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1.1.2

'1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1

1.1.1

1.2

1.2.1

1 ALGEMEEN

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

Op het terreìn van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang
tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkenruijs moet worden aangenomen, dat deze
buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat
hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit
de normale bedrijfsvoering voortvloeit, moeten ten minste 14 dagen voor aanvang van de
uitvoering aan Gedeputeerde Staten worden gemeld.

lndien gevaar tegen aanrijding bestaat moeten procesinstallaties, leidingen,
leidingondersteuningen en dergelijke doelmatig tegen aanrijding zijn beschermd

Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle
voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben
Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen
dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van
brand bestrijd ingsm iddelen.

lndien binnen de inrichting aanwezigheid van schadelijk gedierte zoals insecten, ratten en
muizen wordt waargenomen, dan moeten onmiddellijk doeltreffende maatregelen genomen

worden, met middelen die geen schadelijke gevolgen hebben voor bodem en grondwater.

Registratie en onderzoeken
ln de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent
onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken
worden bijgehouden. ln het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn
opgenomen:
a) de resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties,

metingen, registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele
inspectie van bodembeschermende voorzieningen, (periodieke) keuringen;

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

c) afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
d) hetbedrijfsnoodplan;
e) metingen en storingen nageschakelde technieken;
f) registratie van klachten van derden over milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
g) een afschrift van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften

en meldingen.

Verslaglegging en terugkoppeling moeten onderdeel zijn van het in voorschrif|1.2.1
bedoelde registratiesysteem. Uiterlijk 12 maanden na hetvan krachtworden van deze
beschikking dient dit systeem volledig operationeel te zijn.

1.2.2



1.2.3

1.3

1.3.1

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

aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek, inzage te geven in het voorschrift 1.2.1

bedoelde registratiesysteem.

Bedrijfsbeëindiging
Van het structureel buíten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van
(een van de) activiteiten moet het bevoegde gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte

worden gesteld. lnstallaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn
gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, worden verwijderd tenzij de
(delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de
nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

Acceptatie
De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform de acceptatie- en

verwerkingsbeleid & AO/IC zoals opgenomen in de aanvraag. Dit betreft het document met
projectnr. 197203, revisie 1 .0, d.d. 24 januari 2010. Wijzigingen van de procedure moeten,
alvorens ze worden doorgevoerd, schriftelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan het
bevoegd gezag.ln het voornemen moet het volgende zijn aangegeven:

2.1

2.1.1

2 AFVALSTOFFEN

Afvalscheiding
Vergunninghouder is verplicht om ten minste de volgende afualstromen 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
afualstoffen;

b. papier en karton;

c. huishoudel ijke afvalstoffen.

Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, dienen te
worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking
van de betreffende afualstoffen.

Opslag van afvalstoffen
De op- en overslag en het transport van afualstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich
geen afual in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging

buiten de eigen inrichting waarneembaar zijn, dan moet de oorzaak hiervan direct worden
opgespoord en weggenomen en moet de reeds ontstane verontreiniging direct worden
verwijderd.

2.2.2 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.

2.1.2

2.2

2.2.1

2.3

2.3.1



a)

b)

c)

de reden tot wijziging;

de aard van de wijziging;

de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.

2.4

2.4.1

Registratie
ln de inrichting moet van alle aangevoerde (afual)stoffen het volgende in het voorschrift 1.2.1

bedoelde registratiesysteem 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 (afual)stoffen;

f) de euralcode (indien van toepassing);
g) het afualstroomnummer (indien van toepassing).

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting
aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werk-

ln afw'tjking van het gestelde in dit voorschrift hoeven de naam en het adres van de locatie van
herkomst en van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden opgenomen indien er sprake is
van route-inzameling zoals bedoeld in het Besluit melden bedrijfsafualstoffen en gevaarlijk

afvalstoffen.

2.4.2 Van alle afgevoerde (afual)stoffen die bij de be- of venrverking zijn ontstaan moet het

volgende worden vermeld in het voorschrift 1.2.1 bedoelde registratiesysteem :

a) de datum van afuoer;
b) de afgevoerde hoeveelheid (kg);

c) deafvoerbestemming;
d) de naam en adres van de afnemer;
e) de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;

f) de Eural-code (indien van toepassing);
g) het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.4.3 Van de reeds ingewogen afualstoffen 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 afualstoffen niet mogen worden geaccepteerd;

e) de Eural-code (indien van toepassing);

Ð het afualstroomnummer (indien van toepassing).

