van de aanvraag is een stofanalyse opgenomen waarin staat aangegeven welke 
verschillende stoffen binnen de inrichting aanwezig zijn en welke maatregelen voor de verschil-
lende stuifgevoeligheidscategorieën worden getroffen teneinde de verspreiding van stof te 
voorkomen.  
 
Als uitgangspunt overeenkomstig de NeR geldt dat alle activiteiten binnen de inrichting op een 
zodanige wijze moeten plaatsvinden dat hierdoor geen visueel waarneembaar stof buiten de 
inrichting kan geraken. In de NeR staan een aantal toe te passen maatregelen die als BBT kun-
nen worden beschouwd. Blijkens de aanvraag wordt aan de eisen van de NeR voldaan waar-
mee aan BBT wordt voldaan. De maatregelen zijn vastgelegd in de voorschriften behorend bij 
dit besluit. 
 
15.5. Luchtkwaliteit 
In de Wet milieubeheer zijn luchtkwaliteitseisen vastgelegd. Gezien de emissie van onderhavige 
inrichting zijn de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) uit bijlage 2 bij de 
Wet milieubeheer van belang. Voor NO2 geldt een norm van 40 µg/m3 jaargemiddeld en voor 
fijn stof 40 µg/m3 jaargemiddeld waarbij de daggemiddeldeconcentratie van fijn stof de waarde 
van 50 µg/m3 niet meer dan 35 maal per jaar mag worden overschreden. 
Genoemde grenswaarden gelden behoudens op arbeidsplaatsen, overal in Nederland. 
Jaarlijks berekent het RIVM op basis van metingen en een database met emissiegegevens de 
achtergrondconcentraties van genoemde stoffen in Nederland. Op basis van deze achtergrond-
concentratie kan worden beoordeeld of met de bijdrage van een inrichting luchtkwaliteitsnormen 
worden overschreden. 
 
Bij de aanvraag is een luchtkwaliteitsonderzoek gevoegd dat de bijdrage aan de fijn stof- en 
stikstofdioxideconcentratie van de aangevraagde inrichting weergeeft. Uit de beoordeling blijkt 
dat met de bijdrage van onderhavige inrichting de jaargemiddelde concentratie fijn stof maxi-
maal 24 µg/m3 op de grens van de inrichting bedraagt en dat de daggemiddeldeconcentratie 
van fijn stof de waarde van 50 µg/m3 maximaal 24 maal per jaar wordt overschreden. Ter plaat-
se van woningen in de omgeving van de inrichting bedragen deze waarden respectievelijk 18 
µg/m3 en 10 maal per jaar. 
Ten aanzien van stikstofdioxide blijkt dat met de bijdrage van de inrichting de jaargemiddelde 
concentratie stikstofdioxide op de grens van de inrichting nergens meer dan 24 µg/m3 bedraagt 
en ter plaatse van woningen in de omgeving maximaal 18 µg/m3. 
 
Voor zowel fijn stof als stikstofdioxide blijkt dat ook met de bijdrage van de aangevraagde inrich-
ting wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen zoals die is vastgelegd in de Wet milieubeheer. 
Uit oogpunt van luchtkwaliteitseisen bestaat geen belemmering de gevraagde vergunning te 
verlenen. 
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16. VERZOEK ONTHEFFING ARTIKEL 10.37 van de WM 
 
Bowie verzoekt in haar aanvraag om haar ontheffing te verlenen op grond van artikel 10.37 
juncto artikel 10.63 van de Wm. Met een ontheffing op basis van artikel van de 10.63 Wm kan 
een partij afvalstoffen die niet aan de specificaties voldoet door de verwerker of inzamelaar aan 
de laatste aanbieder worden teruggegeven. 
 
