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1 ALGEMEEN 
 
 
1.1.1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 
 
1.1.2. De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de openingstijden mogen 

anderen dan het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de inrichting 
aanwezig zijn. 

 
1.1.3. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak 

de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, 
knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. 

 
1.1.4. Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen een 

schriftelijke instructie te verstrekken. Het doel van de instructie is gedragingen hunnerzijds 
uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de 
vergunning en haar voorschriften in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een 
daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond. Er moet toezicht 
worden gehouden op het naleven van deze instructie. 

 
1.1.5. Het vorige voorschrift heeft eveneens betrekking op personeel van derden dat binnen de 

inrichting werkzaamheden verricht. 
 
1.1.6. Tijdens het bevoorraden van de inrichting en tijdens het afvoeren van producten en 

afvalstoffen uit de inrichting moet de openbare weg worden vrijgehouden. Er mogen geen 
goederen, afvalstoffen en/of containers op de openbare weg worden geplaatst. 

 
1.1.7. Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn 

verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren. 
 
1.1.8. In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 3 maanden), 

bij bedrijfsbeëindiging, buiten werking stellen van de inrichting of bij een faillissement moeten 
alle in de inrichting aanwezige (afval)stoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop 
van toepassing zijnde wet- en regelgeving binnen drie maanden uit de inrichting te worden 
afgevoerd. 

 
1.1.9. Degene die de inrichting drijft, is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag 

aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van 
leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en 
periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven. 

 
1.1.10. Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor 

verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld. 
 
1.1.11. De opslag van afvalstoffen dient op een ordelijke en nette wijze te geschieden binnen de 

inrichting. 
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2 ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
 
2.1.1. De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan de bepalingen van NEN 1010. 
 

3 TERREINEN EN WEGEN 
 
3.1.1. Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze 

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

veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid. 
 
3.1.2. Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen welke zich aan een 

terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten afdoende zijn 
beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie. 

 
3.1.3. De verlichting van gebouwen en open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd 

dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in 
gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen wordt voorkomen. 

 
3.1.4. Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten 

overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn. 
 
3.1.5. De inrichting (of een deel van de inrichting) moet doelmatig afgescheiden of beveiligd zijn 

zodanig dat het onbelemmerd betreden ervan door onbevoegden niet mogelijk is. 
 
3.1.6. Bij de ingang van de inrichting moet een bord zijn geplaatst waarop duidelijk vermeld is: 

- Naam van de inrichting; 
- Openingstijden van de inrichting; 
- Verbod om het terrein buiten openingstijden te betreden (art. 461 Wetboek van 

Strafrecht); 
- (globale) acceptatievoorwaarden of welke categorieën afvalstoffen mogen worden 

aangeboden; 
 

4 MILIEULOGBOEK 
 
4.1.1. In de inrichting moet een centraal registratiesysteem (mag ook digitaal) aanwezig zijn waarin 

informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante 
milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet tenminste de 
volgende informatie zijn opgenomen: 
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a. de schriftelijke instructies voor het personeel; 
b. de resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, 

metingen, registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, 
visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, 
akoestisch onderzoek, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc); 

c. de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- en 
berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden 
zijn overschreden; 

d. meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met 
vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen; 

e. afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen; 
f. registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen 

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

en meldingen. 
h. keuringen en controles aan vloeistofdichte voorzieningen; 
i. bewijzen van ontvangst van afvalstoffen en grond; 
j. de registratie van de jaarlijks electriciteit-, water- en gasverbruik. 

 
4.1.2. Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag 

aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven. 
 

5 GELUID  
 
5.1 Algemeen 
 
5.1.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting 

aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werk-
zaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, alsmede door het transportverkeer 
binnen de grenzen van de inrichting, mag op de beoordelingpunten zoals genoemd in 
onderstaand schema niet meer bedragen dan: 

 
LAr,LT in dB(A)  

in de dag- / avond- / nachtperiode  
07.00-19.00 / 19.00-23.00 / 23.00-07.00u Immissiepunt* Omschrijving 
met houtshredder met puinbreker of 

immobilisatie-install. 

W209 Bladderswijk W.Z. 10 39 / 34 / 18 34 / 31 / 18 

W208 Bladderswijk W.Z. 17 50 / 45 / 20 44 / 41 / 20 

W218 Bladderswijk W.Z. 19 40 / 36 / 20 37 / 34 / 19 

W219 Bladderswijk W.Z. 22 36 / 32 / 17 32 / 30 / 17 

Z34 Zonegrens noordoostzijde 42 / 37 /  6 35 / 30 /  6 

Z36 Zonegrens zuidwestzijde 31 / 26 /  7 24 / 20 /  7 

V01 Controlepunt noordoostzijde 68 / 63 / 34 57 / 52 / 34 

V02 Controlepunt oostzijde 63 / 58 / 41 64 / 59 / 41 

V03 Controlepunt zuidoostzijde 46 / 43 / 30 47 / 43 / 30 
De geografische liggen van de immissiepunten is weergegeven in bijlage 2 bij deze beschikking. 
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5.1.2. Het maximale geluidsniveaus (LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toe-
stellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, 
alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting mag niet meer 
bedragen dan: 

 

Immissiepunt Omschrijving 
LAmax in dB(A)  

in de dag- / avond- / nachtperiode  
07.00-19.00 / 19.00-23.00 / 23.00-07.00u 

W209 Bladderswijk W.Z. 10 60 / 55 / 50 

W208 Bladderswijk W.Z. 17 63 / 63 / 51 

W218 Bladderswijk W.Z. 19 60 / 55 / 50 

W219 Bladderswijk W.Z. 22 60 / 55 / 50 

Z34 Zonegrens noordoostzijde 60 / 55 / 50 

Z36 Zonegrens zuidwestzijde 60 / 55 / 50 

 
 
5.1.3. In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 5.1.1. mag het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en 
installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door 
het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, gedurende het incidenteel langer 
shredderen van hout respectievelijk breken van puin in de avondperiode als omgeschreven 
in voorschrift 5.1.12., niet meer bedragen dan: 

LAr,LT in dB(A)  
in de avondperiode 19.00-23.00u 

Immissiepunt Omschrijving 
met houtshredder met puinbreker of 

immobilisatie-install. 

W209 Bladderswijk W.Z. 10 39 34 

W208 Bladderswijk W.Z. 17 51 44 

W218 Bladderswijk W.Z. 19 41 38 

W219 Bladderswijk W.Z. 22 37 32 

Z34 Zonegrens noordoostzijde 43 35 

Z36 Zonegrens zuidwestzijde 32 25 

V01 Controlepunt noordoostzijde 69 58 

V02 Controlepunt oostzijde 64 65 

V03 Controlepunt zuidoostzijde 46 48 
  

Maatregelen en voorzieningen 

 
5.1.4. In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren die zijn voorzien van een doelmatige en 

in goede staat verkerende geluiddemper, in werking zijn. 
 
5.1.5. Om aan de in de voorschriften 5.1.1. en 5.1.2. genoemde grenswaarden te kunnen voldoen 

mag de houtshredder of een puinbreekinstallatie of een immobilisatie-installatie in de 
inrichting ten hoogste 10 uur effectief in werking zijn binnen de dagperiode (07.00 tot 19.00 
uur) en ten hoogste 1 uur binnen de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur). Een houtshredder 
mag in de avondperiode na 20.00 uur niet in werking zijn. 
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5.1.6. Van de volgende drie installaties, een houtshredder, een puinbreekinstallatie en een 
immobilisatie-installatie, mag er niet één gelijktijdig met een ander in werking zijn. 

 
5.1.7. Het equivalente geluidsvermogensniveau Lw in dB(A) van onderstaande machines en 

installaties mag in belaste situatie niet hoger zijn dan: 
- van een houtshredder: 119 dB(A) en 
- van een puinbreekinstallatie: 116 dB(A). 

 
5.1.8. De inrichting mag alleen in werking zijn indien aan de zuidwestzijde een aarden wal 

aanwezig is met een hoogte van 9 m en daarop aansluitend een scherm op zowel de 
noordwestelijke als de zuidoostelijke grens van de inrichting met een hoogte van 6 m. 
Genoemde hoogten zijn ten opzichte van het maailveldniveau in de inrichting. 

 
5.1.9. Een houtshredder respectievelijk een puinbreekinstallatie dient, als deze in werking is, te 

worden opgesteld achter een geluidsscherm zoals aangegeven in de tekeningen in bijlage 
18 van de aanvulling op de vergunningaanvraag, waaronder de “Overzichtstekening 
inrichting” d.d. 01-10-2010. Dit betekent onder meer dat het akoestisch centrum van deze 
installaties zich binnen 3 m afstand van het middelste schermdeel moet bevinden. 

 
5.1.10. Een immobilisatie-installatie dient te worden opgesteld op dezelfde plaats als de 

puinbreekinstallatie. 
 
5.1.11. Het in voorschift 5.1.9. bedoelde scherm dient een hoogte te hebben van ten minste 7.3 m. 

De massa van het scherm moeten ten minste 10 kg/m2 bedragen en het scherm mag geen 
grote kieren of openingen hebben. 