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

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

3. GELUID EN TRILLINGEN

3.1

3.1.1



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:

* de geografische ligging van de immissiepunten is weergegeven in bijlage 2 bij deze beschikking

3.2.2

3.2

3.2.1

3.3

3.3.1

4.1

4.1.1

Maatregelen en voorzieningen
ln de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren, die zijn voorzien van een doelmatige en
in goede staat verkerende geluiddemper, in werking zijn.

De zeven blowers van de UPW-fabriek moeten geluidarm zijn uitgevoerd of zijn voorzien van
adequate geluidsdempers. Het totale geluidsvermogenniveau Lyy van de zeven blowers mag
samen niet meer bedragen dan 91 dB(A) ref. 1 pW.

Metingen en controle
Bepaling/beoordeling en controle van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en

rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de
"Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999. De beoordelingshoogte is 5
meter.

4. ENERGIE

Registratie
Teneinde inzicht te houden in het energieverbruik en de variatie daarin om daarmee onnodig
verbruik te voorkomen, dient het energieverbruik en de energieproductie maandelijks te
worden geregistreerd per energiedrager (bio)gas in m3, elektriciteit in kWh).

4.1.2 Vergunninghouder verbetert de energie-efficiëntie in de ínrichting door het uitvoeren van het,
in het kader van de Meerjarenafspraak Energie-efficiëncy (MJA), conform de planperioden

opgestelde en goedgekeurde Energie-efficiency (EEP).

Vergunninghouder mag bij de uitvoering gemotiveerd afwijken van de in het EEP genoemde
termijnen op voorwaarde dat rendabele maatregelen binnen de planperiode zijn uitgevoerd.
ln geval wordt afgeweken van hetgeen door middel van het EEP is overeengekomen moet
dit voorafgaand aan het ten uitvoer brengen ter beoordeling worden overgelegd aan het
bevoegd gezag.

Vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op
vooruvaarde dat de gelijkwaardigheid in het energiedeel van het milieujaarverslag of

L¡¡,¡1pêr periode in dB(A)
lmmissie-
punt(en)*

Omschrijving Dagperiode

07.00-19.00u

Avondperiode
19.00-23.00u

Nachtperiode

23.00-07.00u

201 Zonegrens zuidzijde 38 37 37

202 Zonegrens zu idwestzijde 37 36 36

z:03 Zonegrens westzijde 36 35 35

z:04 Zonegrens noordwestzijde 35 34 34
205 Zonegrens noordzijde 34 32 32

Z.06 Zonegrens oostzijde 36 31 31

207 Zonegrens zuidoostzijde 37 32 32

c1 Controlepu nt noordwestzijde 38 37 37

c4 Controlepunt zu idwestzijde 41 40 40



anderszins richting het bevoegd gezag wordt gemotiveerd. Onder gelijkwaardig wordt
verstaan dat het minstens evenveel bijdraagt aan verbetering van de energie-efficiëntie en
geen stijging geeft van de milieubelasting groter dan die van de vervangen maatregel.
De uitvoering van voorwaardelijke en onzekere maatregelen valt niet onder dit voorschrift.

4.1.3. ln het geval dat vergunninghouder de deelname aan het convenant Meerjarenafspraak
Energie-efficiëntie (MJA) beëindigt, moet de vergunninghouder het bevoegd gezag hiervan in
kennis stellen.

5. OPSLAG EN VERLADING

5.1

5.1.1

5.3

5.3.1

5.1.2

5.2

5.2.1

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

Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten
a. bestand zijn tegen de stoffen waarin ze in aanraking komen;
b. geschikt zijn voor de condities waaronder ze worden gebruikt.

Opslag van polymeren in zakken
Onder een opslag van polymeren in (kunst-)stof(-fen) zakken dient een kerende
voorziening of opvangbak te zijn aangelegd.

Opslag gasflessen
Gasflessen mogen niet in de nabijheid van vuur en van brandgevaarlijke stoffen staan

De opslagvoorziening van gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften:
- 6.1.211m 6.1.4;
- 6.2.1 tlm 6.2.17 van de richtlijn PGS 15.

Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage
Met uitzondering van werkvoorraden dient de opslag van de in de aanvraag genoemde
gevaarlijke stoffen in emballage tot 10.000 kg, welke middels hoofdstuk 1 van de richtlijn
PGS 15 (versie december 2011)zijn aangewezen en derhalve onder de werkingssfeer van
deze ríchtlijn vallen, tenminste te voldoen aan het gestelde aan de voorschriften:
- 3.1.1 Um 3.1.5;
- hoofdstuk 3.2.3;
- 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3;
- 3.9.1;
- 3.1 1 .1 ; 3.1 1.2; 3.1 1 .4:

- 3.12.1;
- 3. 1 3. 1 ; 3.13.4; 3. 1 3.5;

- 3.14.1 tlm 3.14.3;
- 3.15.1 ; 3.15.2:
- 3.16.1 ;3.16.2;
- 3.21.1;
- 3.22.1;
- 3.25.1.

5.3.2

5.4

5.4.1



5.5 Opslag chemicaliën in bovengrondse tanks

Bestaande chem icaliëntanks

5.5.1 De binnen de inrichting aanwezige bovengrondse tanks voor de opslag van chemische
vloeistoffen moeten voldoen aan de voorschriften (zie navolgende voorschriften 5.5.3 Um

5.5.8) totdat herclassificatie heeft plaatsgevonden overeenkomstig voorschrift 5.5.2.

5.5.2 De binnen de inrichting aanwezige bovengrondse tanks voor de opslag van chemische
vloeistoffen moeten uiterlijk 3 jaar na het van kracht worden van deze vergunning worden
herbeoordeeld overeenkomstig de bepalingen van de BRL K903/08 (deelgebied lll),
hoofdstuk 1'l (her)classificatie van bovengrondsetankinstallaties (deelgebieden 15 & 16), en
daarna blijvend voldoen aan alle voorschriften die gelden voor nieuwe chemicaliëntanks.

5.5.3 Tanks waarin zich chemicaliën bevinden die met elkaar kunnen reageren moeten zodanig
van elkaar zijn afgescheiden dat de chemicaliën niet met elkaar in contact kunnen komen.
Deze stoffen mogen daarom niet in tanks worden opgeslagen die in
een gezamenlijke lekbak zijn geplaatst.

5.5.4 Een tank, leidingen en appendages moeten blijvend vloeistofdicht zijn en zodanig zijn
geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal veilig functioneren van alle
onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen de druk en temperatuur welke
hierin optreden en het medium waaryoor ze bestemd zijn.

5.5.5 Alle onderdelen van een tankinstallatie (tank, leidingen, toebehoren, enz.), de
ondersteunende constructie en de eventuele vloeistofdichte bak waarin deze is geplaatst,
moeten bestand zijn tegen de inwerking van de gevaarlijke stoffen. Het uitwendige van een
tankinstallatie, ondersteunende constructie en de eventuele vloeistofdichte bak moeten
(indien het gebruikte materiaal daartoe aanleiding geeft) op doelmatige wijze tegen corrosie
zijn beschermd.

5.5.6 Een tank moet zijn voorzien van een vulleiding en een ontluchtingsleiding. Het vulpunt moet
zijn voorzien van het product dat in de tank wordt opgeslagen.

5.5.7 Een tank moet zijn voorzien van een dubbele onafhankelijke overvulbeveiliging. De tank mag
slechts voor 95% worden gevuld.

5.5.8 lndien de tank is voorzien van een aansluiting onder het hoogste vloeistofniveau moet zo
dicht mogelijk bij de tank een afsluiter zijn geplaatst.

5.5.9 lndien een tank buiten gebruik wordt gesteld dient de tank te worden geledigd en te worden
schoongemaakt volgens de BRL K905/02 en afhankelijk van het product welke in de tank
word opgeslagen dient de tank te worden afgevoerd door een tanksaneerder die door KIWA
is gecertificeerd overeenkomstig BRL K902/04 of BRL K904/03.