Zoals Bowie terecht veronderstelt is het verboden afvalstoffen af te geven aan een persoon die 
niet genoemd staat in de opsomming zoals opgenomen in artikel 10.37, tweede lid. Uit het LAP 
volgt dat Bowie al houder wordt zodra de betreffende afvalstof/partij afvalstoffen is/wordt aan-
geboden/ingezameld (en niet pas als de betreffende partij het AO/IC proces heeft doorlopen). 
Hoewel het begrijpelijk is dat Bowie een partij die niet voldoet graag wil retourneren aan de le-
verancier zijn wij van mening dat het niet past in het doelmatig beheer van afvalstoffen om hier 
bij voorbaat een generieke ontheffing voor te verlenen. Nog daargelaten dat hierdoor extra 
transportbewegingen zouden ontstaan (terug naar leverancier en dan naar erkend verwerker in 
plaats van direct naar erkend verwerker) kan niet op voorhand gezegd worden dat het in alle 
gevallen kan worden toegestaan. Het "zwerven" van afvalstoffen buiten de keten om moet im-
mers ten allen tijde worden voorkomen. Het is voor Bowie vooral zaak om hier goede privaat-
rechterlijke afspraken over te maken. Wij weigeren gelet op vorenstaande dan ook de gevraag-
de ontheffing. 
 
Overigens wijzen wij Bowie erop dat artikel 10.37, lid 2 van Wm onlangs is aangevuld met een 
nieuw onderdeel g. 
 
 
17. PROEVEN 
 
Bij Bowie worden proefprojecten met betrekking tot de aard van de activiteiten uitgevoerd. In 
verband met onder andere de markt- en overheidsontwikkelingen. Dit in verband met het bepa-
len van de haalbaarheid van technologische ontwikkelingen en productontwikkeling. Onder de-
ze proefprojecten vallen: 
- creëren van nieuwe producten; 
- testen nieuwe machines en materieel; 
- testen nieuwe bewerkingstechnieken; 
- verzamelen gegevens met betrekking tot de gevolgen voor het milieu van nieuwe activi-

teiten, om vervolgens in een aanvraag te gebruiken. 
Alvorens begonnen wordt met een proefproject of met het proefdraaien met een nieuwe installa-
tie, zal de provincie voortijdig geïnformeerd worden over de te verwachten gevolgen voor het 
milieu en de duur/periode van het proefproject of het proefdraaien. Na ontvangst van de goed-
keuring van het bevoegd gezag wordt het proefproject dan wel het proefdraaien pas uitgevoerd. 
Nadien wordt de proef geëvalueerd en wordt met het bevoegd gezag de te volgen procedure 
ingevolge de Wm afgestemd. 
Voor veel bedrijven is het zoeken naar verbetering(en) van producten en procesvoering een 
veelvuldig terugkerend aandachtspunt. Vaak wordt ook aan productonderzoek en/of product-
ontwikkeling gedaan. Dergelijke ontwikkelingen dragen veelal ook bij aan een vermindering van 
de belasting van het milieu. Vanuit de geschetste achtergrond kan de behoefte bestaan en is 
het vaak van essentieel belang om op bepaalde momenten gedurende enige tijd proefnemingen 
uit te voeren. Op die manier kan informatie worden vergaard over de beoogde verbeteringen 
en/of aanpassingen in product of proces en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden mili-
euhygiënische consequenties.  
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Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (wij gaan uit van maximaal zes 
maanden). Doorlooptijd en/of hoeveelheid moeten echter wel voldoende zijn om de noodzake-
lijke informatie te kunnen vergaren. 
 
In de aanvraag heeft Bowie aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst 
proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat 
daaraan randvoorwaarden dienen te worden gesteld en dienen proefnemingen ruim voor aan-
vang (minimaal zes weken) bij ons voor toestemming te worden voorgelegd. Daartoe hebben 
wij voorschriften opgenomen. Tevens dient over de resultaten van de proef aan ons te worden 
gerapporteerd. De proefnemingen dienen plaats te vinden binnen de milieuhygiënische rand-
voorwaarden van deze vergunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons college. 
Ten overvloede merken wij op nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en Bowie wil 
de resultaten ervan implementeren, daartoe eerst zal moeten worden bezien in hoeverre daar-
toe een procedure op grond van de Wm zal moeten worden doorlopen. 
 