 
5.1.12. In afwijking van voorschrift 5.1.5. mag een houtshredder of puinbreekinstallatie gedurende in 

totaal 12 keer per jaar in de avondperiode van 19.00 tot 23.00 uur in werking zijn. Van deze 
12 dagen mag een houtshredder maximaal 6 dagen per jaar van 19:00 tot 23.00 uur in 
werking zijn. Gedurende deze dagen mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet meer bedragen dan de in voorschrift 5.1.3. 
genoemde waarden. 

 
5.1.13. Een in voorschrift 5.1.12. genoemde afwijking van de normale bedrijfssituatie dient ten 

minste 2 werkdagen van tevoren aan gedeputeerde staten te worden gemeld. De data 
waarop zich genoemde afwijking heeft voorgedaan dienen in een bedrijfstijdenregister te 
worden vastgelegd. 

Metingen en controle 

 
5.1.14. Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de 

maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te 
geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999. De 
beoordelingshoogte is 5 meter. 
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6 BODEM 
 
6.1. Doelvoorschriften 
 
6.1.1. Het bodemrisico van de potentieel bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van 

doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals 
gedefinieerd in de NRB. 

 
6.1.2. Inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen dienen zo vaak als nodig is om de 

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

 
6.2. Riolering 
 
6.2.1. De riolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater moet bestand zijn tegen de stoffen die 

worden geloosd.  
 
6.2.2. Riolen voor de afvoer van bedrijfsafvalwater, met uitzondering van riolen voor de afvoer van 

niet verontreinigd hemelwater, moeten lekdicht zijn uitgevoerd. Binnen 6 maanden na het in 
werking treden van deze vergunning en vervolgens elke 4 jaar dient de bedrijfsriolering voor 
de afvoer van bedrijfsafvalwater, met uitzondering van riolen bestemd voor de afvoer van 
niet verontreinigd hemelwater en huishoudelijk afvalwater, aan de hand CUR/PBV-
aanbeveling 44 te worden  geïnspecteerd op  lekdichtheid. Bij afkeur dient binnen 3 
maanden voldaan te worden aan de eis van lekdichtheid.  

 
6.2.3. Indien een vermoeden bestaat of blijkt dat het rioolsysteem lek is dient: 

a. dit onverwijld te worden gemeld aan het bevoegd gezag; 
b. het betreffende deel van het rioolsysteem buiten gebruik te worden gesteld; 
c. herstel, indien dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk te geschieden. 

 
6.3. Beheersmaatregelen 
 
6.3.1. Binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door 

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

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

bodemincidenten. 
Wijzigingen in het plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen 
dienen aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. 
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6.3.2. Gemorste bodembedreigende vloeistoffen als oliën, vetten en chemicaliën moeten direct 
worden opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in 
voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of 
neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval. 

 
6.3.3. Vloeistofdichte- en –kerende voorzieningen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat 

verontreinigende stoffen niet buiten de vloer op of in de bodem kunnen geraken. 
 

6.4. Opslag grond 
 

6.4.1. Grond die conform het Besluit bodemkwaliteit is geclassificeerd dient als volgt te worden 
opgeslagen: 
- 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. Bovendien dient deze grond te zijn 
afgedekt zodat voorkomen wordt dat verontreinigd regenwater ontstaat. 

 
6.5. Bodemonderzoek 

 
6.5.1 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit 

van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd.  
Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het 
nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken 
en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben 
plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. 
Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. Ter 
plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) 
herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en 
intensiteit hebben. 

 
6.5.2 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is 

verontreinigd kan het bevoegd gezag binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van 
het onderzoek, onderscheidenlijk het bij dit gezag op andere wijze bekend worden van de 
verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit  
wordt hersteld. 

 
6.5.3 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient 

sanering plaats te vinden conform door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen. 
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7 AFVALSTOFFEN  
 
7.1. Afvalscheiding 
 
7.1.1. Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen die binnen de inrichting vrijkomen 

te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren: 
a. de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere 

afvalstoffen; 
b. papier en karton; 
c. kunststoffolie en 
d. scheidingsresiduen (waaronder metalen); 
e. onvrijwillig verkregen kga/kca; 
f. houtstof en houtmot; 
g. onvrijwillig verkregen asbest (houdend materiaal); 
h. overig bedrijfsafval; 
  

7.1.2. Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die 
vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, 
smeerolie en hydraulische olie, dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten 
emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen. 

 
7.2. Acceptatie 
7.2.1. In de hierna volgende tabel staat vermeld welke afvalstoffen (soorten/componenten) per 

kalenderjaar geaccepteerd mogen worden en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen 
worden opgeslagen dan in de onderstaande tabel is vermeld. Voor de diverse deelstromen 
gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel: 
 

Gebruikelijke benaming 
afvalstof 

Euralcodes Max. opslag 
(in ton) 

Groenafval (incl. zeefoverlopen) 02.01.03; 02.01.07; 02.01.99; 02.01.04; 
02.02.01; 19.05.02; 19.12.12;  20.02.01 

 

Schone grond en verontreinigde 
grond (welke toepasbaar is 
zonder IBC-maatregelen cf. 
Bbk) 

17.05.04; 19.12.09; 20.02.02 15.000 

Verontreinigde grond (welke 
toepasbaar is met IBC 
maatregelen cf. Bbk) 

17.05.04; 17.05.03*; 19.12.09; 20.02.02 7.500 

Grond boven klasse Industrie 
t/m gevaarlijk afval (onbekende 
samenstelling) 

17.05.03*; 17.05.04; 19.12.09; 20.02.02 2.500 

RKG/RKV-slib (steekvast) 13.05.02*; 13.05.03; 19.08.02; 19.08.05; 
19.08.11*; 19.08.12; 19.08.13*; 19.08.14; 
19.08.99; 19.09.02; 19.09.03; 19.13.03*; 
19.13.04; 19.03.05*; 19.03.06; 20.03.03; 
20.03.04; 20.03.06; 

160 

Gemengd bouw- en sloopafval 
en daarmee vergelijkbaar 
bedrijfsafval 

17.01.06*; 17.02.04*; 17.06.03*; 17.06.04; 
17.08.01*; 17.08.02; 17.09.04; 19.12.09; 
19.12.11*; 19.12.12; 17.05.07*; 17.05.08 

7.500 
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Puin, steenachtige materialen 
en niet teerhoudend asfalt 

17.01.01; 17.01.02; 17.01.03; 17.01.07; 
17.05.03; 17.05.04; 20.02.02 

22.500 

Minerale toeslag- en hulpstoffen 
tbv betonmortelproductie 

10.01.02; 10.01.03; 10.01.17; 11.05.02; 
19.01.14; 19.01.16; 01.03.08; 01.04.10; 
08.02.01; 10.01.01; 10.01.15; 10.01.25; 
10.03.20; 10.03.22; 10.08.16; 10.09.10; 
10.10.10; 10.10.12; 10.11.05; 10.12.03; 
19.01.19; 19.10.04; 01.01.01; 01.01.02; 
01.04.08; 01.04.09; 01.04.12; 01.04.13; 
01.04.99; 03.03.09; 03.03.11; 06.03.16; 
06.09.02; 10.01.19; 10.01.21; 10.01.24; 
10.01.99; 10.02.02; 10.02.08; 10.02.14; 
10.03.05; 10.03.24; 10.03.26; 10.03.99; 
10.05.01; 10.05.04; 10.06.01; 10.08.04; 
10.08.09; 10.08.18; 10.08.99; 10.09.03; 
10.09.06; 10.09.08; 10.09.12; 10.09.14; 
10.09.99; 10.10.03; 10.10.06; 10.10.08; 
10.10.14; 10.11.03; 10.11.99; 10.12.01; 
10.12.05; 10.12.06; 10.12.08; 10.12.10; 
10.12.99; 10.13.01; 10.13.06; 10.13.07; 
10.13.11; 10.13.13; 10.13.14; 10.13.99; 
11.02.99; 16.11.02; 16.11.04; 16.11.06; 
19.01.12; 19.01.18; 19.01.99; 19.02.03; 
19.08.02; 19.10.06; 19.12.09; 19.12.12; 
19.13.02 

8.000 

Ballastgrind 17.05.08c  

Dakleer, teerhoudend asfalt en 
bitumenhoudend afval 

17.01.03*; 17.03.02; 17.03.03* 1.800 

Asbest- en asbesthoudend 
afval 

17.06.01*; 17.06.05* 11,6 

A- en B-hout 03.01.01; 13.01.05; 15.01.03; 17.02.01;; 
19.12.07; 20.01.38; 02.01.07; 03.01.99; 
03.03.01; 20.02.01 

10.500 

C-hout 03.01.04*; 17.02.04*; 19.12.06*; 20.01.37* 10.500 

Kunststoffen en plastics 02.01.04; 07.02.13; 12.01.05; 15.01.02; 
16.01.19; 17.02.03; 19.12.04; 20.01.39 

130 

Papier en karton 03.03.07; 15.01.01; 19.12.01; 20.01.01 100 

Metalen (ferro en non ferro) 15.01.04; 17.04.01; 17.04.02; 17.04.03; 
17.04.04; 17.04.05; 17.04.06; 17.04.07; 
17.04.11; 19.12.02; 19.12.03 

16.000 

Vlakglas en glas 15.01.07;  17.02.02; 19.12.05; 20.01.02 250 

Steenwol 02.01.99; 17.06.04  

Anode-afval   

Gemengd bedrijfsafval 15.01.06; 17.02.01; 17.02.02; 17.02.03; 
17.02.04*; 17.04.07 

6.500 

Gemengd huishoudelijk afval 20.01.01; 20.01.02; 20.01.10; 20.01.11; 
20.01.37*; 20.01.38; 20.01.39; 
20.01.40;20.01.99; 20.03.01; 20.03.02; 

1.105 
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20.03.07; 20.03.99 

Materiaal voor de productie 
biomassa. Hout/bosbouw 

 21.000 

Minerale afvalstoffen 10.03.02; 10.03.18; 10.07.01; 10.08.13; 
10.08.14; 10.10.99 

2.000 

 
 

7.2.1. Vergunninghouder dient met betrekking tot acceptatie en verwerking (A&V) en 
administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) te allen tijde te handelen conform 
bijlage 5 van de aanvraag. 