Nieuwe chem ical iëntanks

5.5.10 Een tank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor de opslag van chemische
vloeistoffen moet zijn uitgevoerd, geïnstalleerd en worden gerepareerd of vervangen



5.5.11

5.5.',12

5.6
5.6.1

overeenkomstig de paragrafen 1.9, 1.10, (deel 1) 3.1 Um 3.17 (deel 1),5.1 Vm 5.7 (deel 1)

5.1 Um 5.15 (deel 2) 3.1 tlm 3.2.7 (deel 3) 3.3 Vm 3.3.9 (deel 3) 5.1 . en 5.2 (deel 3) 11.1 tlm
11.7 (deel 3) van de BRL K903/08, door een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is
gecertificeerd.

Een bovengrondse tank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor de opslag

van chemische vloeistoffen, dient eens per 10 jaar te worden beoordeeld en onderhouden

overeenkomstig de bepalingen van de BRL K903/08 (deelgebied lll), hoofdstuk 11

(her)klassificatie van bovengrondse tankinstallaties (deelgebieden 1 5 A 16).

Ten behoeve van iedere bovengrondse tank met de daarbij behorende leidingen en

appendages voor de opslag van chemische vloeistoffen en afgewerkte olie, dient een door

een gecertificeerde installateur afgegeven installatiecertificaat binnen de inrichting aanwezig

te zijn overeenkomstig de BRL K903/08.

Opslag van vloeibare zuurstof (0,45 - 100 m3)

De opslag van vloeibaar zuurstof in een buiten opgestelde tank dient te voldoen aan de

volgende bepalingen uit de richtlijn PGS 9 "Vloeibaar zuurstof, opslag van 0,45 -100 m3 van

het Ministerie van VROM:
- paragraaf 4.1 ;4.3; 4.4;

- paragraaf 5.

Gasexplosiegevaar
De gevarenzone-indeling met betrekking tot gasexplosiegevaar rondom de
gistingsinstallatie, gashouder, affakkelinstallatie, WKK-installatie moet conform de door het

Nederlandse Normalisatie lnstituut en Arbeidsinspectie uitgegeven richtlijnen zoals

opgenomen in de NPR 7910-1 en het voorlichtingsbladV2T worden uitgevoerd.

6.1

6.1.1

6. EXTERNE VEILIGHEID

Brandbestrijding
ln het gebied van de slibverwerking (zone 0, 1 en 2 van de NPR 7910) 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. Vergunninghoudster moet zich er van hebben overtuigd dat deze

werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gevaar.

Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:

a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;

b. goed bereikbaar zijn;

c. als zodanig herkenbaar zi)n.

6.1.3 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze
plattegrond moet ten minste zijn aangegeven:
a. alle gebouwen en de risicorelevante installaties met hun functies;

b. alle opslagen van stoffen die risicovolle situaties kunnen veroorzaken met vermelding van

de aard van de stof overeenkomstig de ADRÂlVMS classificatie-indeling en de maximale

hoeveelheden.

6.1.2

6.2

6.2.1



6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.3

6.3.1

De informatie met betrekking tot de in voorschrift 7.2.1 bedoelde gevarenzone-indeling en de
daarbij behorende beschermingswijze(n) moeten zijn gedocumenteerd. Deze documentatie
moet voldoende gegevens bevatten om onderhoud uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld lijst en
plaats van materieel, reserveonderdelen, technische informatie, gegevens over soort en

bijzonderheden van aanduidingen). De documentatie moet altijd bijgewerkt en beschikbaar
ztJn.

Ter plaatse van de in voorschrift 7.2.1 bedoelde installatie-onderdelen moeten de aanwezige
elektrische installaties, de bij de toestellen behorende koppelingen en elektrisch materieel
alsmede inspecties en onderhoud voldoen aan
NEN-EN 50281-1-2.

ln ruimten of op plaatsen met gasexplosiegevaar (bepaald overeenkomstig voorschrift7.2.1)
is roken en open vuur verboden. Op daartoe geschikte plaatsen moet een veiligheidsteken
overeenkomstig NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

Bedrijfsnoodplan
Binnen zes maanden nadat deze vergunning onherroepelijk van kracht is geworden dient
een voor de gehele inrichting omvattend bedrijfsnoodplan aan het bevoegd gezag alsmede
de gemeentelijke brandweer te worden gezonden. Het bedrijfsnoodplan dient ten minste te
voldoen aan Al-blad 10 of een andere gelijkwaardige leidraad.

7.1

7.1.1

ln het bedrijfsnoodplan is specifiek aandacht besteed aan milieurisico's en de risico's van en
voor omliggende bedrijven.