 
18. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
 
18.1.  Algemeen 
In haar vergunningaanvraag geeft Bowie aan, dat er in de toekomst een bedrijfshal geplaatst 
zal worden. De verwachting is dat opslag en bewerking van geurverspreidende stoffen dan in-
pandig zal plaatsvinden. Eventueel worden stof- en/of geluidsproducerende activiteiten dan ook 
inpandig uitgevoerd. De eventuele plaatsing van een bedrijfshal is in de aanvraag nog onvol-
doende onderbouwd om dit mee te nemen in de besluitvorming betreffende onderhavige proce-
dure. Op het moment dat dit aan de orde is zal Bowie een aanvraag in het kader van de Wet 
Omgevingsvergunning (Wabo) doen. Verder worden met betrekking tot de inrichting en het ge-
bied waar de inrichting is gelegen redelijkerwijs geen ontwikkelingen verwacht die van belang 
zijn met het oog op de bescherming van het milieu. 
 
 
19. ZIENSWIJZEN 
 
19.1. Samenvatting 
 
Zienswijze van de heer/mevrouw A.L. Appeldorn-Sligter 
A.1 Het bedrijf is sinds +/- mei 2010 in werking zonder vergunning. 
A.2 Het bedrijf veroorzaakt geluidsoverlast en de normen worden overschreden. 
A.3  Op het bedrijventerrein vestigen zich steeds meer zwaardere bedrijven terwijl de ge-

meente zou hebben gezegd dat het terrein niet zou veranderen. 
A.4  Er is een mogelijk zonder een vergunning een bos gekapt. 
A.5 Bij het immissiepunt V03 aan de Kollingsveenweg zijn geen normen voor de maximale 

geluidsniveaus opgenomen. 
A.6  In het ontwerpbesluit wordt weinig aandacht besteed aan geluidstrillingen. Gelet op de 

ondergrond had dit wel gemoeten. Het geluid is op grote afstand (zelfs bij de school) dui-
delijk te horen. 

A.7  Aangezien het gaat om open recycling had er meer aandacht moeten worden besteed 
aan stank en giftige stoffen. 

A.8.  Rondom het terrein zijn geen hekken aanwezig waardoor iedereen op het terrein kan 
komen. 
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A.9 Uit het ontwerpbesluit blijkt niet voldoende dat er rekening wordt gehouden met leefbaar-
heid en de woonkwaliteit van het dorp. Dit type bedrijvigheid hoort niet in deze omgeving. 

 
Zienswijze Vereniging Plaatselijk Belang Oranjedorp 
B.1  De geluidsnormen zullen niet worden gehaald. Bij andere bedrijven op het industrieterrein 

staan ook grote machines zoals houtshredders en puinbrekers. Er is geen controle of de-
ze installaties gelijktijdig in werking zijn. Dit is belastend voor de omwonenden aan de 
Bladderwijk WZ en de inwoners van Oranjedorp. 

B.2 Het is zorgelijk dat er verontreinigde stoffen naar de bodem kunnen doorsijpelen. Het is 
niet geconstateerd dat er een vloeistofdichte vloer aanwezig is en handhaving hiervan is 
lastig. In de directe omgeving is een waardevol kwelwatergebied aanwezig. Dit wordt ge-
steld in het onderzoek van de heer Bregman. 

B.3 De totale hoeveelheid vrachtautobewegingen zal een niet accepteren overlast veroorza-
ken voor de inwoners van Oranjedorp en voor de in de directe omgeving aanwezige be-
drijven. 

B.4. De vergunning mag niet verleend worden omdat Bowie niet gecertificeerd is ingevolge 
BRL 9335. De verwachting zelfregulering bij de afvalbedrijven is een wassen neus. 

B.5 Een beter specificatie van de geluidswal en de bijbehorende contouren is noodzakelijk. Er 
wordt een geluidswal aangelegd op grond van de gemeente en die zal dit niet accepte-
ren. 

B.6 In het ontwerpbesluit wordt geen aandacht besteed aan stankoverlast. In de omgeving 
zijn nog meer bedrijven aanwezig die stankoverlast in Oranjedorp veroorzaken.  