 
7.2.2. De voorgaande genoemde procedures moeten gedurende de openingstijden van de 

inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen. 
 
7.2.3. Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden 

toegepast dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging 
is vereist) schriftelijk aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd. In het voornemen tot 
wijziging dient het volgende aangegeven te worden: 
a. de reden tot wijziging; 
b. de aard van de wijziging; 
c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC; 
d. de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren. 

 
7.2.4. Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet had mogen worden 

geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar 
een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het 
acceptatiereglement van het A&V-beleid en AO/IC te worden vastgelegd.  

 
7.3. Afvoer van afvalstoffen 
 
7.3.1. Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit 

onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste 
gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de 
maatregelen die worden genomen om de stagnatie op de heffen, respectievelijk in de 
toekomst te voorkomen. 

 
7.4. Weigeren partijen 
 
7.5.1. Afvalstoffen die niet in overeenstemming zijn met de acceptatiecriteria van de inrichting, 

zoals deze zijn vastgelegd in het AO/IC, dienen te worden geweigerd. Het kan hierbij gaan 
om: 

a. partijen die bij vooraanmelding reeds worden geweigerd; 
b. partijen die wel binnen de inrichting aanwezig zijn, maar nog in het vervoermiddel 

zitten; 
c. partijen die fysiek al zijn gelost binnen de inrichting. 

 
7.5.2. Geweigerde partijen afvalstoffen zoals bedoeld in het vorige voorschrift dienen gemeld te 

worden bij de het bevoegd gezag. Deze melding bevat in ieder geval de naam van degene 
van wie de afvalstoffen afkomstig zijn, en een omschrijving van de aard en hoeveelheid van 
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de niet geaccepteerde afvalstoffen. Deze meldingsplicht geldt voor gevaarlijk afval en voor 
situaties zoals bedoelt in lid b. en c. van voorschrift 7.5.1. 

 
7.5.3. Indien bij controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet had mogen worden 

geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghouder te worden afgevoerd naar 
een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelswijze dient in het 
acceptatiereglement van het A&V-beleid en AO/IC te worden vastgelgd. 

 
7.5. Sturingsvoorschrift 
 
7.6.1 Afvalstoffen die worden afgevoerd naar een vergunninghouder voor verdere verwerking 

moeten ten minste conform de minimumstandaard worden verwerkt. 
 
7.6. Registratie 
 
7.6.1. In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde 

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

7.6.2. Van de afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet 
mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat 
vermeld: 
a. de datum van aanvoer; 
b. de aangeboden hoeveelheid (kg);  
c. de naam en adres van plaats herkomst 
d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd; 
e. de euralcode (indien van toepassing); 
f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 
 

7.6.3. In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde 
(afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld: 
a. de datum van afvoer; 
b. de afgevoerde hoeveelheid (kg); 
c. de afvoerbestemming; 
d. de naam en adres van de afnemer; 
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen; 
f. de euralcode (indien van toepassing); 
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 
 

7.6.4. Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk dient een registratiepost 
aanwezig te zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden 
geregistreerd dienen te worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige 
gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt 
moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands 
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Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag dienen geldige certificaten van weegvoorziening(en) 
aan het bevoeg gezag ter inzage te worden gegeven. 

 
7.6.5. Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit 

hoofdstuk en de financiële administratie. 
 
7.6.6. Na afloop van ieder kalenderjaar dient, uiterlijk vóór 31 maart, de voorraad aan afvalstoffen 

per 31 december aan het bevoegd gezag te worden gerapporteerd (een omschrijving vna de 
aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen, de opgeslagen hoeveelheid 
(omgerekend naar kg) per soort afvalstof en de datum waarop de inventarisatie is 
uitgevoerd). 
Verschillen tussen de fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van 
geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard. 

 
7.6.7. Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden 

bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten 
minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren 
op aanvraag ter inzage worden gegeven. 

 
7.7. Bedrijfsvoering 
 
7.7.1. Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven 

hoeveelheden afvalstoffen worden be-/verwerkt. 

Te bewerken afvalstoffen Maximale hoeveelheid (ton/jaar) 

Puin, steenachtig materialen, niet 
teerhoudend asfalt en minerale 
afvalstoffen in een brekerinstallatie 

75.000 

A- en B-hout in een 
verkleiningsinstallatie 

65.000 

 
 
7.7.2. Binnen de inrichting mag per kalenderjaar niet meer dan 10.500 ton C-hout worden op- en 

overgeslagen. 
 
7.7.3. Binnen de inrichting mag geen C-hout, teerhoudend asfalt -en zolang inrichtinghouder niet 

gecertificeerd is conform de BRL 9335 grond- worden be- en verwerkt. 
 
7.7.4. Bouw- en sloopafval dient vooraf aan sorteren te worden gezeefd. De ontstane fijne fractie 

(sorteerzeefzand) mag niet worden gemengd met andere materialen. 
 
7.7.5. Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden tenzij 

wordt voldaan aan de voorschriften 7.11.1, 7.11.2. en 7.11.3. van deze vergunning. 
 
7.7.6. Het bewaren van afvalstoffen dient op een ordelijke en nette wijze te geschieden binnen de 

inrichting. 
 
7.7.7. Binnen de inrichting mag alleen steekvast RKG-/RKV-slib te worden geaccepteerd. 
 
7.7.8. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden. 
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7.7.9. Materiaal dat voor geuroverlast zou kunnen zorgen moet onmiddellijk worden afgevoerd 
naar een erkende verwerker.  

 
7.7.10. De zeefoverlopen van composteringen die worden geaccepteerd mogen naast de te 

verwijderde materialen (zoals puin, plastic, folies en metalen) geen materiaal bevatten dat 
nog niet is uitgecomposteerd.  

 
7.7.11. Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen zodat de 

verschillende soorten afvalstoffen met elkaar geen ongewenste en/of ongecontroleerde 
reactie kunnen aangaan. 

 
7.7.12. De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op 

hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en 
gescheiden worden afgevoerd. 

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

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

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

a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen; 
b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, 

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

c. deze tegen normale behandeling bestand is; 
d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof 

duidelijk tot uiting komen. 
 
7.7.15. Afvalstoffen mogen maximaal 1 jaar binnen de inrichting worden opgeslagen. Wanneer de 

afvalstoffen worden opgeslagen binnen de inrichting met als doel deze vervolgens nuttig toe 
te passen mogen deze afvalstoffen maximaal 3 jaar binnen de inrichting worden opgeslagen. 

 
7.8. Opslag beschermen tegen regenwater 
 
7.8.1. De opslag van C-hout en teerhoudend asfalt dient separaat plaats te vinden. 
 
7.8.2. De op- en overslag van C-hout, teerhoudend asfalt en stoffen als genoemd in tabel-III in 

bijlage 3 van de aanvraag dient plaats te vinden op een vloeistofdichte voorziening en dient 
op zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreinigd regenwater kan ontstaan. Dit kan 
bijvoorbeeld door de (afval)stoffen op te slaan in gesloten containers of door het af te dekken 
met zeilen. 

 
7.9. Opslag asbesthoudend afval 
 
7.9.1. Binnen de inrichting mag maximaal 11,6 ton asbesthoudend afval worden opgeslagen. 
 
7.9.2. Asbest dat onverhoopt is aangetroffen moet behandeld en opgeslagen overeenkomstig het 

gestelde in voorschrift 7.9.4. dan het wel het gestelde in artikel 7, lid c tot en met g. van het 
Asbestverwijderingsbesluit en worden afgevoerd volgens de daarvoor geldende wettelijke 
bepalingen. 
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7.9.3. De opslag van asbest dient minimaal 2 meter van brandbare stoffen te geschieden. 
 
7.9.4. Asbest(houdend) afval moet worden aangevoerd in gesloten, niet luchtdoorlatend kunststof 

verpakkingsmateriaal van voldoende sterkte en aansluitend worden opgeslagen in een  
speciaal voor de opslag van asbest ingerichte container. Het verpakkingsmateriaal en de 
container moeten voorzien van de aanduidingen voorgeschreven op grond van het 
Productenbesluit Asbest (Stb. 2005, nr. 6). 