7 PROCESINSTALLATIES

Vergistingsinstallatie
De uitvoering en constructie van de bassins/tanks behorende bij de vergistinginstallatie
alsmede de afdekking dient te voldoen aan de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992).

Onderhoud en inspectie dient te worden uitgevoerd door een bedrijf (bouwer/aannemer) dat
is gecertificeerd op grond van de beoordelingsrichtlijn BRL2342 "Mestbassins/Afdekkingen

voor mestbassins".

De biogasopslagen, het leidíngwerk en overige voorzieningen welke in aanraking komen met
biogas, moeten voldoen aan de door GASTEC geformuleerde eisen voor biogasinstallaties.
De bevindingen van inspecties en onderhoud moeten worden vastgelegd in het voorschrift
1.2.1 bedoelde registratiesysteem. De onderlinge afstanden dienen tevens te voldoen aan
Veiligheidsregels en technische preventierichtlijnen bij de bouw en het gebruik van
agrarische biogasinstallaties zoals opgesteld door de Federatie van Onderlinge
Verzekeringsmaatschappijen in Nederland (l 4 oktober 2005).

De vergistinginstallatie en biogasinstallaties en -opslagen moeten jaarlijks door een erkend
deskundige worden gecontroleerd op een goede en veilige werking, zonodig dient
onderhoud te worden verricht. Een geldig bewijs waaruit de goedkeuring blijkt alsmede
onderhoudsrapporten dienen te worden bewaard in het voorschrift 1.2.1 bedoelde
registratiesysteem. Als een storing niet direct verholpen kan worden moet er binnen I uur
iemand ter plaatse zijn die kan ingrijpen.

7.1.2

7.1.3



7.1.4

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

Voor het verstrijken van de referentieperiode van de tanks/bassins van de vergistings-
installatie moet overeenkomstig BRL 2344 een herkeuring van de tanks/bassins
plaatsvinden door een erkend deskundige. Een geldig bewijs van deze herkeuringen waaruit
de goedkeuring voor een nieuwe referentieperiode blijkt, moet worden bewaard in het
voorschrift 1 .2.1 bedoelde registratiesysteem.

Biogashouder
De biogasopslag mag voor maxim aal g5o/o worden gevuld. Een geijkte drukmeter of andere
methode waarmee hetzelfde resultaat wordt bereikt dient dit te registreren.

lndien de opslag van biogas een niveau bereikt van g5% moet de WKK-installatie in werking
treden.

De biogasopslag dient uitgerust te zijn met een alarm om een waarschuwing te geven indien
deze vol raken met biogas. Deze systemen dienen te zijn voorzien van een automatische
beveiliging (overdrukbeveiliging) tegen te hoge druk.

Een overdrukbeveiliging dient minimaal jaarlijks te worden onderhouden en getest door een
ter zake kundige instantie om een goede werking te waarborgen. Het bewijs hiervan dient te
worden bewaard in het voorschrift 1.2.1 bedoelde registratiesysteem.

lndien een waterslot wordt toegepast dient het niveau in alle op de installatie aanwezige
watersloten regelmatig te worden gecontroleerd en zo nodig te worden bijgevuld,
teneinde er zeker van te zijn dat deze permanent met water gevuld zijn. Tevens dient
bevriezing van het waterslot te worden voorkomen.

Bij stroomuitval of storingen moet in ieder geval de ontzwaveling en de fakkel in bedrijf
kunnen blijven.

Fakkelinstallatie
De fakkelinstallatie mag alleen in werking zijn op het moment dat het biogas als gevolg van
een storing in de WKK-installatie of onderhoudswerkzaamheden niet kan worden benut en
gelijktijdig de biogasopslag voor 95% is gevuld of in het geval van het testen van de
fakkelinstallatie. Een automatische voorziening dient de fakkel uit te schakelen op het
moment dat de vulling van de biogasopslag voldoende is teruggelopen.

lndien de opslag van biogas een niveau bereikt van g5% dan dient de toevoerklep naar de
fakkelínstallatie automatisch te worden geopend totdat de normale bedrijfsdruk weer is
bereikt.

De positionering van de fakkel dient aan de veiligheidseisen te voldoen conform het gestelde

in de Richtlijn NPR 7910-1.