B.7 De plannen passen niet binnen de beleidsmatige kaders. Het beleid is er opgericht om de 
leefbaarheid in Oranjedorp te waarborgen. Er is niets terug te vinden over groenzonering 
en herbeplanting. 

 
Zienswijzen Waterschap Velt en Vecht 
C.1 Voor het ontrekken van oppervlaktewater uit het Oranjekanaal is een waterwetvergunning 

op grond van de keur nodig.  
Aangezien vanuit de inrichting een lozing plaatsvindt waarvoor voor de inwerkingtreding 
van de Waterwet een Wvo-vergunning nodig was is de dienstverleningsovereenkomst 
Drenthe van toepassing.  

C.2. De in Hoofdstuk 12 van de considerans genoemde afvalwaterstromen zijn deels strijdig 
met de aanvraag. 

C.3 In de voorschriften over de olie-waterafscheider wordt bepaald dat de dimensionering 
moet plaatsvinden conform NEN-EN 1825-1: 2004 en NEN-EN 1825-2: 2002. Een capa-
citeitsberekening moet echter uitgevoerd worden conform NEN-EN 858-1 en 2.  

C.4 In de voorschriften over de olie-waterafscheider wordt bepaald dat de afscheider 
moet voldoen NEN-EN 1825-1: 2004 en NEN-EN 1825-2: 2002. Deze norm is van toe-
passing op plantaardige vetten en oliën. De NEN-EN 858-1 en 2 is van toepassing op 
minerale oliën en vetten en daarom wordt verzocht deze norm op te nemen. 

C.5 Verzocht wordt om in de voorschriften op te nemen dat na elke lediging de olie-
waterafscheider direct volledig moet worden gevuld met schoon water. 

C.6 In voorschrift 10.1.1 is opgenomen dat er een rioleringstekening aanwezig moet zijn. Er 
wordt verzocht te bepalen dat deze tekening ter goedkeuring aan het waterschap of het 
bevoegd gezag moet worden gestuurd zodat voor de handhaving duidelijk is wat de 
stromen zijn en waar het monsternamepunt zich bevindt. 

C.7 Met de gegevens die in de aanvraag staan vermeld is het niet mogelijk een inschatting te 
maken over de samenstelling en de hoeveelheid van het te lozen afvalwater. Verzocht 
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wordt om in de vergunning op te nemen dat er een onderzoeksplan ter goedkeuring bij 
het waterschap moet worden ingediend.  

 
Zienswijze Pro Elektro BV 
D.1 Er zal extra geuroverlast ontstaan.  
 
Overige zienswijzen omwonenden 
E.1 De vraag is waarom er naast een al aanwezig recyclingbedrijf ook Bowie op de Ooster-

wijk moet komen. 
E.2 De geluidsnormen zullen niet gehaald worden. 
E.3 Doorsijpelen van verontreinigingen tasten het kwelwatergebied aan. Er komen stoffen in 

het drinkwater als er een brand geblust moet worden. 
E.4 De normen voor afvalverwerkende bedrijven zijn te laag en er wordt te gemakkelijk mee 

omgegaan. 
E.5 De stankoverlast wordt door dit bedrijf verergerd.  
 
19.2. Reactie 
A.1 Het feit dat een inrichting niet beschikt over een vergunning is in het kader van ons be-

sluit op de aanvraag niet relevant. Los van het feit dat het voor ons besluit op de aan-
vraag niet relevant is willen wij over het inwerking zijn zonder vergunning het volgende 
vermelden. Op 7 mei 2009 heeft Bowie een melding in het kader van het Activiteitenbe-
sluit ingediend bij de gemeente Emmen. De melding had betrekking op de opslag van 
snoeiafval. Medio 2010 is geconstateerd dat het bedrijf dusdanige hoeveelheden afval-
stoffen opsloeg dat er een vergunningplicht ontstond en dat het bedrijf niet beschikte over 
de vereiste vergunning. Aangezien wij voor deze vergunning het bevoegde gezag waren 
hebben wij bestuursrechtelijk richting het bedrijf opgetreden. Door een uitspraak van de 
rechter heeft ons optreden niet tot het stilleggen of beperken van de activiteiten van Bo-
wie geleid.  

