
 
 
 

Assen, 10 april 2008 
Ons kenmerk DO/2008004624 
Behandeld door mevrouw K. Rotink (0592) 36 52 91 
Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor Zuidema Holding Hoogeveen BV  
 
 
BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR ZUIDEMA 
HOLDING HOOGEVEEN BV TE HOOGEVEEN 
 
 
1. ALGEMEEN 
 
1.1. Onderwerp aanvraag 
Op 31 oktober 2007 hebben wij een aanvraag ontvangen van Zuidema Holding Hoogeveen BV voor 
een revisievergunning op grond van artikel 8.4, eerste lid, van de Wm. De vergunning wordt aange-
vraagd voor een periode van 10 jaar. 
Het betreft in hoofdzaak een inrichting voor: 
- het opslaan, bewerken en verwerken van bouw- en sloopafval en puin; 
- het opslaan en bewerken van groenafval, baggerspecie, grond en hout. 
Een volledige beschrijving van de aangevraagde activiteiten en de opslag-, verwerkings- en verlaad-
capaciteiten is opgenomen in respectievelijk hoofdstuk 4 en bijlage 7 van de aanvraag. 
 
Aanleiding voor het indienen van de aanvraag is de uitbreiding van de opslag- en bewerkingscapaci-
teit voor baggerspecie aan de Fokkerstraat, de wijzigingen in het gebruik van het bestaande bedrijfs-
terrein aan de Smirnoffstraat en de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten aan de Smirnoffstraat met de 
opslag en bewerking van leem. 
 
Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) behorende bij de Wm, valt de 
inrichting onder meer onder de categorieën 28.1 en 28.4 uit het Ivb. Wij zijn op grond hiervan bevoegd 
gezag. 
 
1.2. Locatie bedrijf 
De inrichting bevindt zich op industrieterrein De Wieken te Hoogeveen. 
Het bedrijf ligt aan de Smirnoffstraat 14 en de Fokkerstraat (ongenummerd), kadastraal bekend ge-
meente Hoogeveen, sectie B, nummers 5167, 3875, 5403, 5404 en 5676 (ged.). De afstand tot de 
dichtstbijzijnde woning is circa 40 m. 
 
1.3. Vergunningensituatie 
De volgende vergunningen zijn eerder aan het bedrijf verleend:  
- revisievergunning artikel 8.4 Wm d.d. 26 oktober 2004, kenmerk 7.1/2004002278. 
Voorts hebben wij de volgende meldingen op grond van artikel 8.19 van de Wm geaccepteerd: 
- melding verandering inrichting artikel 8.19 Wm d.d. 3 augustus 2005, kenmerk 2005007145; 
- melding verandering inrichting artikel 8.19 Wm d.d. 14 december 2005, kenmerk 2005010239. 
 
1.4. Procedure 
Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht van toepassing. 
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Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken: 
- het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen; 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden; 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord. 
 
De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichting. Aanvrager heeft bij ons op  
31 oktober 2007 tezamen met de aanvraag om een Wm-vergunning een aanvraag om een Wvo-
vergunning ingediend.  
 
Beide aanvragen zijn gecoördineerd behandeld. Wij hebben de aanvragen en de (ontwerp)beschik-
kingen gezamenlijk verzonden, ter inzage gelegd, gepubliceerd en bevorderd dat bij de beoordeling 
van de aanvragen inhoudelijke afstemming tussen de beschikkingen heeft plaatsgevonden.  
 
1.5. Activiteitenbesluit 
Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het  
"Activiteitenbesluit") in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (de "Regeling"). 
Wij stellen vast dat de inrichting vergunningplichtig is op  grond van artikel 8.1 van de Wm. Binnen de 
inrichting is een gpbv-installatie aanwezig is. Deze zogenaamde IPPC-inrichtingen vallen buiten de 
reikwijdte van het Activiteitenbesluit.  
 

 
2. MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 
 
2.1. Algemeen 
De activiteiten waarvoor een vergunning wordt aangevraagd zijn getoetst aan bijlage C en D van het 
Besluit milieueffectrapportage. Gelet op de aard en omvang van de aangevraagde activiteiten is het 
Besluit milieueffectrapportage niet van toepassing. De activiteiten zijn derhalve noch m.e.r.-plichtig 
noch m.e.r.-beoordelingsplichtig. 
 