De fakkelinstallatie moet tenminste een beveiliging bevatten die voorkomt dat vlamterugslag
in het leidingsysteem kan optreden, terwijl een vrije doorstroming van de fakkelgassen onder
alle omstandigheden blijft gewaarborgd.

Met betrekking tot het affakkelen moet in het voorschrift 1.2.1 bedoelde registratiesysteem
de volgende gegevens worden geregistreerd:

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5



7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.4

7.4.1

7.5

7.5.1

7.5.2

7.6

7.6.1

7.6.2

- datum, begin- en eindtijd van het affakkelen;
- aard en oorzaak van het affakkelen;
- gemeten dan wel berekende hoeveelheid afgefakkeld gas.

De fakkelinstallatie dient jaarlijks door een aangewezen deskundige, een bevoegd bedrijf of
de leverancier te worden gecontroleerd op goede werking. De controles moeten worden
bijgehouden in het voorschrift 1 .2.1 bedoelde registratiesysteem.

De fakkelinstallatie dient aan de volgende eisen te voldoen:
- de verblijftijd van de verbrandingsgassen in de fakkel dient minimaal 0,3 seconden te

bedragen;
- de uittredetemperatuur van de fakkel moet ten minste 900oC bedragen;
- de fakkel moet van het gesloten type zijn.

Ter controle op het functioneren van de fakkel moet iedere 5 jaar worden vastgesteld dat
uittredetemperatuur voldoet aan de gestelde eisen. De resultaten van de controle moeten in
het voorschnft 1.2.1 bedoelde registratiesysteem worden opgenomen.

Storingen installaties
Van elke storing aan de vergistinginstallatie, de WKK-installaties, luchtbehandelings-
installatie moet in het voorschrift 1.2.1 bedoelde registratiesysteem worden opgenomen
- datum en aanvangstijdstip storing;
- tijdsduur van de storing;
- uitgevoerde herstelwerkzaamheden;
- eventuele inzet mobiele fakkel.

Elektrische installaties
De elektrische installaties in de inrichting moeten voldoen aan NEN 1010

Conform NEN-EN 5011003140 bijlage V moeten elektrische installaties aan deskundig
onderzoek worden ondenruorpen. Het resultaat van inspecties moet worden opgenomen in

het voorschrifl 1.2.1 bedoelde registratiesysteem.

Bliksembeveiliging
De inspectie en het onderhoud van de bliksemafleider- en van de aardingsinstallaties
moeten geschieden overeenkomstig NEN-EN-lEC 62305.

Aardverbindingen of elektrostatische verbindingen voor de afvoer van elektrostatische lading
en bliksemafleidingsinstallaties moeten ten minste éénmaal per jaar door een erkend
installatiebureau worden gecontroleerd.

Gasdetectiesysteem
Op plaatsen waar biogas en zwavelwaterstof vrij kan komen moet een continu
werkend gasdetectiesysteem aanwezig zijn.

Voorzieningen
ln ontluchtingsleidingen die zijn geplaatst op tanks en procesapparatuur waarin
explosieve damp-luchtmengels kunnen voorkomen moet een vlamkering of een
gelijkwaardige voorziening zijn aangebracht. De ontluchtingsleidingen moeten op een
veilige en geschikte plaats ten opzichte van ontstekingsbronnen in de buitenlucht en

7.7
7.7.1

7.8

7.8.1



7.8.2

7.8.3

mogelijke verblijfplaatsen voor personen uitmonden

Procesleidingen, tanks, vast opgestelde procesapparatuur, los- en laadpunten, emballage en
dergelijke moeten voor zover deze betrekking hebben op gevaarlijke, explosieve of
brandbare stoffen zijn voorzien van een codering, waaruit blijkt welke (soort) stof daarin
aanwezig is.

Bij veiligheidsvoorzieningen die rechtstreeks naar de atmosfeer afblazen, moeten
voorzieningen zijn aangebracht om de goede en veilíge werking bij het afblazen te
garanderen, zoals vlamterugslagbeveiliging, aarding, venvarming of voorzieningen om
lucht bijte mengen in de uitlaat. Voorts moeten geen (potentiële) ontstekingsbronnen in de
omgeving van het afblaaspunt aanwezig zijn.