 
7.9.5. De asbestcontainer moet, behalve tijdens het inbrengen van asbest en/of asbesthoudend 

materiaal, zijn afgesloten. De opslagvoorziening moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. 
 
7.9.6. Onverhoopt los aangetroffen asbest dient direct bevochtigd te worden, indien deze bestaan 

uit kleine stukjes. 
 
7.9.7. Asbest en asbesthoudende stoffen mogen, met uitzondering van het transport naar een 

erkende verwerker, niet binnen de inrichting omgepakt en overgeslagen worden. 
 
7.9.8. Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn dat 

beschadiging van het verpakkingsmateriaal uitgesloten is. 
 
7.9.9. De afgesloten container of opslagplaats zoals bedoeld in voorschrift 7.9.4. waarin asbest en 

asbesthoudend afval is opgeslagen moet op duidelijke wijze van de aanduiding 
“ASBESTHOUDEND AFVAL” zijn voorzien. 

 
7.10 Opslag van dakafval (bitumineus en teerhoudend) 
 
7.10.1. De opslag van dakafval dient separaat plaats te vinden. 
 
7.10.2. De opslag en verlading van bitumineus en teerhoudend dakafval dient plaats te vinden op 

een vloeistofdichte voorziening. 
 
7.10.3. Indien geen sprake is van een vloeistofdichte voorziening mag dakafval ook opgeslagen 

worden boven een vloeistofkerende voorziening met overkapping. 
 
7.11 Mengen 
 
7.11.1. Het mengen van afvalstoffen mag er niet toe leiden dat één van de te mengen afvalstoffen 

niet conform de minimumstandaard voor die afvalstroom wordt verwerkt. Een 
menghandeling mag niet tot gevolg hebben dat één van deze afvalstoffen (of beide) op een 
laagwaardiger wijze wordt verwerkt. 

 
7.11.2. Er moet worden voorkomen dat het mengen van afvalstoffen leidt tot belasting van het milieu 

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

 
7.11.3. Van alle afvalstoffen die worden gemengd dient een registratie te worden bijgehouden. 

Daarbij moet ten minste worden geregistreerd wat voor afval wordt gemengd, om hoeveel 
afval het gaat en wat de reden is om te mengen. Tot slot moet worden aangegeven wanneer 
dat mengen heeft plaatsgevonden en hoe het afval uiteindelijk is verwerkt. Hiervan moet een 
logboek worden bijgehouden dat op een centrale plaats binnen de inrichting is in te zien door 
een toezichthouder. 
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7.11.4. Van alle afvalstoffen die worden gemengd dient een registratie te worden bijgehouden. 
Daarbij moet ten minste worden geregistreerd wat voor afval wordt gemengd, om hoeveel 
afval het gaat en wat de reden is om te mengen. Tot slot moet worden aangegeven wanneer 
dat mengen heeft plaatsgevonden en hoe het afval uiteindelijk is verwerkt. Hiervan moet een 
logboek worden bijgehouden dat op een centrale plaats binnen de inrichting is in te zien door 
een toezichthouder. 

 
7.12. Immobilisatie 
 
7.12.1. Immobilisatie van gevaarlijke afvalstoffen is niet toegestaan. 
 
7.12.2. Immobilisatie is alleen toegestaan als op basis van de gehanteerde receptuur vooraf 

duidelijk is dat het proces tot een toepasbaar product leidt. Van alle toegepaste afvalstoffen 
dient de gehanteerde receptuur ten minste 3 jaar worden bewaard. 

 
7.12.3. Het gebruik van grond en hulpstoffen moet functioneel zijn en tot een minimum beperkt 

worden. 
 
7.12.4. Grond mag niet worden gemengd ten behoeve van immobilisatie danwel direct worden 

geïmmobiliseerd wanneer de grond 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'  

 
7.12.5. Van alle geïmmobliseerde afvalstoffen dient ten minste worden geregistreerd welke partijen 

afval geïmmobiliseerd zijn, waneer dit gebeurd is en volgens welke receptuur dit heeft 
plaatsgevonden.  

 

8 GROND IN DEPOT  
 
8.1.1. Binnen de inrichting mag alleen grond worden geaccepteerd, opgeslagen, samengevoegd 

en/of bewerkt overeenkomstig de voorwaarden zoals deze zijn aangegeven in het Besluit 
bodemkwaliteit 

 
8.1.2. Als de kwaliteitsklasse van de partijen grond niet voldoet aan de klasse Wonen moet deze 

boven een vloeistofdichte voorziening worden opgeslagen. 
 
8.1.3. Uitsluitend grond met eenzelfde verontreiniging en verontreinigingsgraad en die volgens het 

Besluit bodemkwaliteit mag worden toegepast mogen worden samengevoegd. 
 
8.1.4. De werkzaamheden met grond mogen alleen onder verantwoordelijkheid van die persoon of 

instelling worden uitgevoerd die gecertificeerd is volgens BRL 1000, BRL 9335 en indien van 
toepassing BRL 7500. 

 
8.1.5. Te accepteren verontreinigde grond ten behoeve van zeven mag geen vluchtige 

verontreinigingen (zoals vluchtige koolwaterstoffen) bevatten. 
 
8.1.6. Binnen de inrichting mag geen asbesthoudende grond en baggerspecie worden 

geaccepteerd. 
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9 EXTERNE VEILIGHEID 
 

Brandbestrijding 
 

9.1.1. Risicorelevante procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen die zich 
aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer kan plaatsvinden, moeten 
afdoende zijn beschermd door een vangrail of gelijkwaardige constructie. 

 
9.1.2. In de inrichting mag, behoudens in de daarvoor ingerichte installaties of in de daarvoor 

ingerichte ruimten, geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt. Deze 
bepaling voor wat betreft open vuur is niet van toepassing indien werkzaamheden moeten 
worden verricht waarbij open vuur noodzakelijk is. Vergunninghouder moet zich er van 
hebben overtuigd dat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gevaar. Op 
een centrale plaats voor de uitgave van (werk)vergunningen en ter plaatse moet een 
schriftelijk bewijs aanwezig zijn dat bedoelde werkzaamheden zijn toegestaan. Het rook- en 
vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt door middel van opschriften in de 
Nederlandse en Engelse taal of door middel van een symbool overeenkomstig NEN 3011. 
Deze opschriften of symbolen moeten nabij de toegang(en) van het terrein van de inrichting 
zijn aangebracht. Zij moeten goed leesbaar zijn c.q. zichtbaar zijn. 

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

• voor onmiddellijk gebruik gereed zijn; 

• goed bereikbaar zijn; 

• als zodanig herkenbaar zijn; 

• doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd. 
 
9.1.4. Het terrein en het wegenstelsel moeten zodanig zijn ingericht en de toegankelijkheid moet 

zodanig zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit tenminste twee 
richtingen is te bereiken. 

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

plattegrond moet ten minste zijn aangegeven: 

• alle gebouwen en risicorelevante installaties met hun functies’ 

• alle opslagen van stoffen die risicovolle situaties kunnen veroorzaken met 
vermelding van de aard van de stof overeenkomstig de ADR/WMS classificatie-
indeling en de maximale hoeveelheden. 

 
9.1.6. Onderhoud aan draagbare blustoestellen en brandslaghaspels moet voldoen aan 

respectievelijk NEN 2559 en NEN-EN 671-3. 
 

Opslag verpakte gevaarlijke stoffen 
 

9.1.7. De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 
3.1.6., 3.2.4.2., 3.2.4.3., 3.2.4.4., 3.7.1., 3.9.1., 3.21.1 en 3.23.1 van de richtlijn PGS 15. 

 
9.1.8. Inpandige opslagvoorzieningen dienen te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 

3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3, 3.2.1.4. en 3.2.1.5. Kasten waarvan het eerste gebruik heeft 
plaatsgevonden na 1 januari 2006 dienen te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 
3.10.1 en 3.10.2. van de richtlijn PGS 15. 
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9.1.9. Uitpandige opslagvoorzieningen dienen te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 

3.2.2.1., 3.2.2.2., 3.8.1. en 3.20.1. van de richtlijn PGS 15. De voorschriften 3.8.1. en 3.20.1. 
zijn van toepassing bij een open opslagvoorziening.  

 
9.1.10. Stellingen dienen te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. 

en 3.4.5. van de richtlijn PGS 15. 
 
9.1.11. De verpakkingen en etikettering dienen te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 

3.11.1., 3.11.2., 3.11.3. en 3.11.4. van de richtlijn PGS15. 
 
9.1.12. Het gebruik van de opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 

3.12.1., 3.13.1., 3.13.2., 3.13.3, 3.13.4., 3.13.5., 3.14.1., 3.14.3, 3.15.1., 3.15.2, 3.16.1., 
3.16.2., 3.17.1 en 3.18.1. van de PGS15. 

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

overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze 
vergunning. 

 
9.1.14. Een opslagvoorziening moet zijn voorzien van een bliksembeveiligingsinstallatie die voldoet 

aan de norm NEN-EN-IEC 62305-serie (2006). 
 

Opslag dieselolie in bovengrondse tanks onder atmosferische druk 
 

9.1.15 Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met 
overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Een dergelijke tank dient te worden gevuld met een 
vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de 
tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme. 