A.2 Bij de vergunningaanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd. Uit dit onderzoek blijkt 
dat na het nemen van de aangegeven maatregelen zich een vergunbare geluidssituatie 
voordoet. Wij hebben geen redenen om aan het onderzoek te twijfelen. Voor een uitge-
breide beoordeling van de geluidssituatie verwijzen wij naar hoofdstuk 5 van dit besluit. 

A.3 Voor de ruimtelijke inrichting is met name het bestemmingsplan leidend. In paragraaf 
2.2.3 van dit besluit hebben wij reeds beschreven dat de aangevraagde activiteiten niet 
strijdig zijn met het bestemmingsplan. Wij vinden hier in geen grond om de vergunning te 
weigeren.  

A.4 Ons is bekend dat er in het verleden langs en op het perceel een zekere bossage heeft 
gestaan. Ons is niet bekend of de gemeente Emmen hiervoor in het verleden een kap-
vergunning heeft afgegeven. De huidige vergunningaanvraag heeft betrekking op een si-
tuatie waarin de bossage reeds is gerooid.  

A.5 In de voorschriften zijn normen voor de maximale geluidsniveaus (Lamax) opgenomen 
voor zes beoordelingspunten. Het gaat hierbij om vier woningen en twee punten op de 
geluidszone. Het beoordelingspunt V03 betreft geen woning of andere geluidsgevoelig 
object is ook niet gelegen op de geluidszone. Milieuhygiënisch is er dan ook geen nood-
zaak om voor dit punt een norm op te nemen.  

 Het opnemen van een norm voor de maximale geluidsniveaus bij beoordelingspunt V03 
is ook niet nodig om de woningen die in dezelfde richting zijn gelegen te beschermen. 
Deze woningen worden voldoende beschermd door de normen die zijn opgenomen voor 
de eerder genoemde vier woningen.  
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A.6 Geluid bestaat uit trillingen. Dit zijn echter trillingen van de lucht en niet van de bodem. 
De beoordeling van het aspect geluid is opgenomen in hoofdstuk 5 van dit besluit.   

A.7 De aanvraag bevat voldoende informatie over de aspecten geur en emissies. In de 
hoofdstukken 14 en 15 van het ontwerpbesluit en dit besluit hebben wij aandacht aan de-
ze aspecten besteed. Daarnaast hebben wij ten aanzien van deze aspecten voorschriften 
aan de vergunning verbonden. Wij beoordelen dit als voldoende. 

A.8 In voorschrift 1.1.2 wordt het volgende bepaald: 
“De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de openingstijden 
mogen anderen dan het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de inrich-
ting aanwezig zijn.” 

 Ons inziens wordt hiermee reeds invulling gegeven aan zienswijze. Dat in de huidige 
situatie mogelijk nog niet aan dit voorschrift wordt voldaan staat hier buiten en is een 
zaak van naleving, toezicht en handhaving.  

A.9 Zoals reeds bij reactie C. is omschreven is de situering van een bedrijventerrein en de 
aard van de bedrijvigheid die zich op het bedrijventerrein mag vestigen met name een 
keuze die speelt in het kader van de ruimtelijk ordening. Bij vergunningverlening speelt 
een de keuze van de locatie zodanig dan ook geen rol.    
In het (ontwerp)besluit wordt inziens voldoende aandacht bestaat aan de milieueffecten 
die de inrichting kan veroorzaken. De aangevraagde activiteiten leveren in combinatie 
met de aan de vergunning verbonden voorschriften een vergunbare situatie op. 