7.9 Emissies

7.9.1 De jaargemiddelde concentratie H2S in te verbranden biogas mag niet meer bedragen dan
300 ppm.

7.9.2 Met ingang van 1 november 2013 moet aan de in voorschrift 7.3.8. gestelde norm worden
voldaan. Tot deze gestelde termijn mag de maximale concentratie H2S in het te verbranden
biogas niet meer bedragen dan 700 ppm.

7.9.3 De concentratie H2S in het in de gasmotoren te verbranden biogas moet maandelijks
worden bepaald en geregistreerd. Emissiemetingen moeten worden uitgevoerd met
genormaliseerde meetmethode zoals vermeld in paragraaf 4.7 van de Nederlandse emissie
Richtlijn (NeR).



BIJLAGE I : BEGRIPPEN

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

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

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte
benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afiruijking van de in NEN 5880 (Afual en
afualveruvijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afual en afualverwerking, termen
en definities voor bouw- en sloopafual) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR+ichtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014
25OO EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

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

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

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdel ing 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 0O

telefax (070) 414 44 20



MNVMRDBAAR BODEMRISICO:

Situatie waar¡n een bodemrisico met een monitoringsysteem en de afweging van

saneringsmogelijkheden, aanvaard baar wordt geacht.

ACTIVITEITENBESLUIT:

Barim, "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

BODEMRTSTCO(CATEGORT E):

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

BEDRIJFSRIOLERING:

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

BOD EMBESCH ERM ENDE MAATREGEL:

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

BODEMBESCHERMENDE VOORZIEN ING:

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

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.

BRL:

Beoordelingsrichtlijn hierin zijn alle beoordelingseisen, procedures, rapportageverplichtingen, eisen
van certificatie-instellingen, uitgangspunten voor verificatie en eisen voor de inhoud van de
kwal iteitsverklaring vastgelegd.

BRL2342:
Beoordelingsrichtlijn voor mestbassins en afdekkingen voor mestbassins.

BRL K9O2/04:

Beoordelingsrichtlijn ten behoeve van het saneren en definitief buitengebruik stellen van stationaire
ondergrondse en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele
appendages, door deze te verwijderen of onklaar te maken. Toepassingsgebied beperkt zich tot tanks
waarin huisbrandolie, diesel, gasolie, stookolie, motorolie, water of huishoudelijk afvalwater bevindt of
heeft bevonden.

BRL K9O4/03:

Beoordelingsrichtlijn ten behoeve van het saneren en definitief buitengebruik stellen stationaire
ondergrondse en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele
appendages, door deze te verwijderen of onklaar te maken. Van toepassing zijn tanks met een inhoud
van 0,2 tot en met 250 m3, waarin zich vaste, steekvaste, pasteuze of vloeistoffen bevinden of hebben
bevonden met een gevaarsidentificatienummer dat begint met 3, 4 of 8.

BRL K9O5/02:

Beoordel ingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor tankreiniging



BRL K9O3/08:

Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning lnstallateurs
Tankinstallaties ( REIT).

E I NDS ITUATI E-ON DERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting
waar potentieel bodembedreigende activiteiten 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 (lBC's).

HERHALINGSONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en/of grondwater) op die plaatsen van de inrichting
waar potentieel bodembedreigende activiteiten 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.

LEKBAK:

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

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 301 I:
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte

NEN 5740:

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

NER:

Nederlandse emissie Richtlijn lucht.

NRB:

Nederlandse Richtl ijn Bodem bescherm ing bedrijfsmatige activiteiten (versie 201 2)

NULSITUATIE:



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

N ULSITUATI E-ONDE RZOEK:

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.

PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN:

Verklaring op basis van CURfPBV Aanbeveling 44 (beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte
voorzieningen.

PGS 9:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 9 (versie 7-2005), Vloeibare zuurstof (0,45m3 Um 100m3)

PGS 15:

Publícatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (versie december 2011), 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 (versie december 201 1) Vloeibare brandstoffen: bovengrondse
tankinstal laties en afleverinstallaties.

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.

REFERENTIEPERIODE:

Referentieperiode is het beoogd tijdsbestek waarbinnen een voorziening moet blijven voldoen aan de
wettelijke- en functionele eisen.

RIOLERING:

Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afualwater

VERWAARLOOSBAAR BODEMRIS ICO :

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

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.
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