 
9.1.16 Dubbelwandige tanks die door hun situering gelijktijdig bij een brand kunnen worden 

betrokken en met een gezamenlijke tankinhoud van meer dan 10.000 liter moeten in een 
lekbak zijn geplaatst. De lekbak moet voldoen aan de voorschriften 4.3.2. tot en met 4.3.5. 
van de richtlijn PGS30. 

 
9.1.17 De opslag in stalen dubbelwandige tanks zonder leidingen en appendages dient te voldoen 

aan het gestelde in de voorschriften 4.1.1., 4.1.2.1., 4.1.3. tot en met 4.1.6., 4.3.8. en 4.3.9., 
4.3.11., 4.4.1., 4.4.4. en 4.4.5., 4.4.7. en 4.4.8., 4.5.2. tot en met 4.5.9., 4.5.11 en 4.6.1. tot 
en met 4.6.7. van de richtlijn PGS30.  Indien de vergunninghouder er voor kiest om een 
dubbelwandige tank in een lekbak te plaatsen dan dient deze te voldoen aan de 
voorschriften 4.3.2. tot en met 4.3.5. in plaats  van de voorschriften 4.6.5. en 4.6.6. 
(lekdetectiesysteem). 

 
9.1.18 De opslag in stalen dubbelwandige tanks met leidingen en appendages dient te voldoen aan 

het gestelde in de voorschriften 4.1.1., 4.1.2.1., 4.1.3 tot en met 4.1.6., 4.2.1. tot en met 
4.2.11, 4.2.14, 4.3.1., 4.3.6 tot en met 4.3.9., 4.3.11 en 4.3.12., 4.4.1. tot en met 4.4.5., 
4.4.7. en 4.4.8., 4.5.1. tot en met 4.5.9., 4.5.11 en 4.6.1. tot en met 4.6.7. Indien de 
vergunninghouder kiest om een dubbelwandige tank in een lekbak te plaatsen dan dient de 
te voldoen aan de voorschriften 4.3.2. tot en met 4.3.5. in plaats van de voorschriften 4.6.5. 
en 4.6.6. (lekdetectiesysteem). 
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Aflevering van dieselolie 
 

9.1.19 De aflevering dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 
5.12., 5.13., 5.14. en 5.15. van de richtlijn PGS28 

 
Opslag van hout 

 
9.1.20 Opslag van hout moet plaatsvinden op de locaties zoals die op de situatietekening (bijlage 

16-b van de aanvraag) zijn aangegeven. 
 
9.1.21 De oppervlakte van een opslagvak mag niet meer dan 1000 m2 bedragen. De maximale 

opslag hoogte is 8 meter. 
 
9.1.22 De afstand tussen de opslagvakken moet minimaal 25 meter bedragen. 
 
9.1.23 De in voorschrift 9.1.22 voorgeschreven minimale afstand mag worden teruggebracht naar 0 

meter indien; 
- het opslagvak maximaal 500 m2 bedraagt én; 
- de opslaghoogte maximaal 5 meter bedraagt én; 
- de opslagvak is voorzien van betonnen keerwand die minimaal 1 meter hoger is dan de 
opslaghoogte.    

 
9.1.24 De opslag van hout mag plaatsvinden in opslagvakken die afwijken van de in voorschrift 

9.1.22, 9.1.23 genoemde afstanden als voor die opslagvakken vooraf is aangetoond dat het 
warmtestralingniveau lager is dan 15 kW/m2. De berekening moet plaatsvinden met het 
model Berekeningsmethode warmtestralingsbelasting (Versie 1.0 2003 of een nieuwere 
versie). 

 
9.1.25 De opslag van hout mag, onverminderd het in voorschrift 9.1.20 t/m 9.1.24 gestelde, niet 

zorgen voor een warmtestralingsniveau van meer dan 15 kW/m2 op het perceel Oosterwijk 
Westzijde 30. Hier wordt in ieder geval aan voldaan als een opslagplaats is voorzien van een 
betonnen keerwand, of een gelijkwaarde voorziening, die minimaal 1 meter hoger is dan de 
opslaghoogte. 
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10 AFVALWATER VAN BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN 
 
10.1. Algemeen 
 
10.1.1. Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele rioleringstekening aanwezig zijn. Op 

deze tekening dient, naast de actuele rioleringssituatie, ten minste te zijn aangegeven: 
a. het monsternamepunt; 
b. plaats en compartimentering van het bassin (scheiding aangeven tussen schoon- en 

verontreinigd water); 
c. plaats van de put waarin procesafvalwaterstroom 2 wordt opgevangen. 
Binnen 3 maanden na de inwerking treden van deze vergunning moet de rioleringstekening 
aan het bevoegd gezag worden gezonden.   

 
10.1.2. Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of andere voorziening voor de inzameling of 

het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen 
of hoeveelheid ervan: 
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of bij een zodanig 

riool behorende apparatuur;  
b. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een door een bestuursorgaan 

beheerd zuiveringstechnisch werk of bij een zodanig zuiveringstechnisch werk 
behorende apparatuur; 

c. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de 
bij een zodanig riool behorende apparatuur; 

d. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een door een 
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of uit de bij een zodanig 
zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. 

 
10.2. Lozingseisen 

 
10.2.1. Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat: 

a. een temperatuur heeft hoger dan 30 graden Celsius; 
b. een pH heeft lager dan 6,5 en hoger dan 10, bepaald volgens NEN 6411 (1981); 
c. een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6654 (1992); 
d. een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, bepaald 

volgens NEN 6621(1988): C1 (1992); 
e. een chloridegehalte heeft hoger dan 100 mg per liter, bepaald volgens NEN 6470 

(1997);  
f. in enig steekmonster meer dan 200 mg olie per liter bevat; 
g. stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken; 
h. stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosiegevaar 

kan ontstaan; 
i. stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan 

verbonden installaties kunnen veroorzaken; 
j. grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat. 

 
10.2.2. De volgende stoffen mogen niet worden geloosd: 

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

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

 
10.3.1. Het totale hoeveelheid afvalwater afkomstig van bodembeschermende voorzieningen moet 

voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt door een olie- en benzineafscheider en 
controlevoorziening te worden geleid, zodat altijd bemonstering van dit afvalwater kan 
plaatsvinden. Deze controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk te zijn. 

 
10.3.2. De lediging en reiniging van zuiveringstechnische voorzieningen dient in een afzonderlijk 

register te worden vastgelegd. 
 
10.3.3. Uiterlijk drie maanden na het inwerking treden van de vergunning dient de 

vergunninghouder ter goedkeuring bij het bevoegd gezag een monitoringsplan in te dienen 
met betrekking tot de samenstelling en omvang van het te lozen afvalwater te bepalen; 
Het monitoringsplan plan bevat minimaal de parameters: 
a. het debiet; 
b.  het gehalte totaal stikstof; 
c. het gehalte totaal fosfaat; 
d. het chemisch zuurstofverbruik; 
e.  zware metalen; 
f. minerale olie; 
g. EOX; 
h.  PAK. 

 
10.4. Dimensionering, plaatsing, gebruik en onderhoud 
 
10.4.1. De slibvangput en de olie- en vetafscheider moeten voldoen aan en worden 

gedimensioneerd geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN-EN 858-1 en 2 
of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad voor 
Accreditatie erkende certificeringsinstelling waarbuit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige 
bescherming voor het milieu wordt bereikt. 

 
10.4.2. Als voor de slibvangput en de olie- en vetafscheider geen kwaliteitsverklaring is verstrekt 

door een instelling die door de Raad voor Accreditatie is gecertificeerd, moet degene die de 
inrichting drijft binnen zes maanden na het van kracht worden van de vergunning aan het 
bevoegd gezag hebben aangetoond dat het effluent en het ontwerp van de slibvangput en 
olie- en vetafscheider voldoet aan de kwaliteitseisen die met de toepasselijke norm NEN-EN 
858-1 en 2 bereikt zouden zijn. 

 
10.4.3. Indien de afsluiter tussen het bassin en de olie- en vetafscheider en de slibvangput gebruikt 

wordt dient vergunninghouder dit te registreren, waarbij aangegeven moet worden: 
a. de reden waarom dit gebeurt; 
b. de duur van afsluiting. 
Vorenstaande dient in een bedrijfstijdenregister te worden vastgelegd. 
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11 ENERGIE 
 
11.1. Registratie en onderzoek 

 
11.1.1. Teneinde inzicht te krijgen en te houden in het energiegebruik binnen de inrichting met als 

doel dit te optimaliseren dient maandelijks het energieverbruik, in kWh elektriciteit en liters 
diesel, in het milieulogboek te worden geregistreerd.  

 
11.1.2. Alvorens nieuwe installaties, waarin elektromotoren worden toegepast, worden aangeschaft 

moet worden onderzocht of, daar waar van toepassing, gebruik kan worden gemaakt van 
frequentiegestuurde elektromotoren of elektromotoren met een hoog rendement. Indien 
bedoelde motoren een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar dienen deze te worden 
toegepast. Dit ter beoordeling van het bevoegd gezag. 