 
B.1 Het akoestisch onderzoek dat bij de aanvraag is gevoegd geeft een goed beeld van de 

geluidssituatie. Wij hebben dan ook geen reden om te verwachten dat niet aan de gestel-
de geluidsnormen kan worden voldaan. 
Op een gezoneerd industrieterrein wordt de representatieve bedrijfssituatie( RBS) voor 
elk individueel bedrijf getoetst op inpasbaarheid aan de 50 dB(A) zonecontour en op de 
vastgestelde Maximaal Toegestane Geluidbelasting (MTG). Indien uit deze toetsing blijkt 
dat een inrichting inpasbaar is wordt, onder voorwaarden, de vergunning verleend. Alle in 
de zienswijze genoemde bedrijven hebben deze toetsing ondergaan en zijn inpasbaar. Of 
installaties gelijktijdig inwerking zijn is hier dan ook niet van belang.   
Naast de RBS is de incidentele of bijzonder bedrijfssituatie van belang. Van de genoem-
de bedrijven in de nabijheid van reclamant heeft alleen Bowie een bijzondere bedrijfsitua-
tie aangevraagd. Het betreft het shredderen van hout of het breken van puin gedurende 
12 dagen per jaar gedurende 4 uur in de avondperiode. Deze aangevraagde activiteit is, 
mede gelet op de belangen van de omwonenden, als volgt vergund. Het shredderen van 
hout gedurende 4 uur in de avondperiode mag maximaal 6 dagen per jaar plaats vinden 
tot 23.00 uur. Wij achten dit een vergunbare situatie. 

B.2 Binnen de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats. Een over-
zicht hiervan is opgenomen in hoofdstuk 6 van het (ontwerp)besluit. Wij hebben de activi-
teiten getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)  en hier uit blijkt 
dat er een verwaarloosbaar risico is.  
De gedachte dat een vloeistofdichte voorziening niet te controleren valt is onjuist. In 
hoofdstuk 6 van de voorschriften zijn eisen opgenomen ten aanzien van certificering, in-
spectie en onderhoud van vloeistofdichte voorzieningen.  
Met de voorschriften uit de vergunning bestaat er geen gevaar voor het kwelwatergebied 
dat genoemd wordt. Daarnaast is het zo dat het onderzoek van de heer Bregman, waar 
naar wordt verwezen, niet lokaalspecifiek is en vooral gaat over de Drentsche Aa. 
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B.3 De transportbewegingen naar en van Bowie (indirecte hinder) vinden in hoofdzaak plaats 
via het gezoneerde industrieterrein. Een route via Oranjedorp naar het gezoneerde indu-
strieterrein ligt niet in de rede. Overlast voor de inwoners van Oranjedorp tengevolge van 
vrachtautobewegingen zal dan ook niet plaatsvinden. Daarnaast is de indirecte hinder op 
het gezoneerde industrieterrein uitgesloten van toetsing. Voor een uitgebreidere behan-
deling van het aspect indirecte hinderen verwijzen wij naar onderdeel 5.4 van dit besluit. 

B.4 Het niet beschikken over een BRL certificering is geen weigeringgrond voor de vergun-
ning in het kader van de Wet milieubeheer. 
Los van de bedrijfssector is naleven van de vergunning is in eerste instantie een zaak 
van de vergunninghouder. Wij hebben echter wel te taak om op de naleving van de ver-
gunning toe te zien en waar nodig handhavend op te treden. Bij het vaststellen van de 
bezoekfrequentie laten wij het naleefgedrag van de vergunninghouder een rol spelen. Het 
is dus geen zaak van zelfregulering alleen. 

B.5. De hoogte van de geluidswal is vastgelegd in voorschrift 5.1.8. van dit besluit.  
De geluidswal ligt geheel binnen de grenzen van de inrichting. Een deel hiervan is in ei-
gendom van de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat de geluidswal mag wor-
den aangelegd. Hiermee is het voldoende aannemelijk geworden dat de vergunninghou-
der voorschrift 5.1.8 na kan leven. 

B.6 In de hoofdstuk 14 van het ontwerpbesluit en dit besluit hebben wij aandacht aan moge-
lijke geurhinder besteed. Daarnaast hebben wij ten aanzien van dit aspect voorschriften 
aan de vergunning verbonden. Gelet op aard van de bedrijvigheid op het industrieterrein 
en de geringe geurimissie ten gevolge van Bowie zijn wij van oordeel dat er gecumuleerd 
geen onacceptabele geurhinder ontstaat.  