 
11.1.3. Voor permanent binnen de inrichting aanwezige elektrische installaties moet worden 

overwogen deze middels het electriciteitsnet van elektriciteit te voorzien. Indien bedoelde 
aansluiting een terugverdientijd heeft van minder dan 5 jaar dient deze te worden toegepast. 
Dit ter beoordeling van bevoegd gezag.    

 

12 LUCHT 
 
12.1. Algemeen 
 
12.1.1. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, 

luchtbehandelinginstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning 
geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor 
uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de 
inrichting. 

 
12.1.2. Binnen de inrichting toegepaste dieselverbrandingsmotoren moeten zijn voorzien van een 

roetfilter. 
 
12.1.3. De rijsnelheid van voertuigen binnen de inrichting mag maximaal 10 km/uur bedragen. 
 
12.1.4. Alle activiteiten binnen de inrichting moeten op een zodanige wijze plaatsvinden dat hierdoor 

geen visueel waarneembaar stof of zwerfvuil buiten de inrichting kan geraken. 
 
12.2. Stuifgevoelige stoffen categorie S1, S2 en S3 
 
12.2.1. Sterk stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S1 en S2), alsmede licht stuifgevoelige, niet 

bevochtigbare vaste stoffen (categorie S3) dienen in een gesloten loods of silo te worden 
opgeslagen en afgesloten van de buitenlucht te worden getransporteerd. 

 
12.2.2. Silo's moeten zijn voorzien van: 

- een overvulbeveiliging; 
- een overdrukbeveiliging; 
- een niveau-aanwijzing; 
- een ontluchting met filtrerende afscheider. 

 
12.2.3. Silo's mogen voor niet meer dan 95 % gevuld zijn. 
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12.2.4. Onmiddellijk nadat het materiaal vanuit het voertuig is overgebracht naar de silo en de 

losslang is losgekoppeld, moet de vulleiding worden afgesloten. 
 

12.2.5. De menginstallatie moeten stofdicht zijn uitgevoerd of zijn geplaatst in een stofdichte 
omkasting. De continu afgezogen lucht moet worden gereinigd met behulp van een 
filtrerende afscheider. 
 

12.2.6. De stofconcentratie in de gereinigde afgevoerde lucht na een filtrerende afscheider mag niet 
meer bedragen dan 5 mg/Nm3.  
 

12.2.7. Binnen 3 maanden na inwerkingtreding van deze vergunning moet een rapportage aan het 
bevoegd gezag worden overgelegd waaruit blijkt dat, hetzij door de specificatie van de 
filterinstallatie en het toegepaste filtrerend medium danwel de resultaten van uitgevoerde 
meting overeenkomstig § 3.7 van de NeR, de filtrerende afscheider voldoet aan de emissie-
eis voor stof van 5 mg/Nm3. 
 

12.2.8. Het filtrerend medium van de filtrerende afscheider moet zijn voorzien van een systeem 
waardoor dit regelmatig van het fijne stof worden ontdaan. 
 

12.2.9. Het afgescheiden stof moet worden verzameld en afgevoerd zonder dat de goede werking 
van de installatie wordt verstoord en moet geschieden zonder dat dit zich in de omgeving kan 
verspreiden. 
 

12.2.10. Het filtrerend medium van de filtrerende afscheider moeten gemakkelijk toegankelijk en 
controleerbaar zijn. 

 
12.2.11. Filtrerende afscheiders moeten in goede staat van onderhoud verkeren, periodiek, worden 

gecontroleerd en schoongemaakt. Versleten of beschadigd filtermedium moet onmiddellijk 
worden vervangen. Van controle en onderhoud moet een logboek worden bijgehouden 
waarin tijdstip en aard van de werkzaamheden en eventuele storingen worden bijgehouden. 

 
12.3. Stuifgevoelige stoffen categorie S4 en S5 
 
12.3.1. Stuifgevoelige stoffen van de categorie S4 en S5 die los gestort op het buitenterrein van de 

inrichting worden opgeslagen, moeten per soort aan drie zijden zijn omgeven door 
keerwanden. De opslaghoogte mag niet hoger zijn dan de keerwanden. 
 

12.3.2. Ter voorkoming van het verstuiven van de op het terrein van de inrichting aanwezige 
stuifgevoelige stoffen moeten deze, zodra de weersomstandigheden daartoe aanleiding 
geven, op afdoende wijze worden bevochtigd, afgedekt met dekzeilen of op een tenminste 
daaraan gelijkwaardige wijze tegen verstuiving worden beschermd.  
 

12.3.3. Ter voorkoming van het verstuiven van stof tijdens het bewerken moeten de te bewerken 
materialen, op afdoende wijze worden bevochtigd, behandeld met een vastleggend polymeer 
of op een andere ten minste gelijkwaardige wijze maatregelen worden getroffen zodat kan 
worden voldaan aan het gestelde in voorgaand voorschrift. 
 

12.3.4. Er moet te allen tijde voldoende afdekmateriaal binnen de inrichting aanwezig zijn. 
 

12.3.5. Een sproei-installatie moet tegen bevriezing zijn beschermd. 
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12.3.6. De valhoogte van waaraf stuifgevoelige materialen worden gestort in containers, in 
transportmiddelen en op voorraadhopen, moet ter voorkoming van stofhinder worden beperkt 
tot minder dan 1 m. 
 

12.3.7. Transportbanden moeten zijn voorzien van een gesloten overkapping tenzij het 
getransporteerde materiaal altijd zodanig vochtig is dat daarmee verstuiving van het 
materiaal wordt voorkomen. 
 

12.3.8. Het verharde buitenterrein van de inrichting moet, zo vaak als nodig is, nat worden gereinigd.  
Reinigingsactiviteiten moeten worden geregistreerd in het milieulogboek.  
 

12.3.9. Fijnkorrelig materiaal dat bij enige handeling binnen of buiten de inrichting wordt gemorst, 
moet zo vaak als nodig, maar tenminste een keer per dag worden opgeruimd.  
 

12.3.10. Vrachtwagens die in de inrichting stuifgevoelige (afval)stoffen hebben gelost, moeten 
zodanig zijn uitgevoerd of voor het verlaten van de inrichting zodanig zijn gereinigd dat geen 
resten van deze stoffen van de vrachtwagens kunnen verwaaien.  
 

12.3.11. Indien de inrichting gedurende langere tijd (langer dan vijf aaneengesloten werkdagen) 
buiten bedrijf is, bijvoorbeeld gedurende vorstperiodes of bedrijfsvakanties, moeten 
voorzieningen zijn getroffen, zoals bijvoorbeeld het (automatisch) besproeien of het 
aanbrengen van afdekkingen of vastleggend polymeer, om het verspreiden van zand, stof en 
ander verwaaibaar materiaal te voorkomen. 

 
12.3.12. Het laden, lossen, verplaatsen of verwerken van fijnkorrelig materiaal of ander materiaal 

waarbij stof vrijkomt, is niet toegestaan bij windsnelheden groter dan 20 m/s (windkracht 8, 
stormachtige wind). 

 

13 GEUR 
 
13.1.1. De vergunninghouder treft alle maatregelen of voorzieningen ter voorkoming van 

geuroverlast en ter beperking van geurwaarneming buiten de inrichting, die redelijkerwijs 
mogelijk zijn. 

 
13.1.2. Geurcomponenten bevattende afvalstoffen moeten afgedekt worden op- en overgeslagen en, 

indien een bedrijfshal aanwezig is, inpandig worden be- en verwerkt. Genoemde afvalstoffen 
mogen maximaal 48 uur, en ingeval van zon- en feestdagen maximaal 72 uur, binnen de 
inrichting verblijven. 
 

13.1.3. Het uurgemiddelde van de geurconcentratie mag, als gevolg van het in werking zijn van de 
inrichting, ter plekke van de dichtstbijzijnde woonbebouwing niet meer van 5% van de tijd een 
concentratie van 1 geureenheid per m3 overschrijden (1ge/m3 als 95-percentielwaarde). 
 

13.1.4. Indien het bevoegd gezag van mening is, dat er sprake is van een onacceptabele geurhinder, 
dient vergunninghouder, nadat hem dit schriftelijk is meegedeeld, een onderzoek uit te 
voeren naar de mogelijkheden om deze hinder te voorkomen. Ten aanzien van dit onderzoek 
zijn van belang de aard en omvang van de hinder, het uitvoeren van de voorgeschreven 
werkwijze en mogelijkheden voor verdere geurbestrijding. Omtrent de inhoud en termijn van 
het onderzoek kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen. 
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13.1.5. Geuremissiemetingen en verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd conform de 
NeR. De bijbehorende geurconcentratiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de 
geldende norm (NEN 13725). De resultaten van de metingen en berekeningen moeten 
worden gerapporteerd in geureenheden. Het meetplan moet worden voorgelegd aan het 
bevoegd gezag. 

 

14 OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN BOVENGRONDSE TANKS 
 
14.1.1. De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn 

PGS 30: 
a. 4.1.1; 
b. 4.1.2.1 en 4.1.2.2; 
c. 4.1.3 tot en met 4.1.6; 
d. 4.2.3 tot en met 4.2.6; 
e. 4.2.11; 
f. 4.3.4 tot en met 4.3.5 en 
g. 4.3.6 tot en met 4.3.9. 

 
14.1.2. Op een tank die inpandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 uit de 

richtlijn PGS 30 eveneens van toepassing. 
 
14.1.3. Alle vul en zuigaansluitingen moeten zodanig binnen de opvangbak vallen dat bij af en 

aankoppelen geen vloeistof buiten de opvangbak kan komen. 
 
14.1.4. De tank moet binnen 4 maanden na het van kracht worden van de vergunning inwendig 

worden geïnspecteerd door of namens KIWA waarbij de wand en bodemdikte moet worden 
gemeten. Indien de dikte meer dan 10% onder de nominale dikte van 5mm komt dient de 
tank direct buiten gebruik gesteld te worden. Bij ingebruikname van een nieuwe tank dient 
deze eerst te worden geïnspecteerd op dikte door of namens KIWA. Verslagen van de 
inspectie moeten worden bewaard in het milieulogboek. 

 
14.1.5. Jaarlijks moeten de tanks, appendages en leidingwerk worden geïnspecteerd op 

deugdelijkheid en corrosie. 

 

15 OPSLAG VAN DIESELOLIE IN BOVENGRONDSE TANK 
 
15.1.1. De bovengrondse opslag van vloeibare aardolieprodukten met een vlampunt tussen de 55 

en 100 oC, in een stalen tank dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften 
van de PGS 30: 

 
15.1.2. Op een dubbelwandige tank zijn de voorschriften 4.6.1. tot en met 4.6.7. van de PGS 30 

eveneens van toepassing. 
 
15.1.3. Op een tank die inpandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.1. tot en met 4.8.6. van de 

PGS 30 eveneens van toepassing. 
 
15.1.4. Tankende motorvoertuigen moeten zijn opgesteld op de tankplaats die als zodanig is 

aangeduid op de plattegrondtekening behorende bij de aanvraag. 
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16 AFLEVERINSTALLATIE VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
 
16.1.1. De verharding ter plaatse van het vulpunt, het afleverpunt en de opstelplaats, alsmede de 

opvang van gemorst product moet voldoen aan de volgende voorschriften zoals gesteld in 
de richtlijn PGS 28: 
a. 5.4.1 en 5.4.2; 
b. 5.9; 
c. 6.1.2; 
d. 6.6.1 en 6.6.2 en 
e. 9.7. 
 

16.1.2. Gemorst product moet direct verwijderd worden met absorptiemateriaal, dat in voldoende 
hoeveelheden bij de opstelplaats voorhanden moet zijn. 

 
 
16.1.3. De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de lengte van de afleverslang moet zodanig zijn 

bemeten dat aflevering van brandstof aan een voertuig alleen kan plaatsvinden boven de 
vloeistofdichte vloer. 

 
16.1.4. Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht dat slechts gedurende een daartoe 

strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. De 
aflevering van vloeistof moet automatisch stoppen als het reservoir waaraan wordt 
afgeleverd, vrijwel gevuld is. Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een 
lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.  

 
16.1.5. Het vulpistool moet goed weggehangen worden. Na gebruik mag er geen brandstof uit het 

vulpistool weglekken. 
 

17 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE 
 
17.1.1. De opslag van gevaarlijke stoffen moet, met uitzondering van de werkvoorraden welke voor 

een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, worden bewaard volgens het gestelde in de 
PGS 15 richtlijn. De volgende onderdelen van de PGS 15 zijn van toepassing: 3.1.1 t/m 
3.1.6; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.4; 3.2.1.1, 3.2.1.2 en 3.2.1.4; 3.2.4.2 t/m 3.2.4.4; 3.3.1; 3.3.2; 3.4.1 
t/m 3.4.5; 3.7.1; 3.11.1; 3.11.2; 3.11.3;  3.11.4; 3.12.1; 3.13.1 t/m 3.13.5; 3.14.1 en 3.14.3; 
3.15.1; 3.15.2; 3.16.1; 3.16.2 en 3.23.1. 

 
17.1.2. De verpakking van vloeistoffen en vaste stoffen in emballage moet dicht zijn, geschikt voor 

de desbetreffende stof en voldoende sterk. De verpakking van gevaarlijke stoffen moet zijn 
geëtiketteerd overeenkomstig de bepalingen van het Besluit verpakking en aanduiding 
milieugevaarlijke stoffen. 

 
17.1.3. De bodembedreigende vloeistoffen moeten worden bewaard in goed gesloten emballage. 

Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle. De emballage moet zijn 
opgeslagen in een vloeistofdichte lekbak. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk 
zijn aan de inhoud van de grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 
10% van de overige emballage. De lekbak moet bestand zijn tegen de inwerking van de 
opgeslagen vloeistoffen en de lekbak moet beschermd zijn tegen inregenen. 
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18 OPSLAG VAN AFGEWERKTE OLIE 
 
18.1.1. De opslag van afgewerkte olie moet voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 30: 

a. 4.1.3; 
b. 4.2.4, 4.2.7, 4.2.9.,4.2.10. en 4.2.14.; 
c. 4.3.1, 4.3.2., 4.3.4 en 
d. 4.3.6, 4.3.8., 4.3.9. en 4.3.11. 
e. 4.4.1., 4.4.3., 4.4.7. en 4.4.8. 
f. 4.5.1., 4.5.2., 4.5.3., 4.5.9., 4.5.12. en de voorschriften in paragraaf 4.6. 

 

19 PROEFNEMINGEN 
 
19.1.1. Het is vergunninghouder toegestaan om, bij wijze van proef, een andere, meer innovatieve 

techniek toe te passen dan de in voorschrift 2.8.1. beschreven bewerkingstechnieken, mits 
hiervoor voorafgaand aan de proefneming, schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag 
is verkregen. Ter verkrijging van deze toestemming dienen de volgende gegevens 
voorafgaand aan de proefneming schriftelijk te worden verstrekt aan het bevoegd gezag: 
a. een technische beschrijving en/of specificatie van de innovatieve techniek met 

vermelding van de capaciteit; 
b. het doel en de functie van de innovatieve techniek; 
c. een opgave van de wijzigingen in de bedrijfsvoering, milieubelasting en –risico’s en 

de bestemming van de reststromen als gevolg van de invoering van de innovatieve 
techniek; 

d. een opgave van de geplande aanvangsdatum en de duur van de proefneming; 
e. de aard, hoeveelheid en samenstelling van de te behandelen afvalstoffen tijdens de 

proefneming; 
f. de verwachte massabalans met aandacht voor de emissies naar de verschillende 

milieucompartimenten, het energieverbruik en de reststromen; 
g. de verwachte bestemming van de reststoffen, met vermelding van de verwacht 

fysische, chemische en toxicologische specificaties en eventuele 
hergebruiksmogelijkheden; 

h. een opgave van de eventueel te verwachten aanpassingen in de acceptatiecriteria 
en/of acceptatieprocedure als gevolg van de invoering van de innovatieve techniek; 

i. de wijze waarop bij de uitvoering van de proefneming door middel van metingen en 
registraties de procesvoering en de emissies worde gecontroleerd en beheerst; 

j. schriftelijke stukken van het betreffende bevoegde gezag waaruit blijkt dat de 
proefneming op grond van de Waterwet is gelegaliseerd; 

k. de wijze waarop over de resultaten van de proefneming worden gerapporteerd. 
 
19.1.2. De vergunninghouder mag bij wijze van proef, afvalstoffen behandelen in de in de 

onderhavige vergunning opgenomen technische installaties die niet voldoen aan de voor 
vergunninghouder geldende acceptatievoorwaarden, mits hiervoor voorafgaand aan de 
proefneming, schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag is verkregen. Ter verkrijging 
van deze toestemming dienen de volgende gegevens voorafgaand aan de proefneming 
schriftelijk te worden verstrekt aan het bevoegd gezag: 
a. productnaam, samenstelling en fysische, chemische en toxicologische specificaties 

van de afvalstof (onder meer of het een gevaarlijke afvalstof betreft); 
b. de bron van herkomst (type bedrijf en soort proces) en de te behandelen hoeveelheid 

van de afvalstof; 
c. de parameters waarop de betreffende afvalstof afwijkt ten opzichte van de vigerende 

acceptatiecriteria voor de betreffende be- en verwerkingsmethode; 
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d. de wijze waarop de te behandelen afvalstof wordt be- en verwerkt; 
e. de wijze waarop bij de uitvoering van de proef door middel van metingen en 

registraties de procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst; 
f. de verwachte massabalans waarin aandacht voor de emissies naar de verschillende 

milieucompartimenten, het energieverbruik en de reststromen; 
g. de verwachte bestemming van de reststromen, met vermelding van de fysische, 

chemische en toxicologische specificaties en eventuele hergebruiksmogelijkheden; 
h. een opgave van de geplande aanvangsdatum, alsmede de duur van de proefneming; 
i. de geschatte hoeveelheid van de afvalstof die jaarlijks in Nederland vrijkomt; 
j. de geschatte hoeveelheid van de afvalstof die in de installatie kan worden behandeld; 
k. een beschrijving van de huidige be- en verwerkingswijze en bestemming van de te 

beproeven afvalstof; 
l. de wijze waarop over de resultaten van de proefneming wordt gerapporteerd. 
 