B.7 Wij hebben getoetst aan de voor de vergunning van toepassingzijnde kaders. Deze toet-
sing hebben wij voorgaand uitvoerig beschreven.  Uit de toetsing blijkt dat er geen rede-
nen zijn waarom de vergunning niet verleend kan worden. 

 
C.1 Wij hebben ook geconstateerd dat er voor het ontrekken van oppervlaktewater waar-

schijnlijk een vergunning in het kader van de keur nodig is. In hoofdstuk 12 van het (ont-
werp)besluit staat dit ook genoemd. 

C.2  In bijlage 15 van de aanvraag worden de afvalwaterstromen beschreven. De enige afval-
waterstroom die niet in bijlage 15 van de aanvraag maar wel in hoofdstuk 12 van het 
ontwerpbesluit staat genoemd betreft de tankplaats. In bijlage 13 (NRB-analyse) en bijla-
ge 16 (bedrijfs- en externe veiligheid) van de aanvraag wordt de tankplaats wel genoemd. 
Het is dan ook niet onjuist om deze afvalwaterstroom in hoofdstuk 12 van het (ont-
werp)besluit te noemen.   

C.3 De zienswijze van het Waterschap is juist. Wij hebben de voorschriften aangepast. 
C.4 De zienswijze van het Waterschap is juist. Wij hebben de voorschriften aangepast. 
C.5 Het verplicht vullen van de olie- waterafscheider na lediging is reeds voorgeschreven in 

de NEN EN 858-2. Deze norm is in de voorschriften vastgelegd. 
C.6 In voorschrift 10.1.1 is beschreven waar de rioleringstekening aan moet voldoen. De rio-

leringstekening is een relatief ongecompliceerde tekening. Gelet hier op is een goedkeu-
ringsbesluit niet passend. Wel zal aan het voorschrift worden toegevoegd dat de riole-
ringstekening aan het bevoegd gezag moet worden gezonden. 

C.7 De aanvraag geeft in de onderdelen 5.6 en bijlage 15 een beschrijving van de afvalwa-
tersituatie. Hierin wordt aandacht besteed aan de omvang en de aard van het afvalwater. 
Eveneens wordt aandacht besteed aan inzamel- en reinigingsvoorzieningen. De aange-
vraagde situatie leveren in combinatie met de voorschriften een acceptabele lozingssitua-
tie op. Wij achten het aannemelijk dat kan worden voldaan aan de voorschriften.  

 In de voorschriften bij het ontwerpbesluit hadden wij voorgeschreven dat de opslag van 
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C-hout en teerhoudend asfalt zodanig moet plaatsvinden dat geen verontreinigd hemel-
water kan ontstaan. Bij nader inzien zou dit ook moeten gelden voor de stoffen die zijn 
genoemd in tabel III-A in bijlage 3 van de aanvraag. Volgens de aanvraag worden deze 
stoffen opgeslagen in containers of los op het terrein. Als bij langdurige regenval de op-
slag plaatsvindt in niet afgesloten of niet afgedekte containers of opslagen dan is het ont-
staan van verontreinigd hemelwater mogelijk. Om dit te voorkomen hebben wij de voor-
schriften gewijzigd. 

 Daarnaast hebben wij een voorschrift toegevoegd met betrekking tot een monitoringsplan 
en eis voor de concentratie minerale olie. 

 
D.1  In de hoofdstukken 14 van het ontwerpbesluit en dit besluit hebben wij aandacht aan de 

geur besteed. Daarnaast hebben wij ten aanzien van dit aspect voorschriften aan de ver-
gunning verbonden. Gelet op aanwezige bedrijven op het industrieterrein en de geringe 
geurimissie ten gevolge van Bowie zijn wij van oordeel dat er gecumuleerd geen onac-
ceptabele geuremissie ontstaat. 

 
E.1 Het is niet de bevoegdheid en de taak van ons om in het kader van een vergunningaan-

vraag te oordelen over de noodzaak en wenselijkheid van dit bedrijf op deze locatie.  
E.2 Bij de vergunningaanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd. Uit dit onderzoek blijkt 

dat na het nemen van de aangegeven maatregelen zich een vergunbare geluidssituatie 
voordoet. Wij hebben geen redenen om aan het onderzoek te twijfelen. Voor een uitge-
breide beoordeling van de geluidssituatie verwijzen wij naar hoofdstuk 5 van dit besluit. 

E.3 Binnen de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats. Een over-
zicht hiervan is opgenomen in hoofdstuk 6 van het (ontwerp)besluit. Wij hebben de activi-
teiten getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming en hier uit blijkt dat een 
verwaarloosbaar risico is. Verontreinigingen zullen het grondwater dan ook niet bereiken. 

 Een brand is een onvoorziene calamiteit. Niet uit te sluiten is dat verontreinigd bluswater 
lokaal het oppervlakte water zal bereiken. In vergunningvoorschriften zijn eisen opgeno-
men om de kans op brand en de effecten daarvan te verkleinen. Extra voorschriften zijn 
gelet op de aard van de stoffen niet nodig. De kans dat bluswater de kwaliteit van het 
drinkwater zal beïnvloeden is niet aanwezig. 

E.4 Los van de bedrijfssector is naleven van de vergunning is in eerste instantie een zaak 
van de vergunninghouder. Wij hebben echter wel te taak om op de naleving van de ver-
gunning toe te zien en waar nodig handhavend op te treden. Bij het vaststellen van de 
bezoekfrequentie laten wij het naleefgedrag van de vergunninghouder een rol spelen. Het 
is dus geen zaak van zelfregulering alleen. 

E.5  In de hoofdstuk 14 van het ontwerpbesluit en dit besluit hebben wij aandacht aan de geur 
besteed. Daarnaast hebben wij ten aanzien van dit aspect voorschriften aan de vergun-
ning verbonden. Gelet op aard van de bedrijvigheid op het industrieterrein en de geringe 
geurimissie ten gevolge van Bowie zijn wij van oordeel dat er gecumuleerd geen onac-
ceptabele geurhinder ontstaat. 

 
Beslissing 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe; 
 
gelet op het voorgaande en de wettelijke bepalingen; 
 
 



 

  

44 

BESLUITEN: 
 
 
I. de gevraagde vergunning ingevolge artikel 8.1, eerste lid, onder a en c, van de  

Wet milieubeheer te verlenen, voor een periode van tien jaar; 
 
II. aan de vergunning de bijgevoegde voorschriften te verbinden; 
 
III. te bepalen dat de vergunningaanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bijlagen, 

met uitzondering van het akoestisch rapport, deel uitmaken van de vergunning; 
 
IV. te bepalen dat, voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de 

gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn. 
 
V. Voorschriften 6.5.1 en 6.5.2. blijven gedurende drie jaar nadat de vergunning haar gel-

ding heeft verloren, van kracht. 
 
VI het verzoek om ontheffing ex artikel 10.37 van de Wm te weigeren. 
 
Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens dezen, 
 
 
 
 
dr. P.J. van Eijk, 
manager Duurzame Ontwikkeling  
 
Bijlage(n): 
tk/coll.  
 
Het origineel van deze beschikking wordt verzonden aan Bowie Recycling BV, t.a.v. de heer 
ing. R.F.J.M. Kösters, Heistraat 28, 5445 AS Landhorst 
 
Afschrift aan: 
- het college van burgemeester en wethouders van Emmen, Postbus 30001,  

7800 RA Emmen; 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht, Postbus 330,  

7740 AH Coevorden; 
- de VROM-Inspectie, Postbus 16191, 2500 BD 's-Gravenhage; 
- Agentschap NL Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 93144, 2509 AC  

's-Gravenhage; 
- Brandweer Emmen, t.a.v. de heer G. v.d. Hengel, Postbus 30001, 7800 RA Emmen; 
- CSO Adviesbureau, t.a.v. mevrouw R. Geerlinks, Postbus 2018, 7420 AA Deventer; 
- indieners zienswijzen. 
 
 
 