19.1.3. Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet toestemming onthouden 
dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze nadere eisen kunnen een beperking 
van de duur of een beperking van de bij de proefneming te verwerken hoeveelheid materiaal 
betekenen. Tevens kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de milieuhygiënische 
randvoorwaarde van de proefnemingen. 

 
19.1.4. De vergunninghouder mag niet eerder aanvangen met een proefneming nadat de 

schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag is ontvangen. 
 
19.1.5. De resultaten van het onderzoek moeten na beëindiging van de proefneming aan het 

bevoegd gezag worden overgelegd. Indien de proefneming voor de vergunninghouder 
aanleiding geeft tot wijziging van de bedrijfsvoering dan dient de vergunninghouder tevens te 
rapporteren over de door haar te nemen acties.   



 

 

BIJLAGE 1   BEGRIPPEN 

 

* Voor zover een DIN-, DIN-ISO-, NEN-, NEN-ISO-, NEN-EN, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of 
NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, 
toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad die 
voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum 
uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voorzover het op voornoemde datum reeds 
bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, BRL, CPR, PGS, NPR 
of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties 
is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. 

 

BESTELADRESSEN: 

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties: 

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

SDU Service, afdeling Verkoop 

Postbus 20014 

2500 EA  DEN HAAG 

telefoon (070) 378 98 80 

telefax (070) 378 97 83 

 

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

 

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

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop 

Postbus 5059 

2600 GB  DELFT 

telefoon (015) 269 03 91 

telefax (015) 269 02 71 

www.nen.nl 

 

- BRL-richtlijnen bij: 

KIWA Certificatie en Keuringen 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

telefoon (070) 414 44 00 

telefax (070) 414 44 20 

 

AFVALSTROOMNUMMER: 

Een uniek nummer dat wordt toegekend aan een specifieke afvalstof van een bepaalde ontdoener. 

 

BEDRIJFSRIOLERING: 

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar oppervlaktewater, een 
openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 



 

  

 
BEHEERMAATREGEL VOOR EEN BODEMBESCHERMENDE  VOORZIENING: 
Maatregel gericht op de bedrijfsvoering zoals beheer van procesapparatuur en het zorgvuldig en 
procesmatig handelen bestaande uit: onderhoud, inspectie, toezicht en incidentenmanagement. 

 

BEOORDELINGSHOOGTE: 

De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld. 

 

BEOORDELINGSPUNT: 

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

 

BEWERKEN (VAN AFVALSTOFFEN): 

Veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen met fysisch en/of 
chemische of biologische methoden voor nuttige toepassing of verwijdering. 

 

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

 

BODEMINCIDENT: 

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

 

BODEMRISICO(CATEGORIE): 

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

 

BODEMRISICOCATEGORIE A: 

Verwaarloosbaar bodemrisico. 

 

BRANDBARE STOFFEN: 

Stoffen die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijven reageren, 
ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen. 

 

BRANDWERENDHEID: 

Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting; de 
brandwerendheid wordt bepaald volgens NEN 6069. 

 

BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN: 

De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn 
functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069. 

 

 

 



 

  

BRL: 

Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instellingen wordt 
gehanteerd als grondslag 

voor de afgifte en instandhouding van certificaten. 

 

BRL 9335-1 

BRL 9335-1; versie 3.2, 25 juni 2008 

 

CUR/PBV: 

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende 
Voorzieningen. 

 

CUR/PBV-AANBEVELING 44: 

Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen. 

 

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL: 

Een toestel dat voldoet aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1997" (Staatsblad 1998, 46). 

 

EINDSITUATIE-ONDERZOEK: 

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting 
waar potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het 
grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste 
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, door het nemen van grond(water)monsters. 

 

EMBALLAGE: 

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

 

EURAL: 

De regeling Europese afvalstoffenlijst (Stcrt. 28 mrt 2002). Aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen. 

 

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN: 

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 
68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465). 

 

GELUIDSNIVEAU IN DB(A): 

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de 
Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de 
IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989. 

 

 

GEVAARLIJKE STOFFEN: 

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



 

  

 

GROND: 

Niet-vormgegeven stof met een vaste structuur, die van natuurlijke oorsprong is, niet door de mens is 
geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken. Onder grond wordt mede 
begrepen ontwaterde/gerijpte bagger. 

 

HERGEBRUIK: 

Het als product of als materiaal opnieuw gebruiken of het nuttig toepassen van een afvalstof. 

 

HERHALINGSONDERZOEK: 

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en/of grondwater) op die plaatsen van de inrichting 
waar potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en/of 
het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het 
laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, door het nemen van grond(water)monsters. 

 

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT): 

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

Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer. 

 

LEKBAK: 

Vloeistofdichte voorziening met beperkte opvangcapaciteit, waarvan de bodembeschermende werking 
door gericht toezicht en doelmatig ledigen wordt gewaarborgd. 

 

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax): 

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de 
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms. 

 

MONITORING: 

Het met een doelmatige frequentie in de nabijheid van een potentiële bron met gerichte technieken in 
de bodem detecteren van (het ontstaan van) bodemverontreiniging met het doel de omvang van een 
onverhoopte bodemverontreiniging te bepalen en te beperken. 

 

NEN: 

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

 

NEN 5740: 

Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 
kwaliteit van bodem en grond. 

 

NRB: 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. 

 

 



 

  

 

NULSITUATIE: 

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

 

NULSITUATIE-ONDERZOEK: 

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting 
waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op 
die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem 
kunnen geraken. 

 

LICHT ONTVLAMBARE STOFFEN: 

Stoffen die: 
- Bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie, in temperatuur 

kunnen stijgen en tenslotte kunnen ontbranden; 
- In vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kunnen 

worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien; 
- In vloeibare toestand, een vlampunt beneden 21 oC hebben; 
- In gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar zijn; 
- Bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid 

ontwikkelen (stoffen die in aanraking met water licht ontvlambare gassen ontwikkelen). 
 
LMAX: 
De hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" "F". 

 

NEN: 

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

 

NEN 1010: 

Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties. 

 

NEN 2559: 

Onderhoud van draagbare blustoestellen. 

 

NEN 3011: 

Veiligheidskleuren en -tekens (algemeen). 

 

NEN 3398: 

Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten. 

 

NEN 5740: 

Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 
kwaliteit van bodem en grond. 

 

 



 

  

NEN-EN: 

Een door het ComitéEuropéen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie 
Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. 

 

NRB: 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. 

 

NUTTIGE TOEPASSING: 

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste 
handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of 
een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof. 

 

ONBRANDBAAR: 

Onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, Bepaling van de onbrandbaarheid van 
bouwmaterialen'. 

 

ONTDOENER: 

Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een 
inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker. 

 

ONTVLAMBARE STOFFEN: 

Stoffen die in vloeibare toestand een vlampunt van ten minste 21 oC en ten hoogste 55  oC hebben. 

 

OPENBAAR RIOOL: 

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

 

OPSLAGPLAATS: 

Een losse kast, een bouwkundige kast, een kluis, een opslaggebouw of een vatenpark, bestemd voor 
de bewaring van gevaarlijke stoffen. 

 

PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN: 

Verklaring op basis van CUR/PBV Aanbeveling 44 (beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte 
voorzieningen. 

 

PGS: 

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

 

PGS 15: 

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



 

  

 

PGS 30: 

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

 

POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT: 

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

 

RIOLERING: 

Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

 

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO: 

Situatie waarin door goede afstemming van maatregelen en voorzieningen de kans op 
bodembelasting verwaarloosbaar is gemaakt. 

 

VERWERKEN (VAN AFVALSTOFFEN): 

Het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen, alsmede handelingen die daartoe leiden. 

 

VERWIJDEREN (VAN AFVALSTOFFEN): 

Handelingen die zijn opgenomen in de bijlage IIA van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste 
verwijderingshandelingen zijn verbranden als een vorm van verwijderen en storten. 

 

VLAMPUNT: 

Het (onderste) vlampunt is die temperatuur, waarbij boven de vloeistof nog juist met lucht een 
brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. 

Het vlampunt tot 55oC wordt bepaald volgens de methode van Abel-Pensky omschreven in NEN-EN 
57. Het vlampunt boven 55oC wordt bepaald volgens de methode van Pensky-Martens omschreven in 
NEN-EN 2719. 

 

VLG: 

Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen. 

 

VLOEISTOFDICHT SYSTEEMONTWERP: 

Brongerichte voorzieningen binnen of aan een procesinstallatie, uitvoeringsvorm van die 
procesinstallatie inclusie appendages waarmee wordt gewaarborgd dat uit die installatie niet 
ongecontroleerd vloeistof kan vrijkomen. 

 

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING: 

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



 

  

 

WONING: 

Gebouw of gedeelte van een gebouw dat voor bewoning wordt gebruikt of daartoe is bestemd. 

 

 
 
 

 



 

  

BIJLAGE 2 OVERZICHT BEOORDELINGSPUNTEN GELUID 

 

Ligging referentiepunten geluid - blad 1 van 2 



 

  

Ligging referentiepunten geluid - blad 2 van 2 

  

 