 
3. BELEIDSOVERWEGINGEN 
 
3.1. Algemeen 
De artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de 
aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beper-
ken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed 
zijn. 
 
De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken zijn mede beoordeeld 
in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische 
ligging van de inrichting. 
 
3.2. Provinciaal omgevingsplan 
Provinciale staten van Drenthe hebben op 7 juli 2004 het Provinciaal omgevingsplan II (POP II) voor 
de periode tot 2010-2015 vastgesteld. Het POP II schetst het omgevingsbeleid van de provincie  
Drenthe voor de korte en middellange termijn.  
De locatie waar Zuidema is gevestigd is niet gelegen in een van de milieubeschermingsgebieden zo-
als deze zijn aangewezen in het POP II. 
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In onderdeel C.8.4 (pagina 166) van het POP II wordt het beoordelingskader milieu voor bedrijfs-
matige activiteiten beschreven. Als doelstelling is geformuleerd dat er wordt gestreefd naar het reali-
seren van een acceptabel niveau van milieubelasting vanwege vestiging, uitbreiding of wijziging van 
bedrijfsmatige activiteiten. Gesteld wordt dat een belangrijk instrument hiertoe het verlenen van Wm-
vergunningen is.  
In het POP II worden met betrekking tot de vergunningverlening de volgende milieuaspecten onder-
kend en beschreven: 
- verbreding (bedrijfsmilieuplannen, milieuzorg); 
- afvalstoffen; 
- luchtverontreiniging; 
- geur; 
- bodembescherming; 
- geluidhinder; 
- externe veiligheid; 
- energie. 
Bij het opstellen van de vergunning is met de bovengenoemde milieuaspecten rekening gehouden. Bij 
vergunningverlening in het kader van de Wm wegen wij zo veel mogelijk de verschillende milieugevol-
gen tegen elkaar af (integrale afweging). Dit doen wij om een zo hoog mogelijk milieurendement te 
krijgen. In elk geval worden de milieugevolgen getoetst op het gebied van bodem, lucht, geluid, exter-
ne veiligheid, afvalwater, energiegebruik, water en grondstoffen, afvalstoffen en verkeer en vervoer. 
Bij deze toetsing worden ook toekomstige ontwikkelingen van de omgeving betrokken. 
 
Verder houden wij rekening met de geldende milieubeleidsplannen en andere beleidskaders. Ook 
houden wij rekening met de voor de aangevraagde activiteiten geldende richtlijnen. 
 
3.3.  Best beschikbare technieken (BBT) 
Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog ni-
veau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die no-
dig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, 
indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te 
maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmer-
king komende BBT worden toegepast. 
 
Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, van de Wm, juncto artikel 5a.1, van het Ivb dienen wij bij de 
bepaling van BBT te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatre-
gelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel: 
- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken; 
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen; 
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van 

de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen; 
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn 

beproefd; 
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis; 
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies; 
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen; 
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen; 
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie; 
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico’s voor het milieu te voor-

komen of tot een minimum te beperken; 
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken. 
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Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, van de Wm, juncto artikel 5a.1 van het Ivb dienen wij bij de 
bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 
van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, 
voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïn-
tegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties). 
Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening 
worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de 
inrichting. 
 
In de inrichting wordt baggerspecie klasse 0 tot en met 4 als bedoeld in de 4e Nota Waterhuishouding 
bewerkt ten behoeve van nuttige toepassing. Baggerspecie is afhankelijk van de samenstelling een 
gevaarlijke of een niet-gevaarlijke afvalstof. In de inrichting wordt zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke 
baggerspecie bewerkt. 
Voorts worden in de inrichting de volgende gevaarlijke stoffen opgeslagen voorafgaand aan definitieve 
verwijdering buiten de inrichting. Dit betreft klasse-C-afvalhout en asbest met een maximale opslag 
capaciteit van respectievelijk 80 ton en 25 ton.  
 
De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de bijlage I van de IPPC-richtlijn en specifiek aan cate-
gorie 5.1 en 5.3 van de bijlage. 
 
Categorie 5.1 betreft installaties voor de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen 
als bedoeld in de lijst van artikel 1, vierde lid, van Richtlijn 91/689/EEG in de zin van de bijlagen II A 
en II B (handelingen R1, R5, R6, R8 en R9) van Richtlijn 75/442/EEG en van Richtlijn 75/439/EEG 
van de Raad van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie met een capaciteit van meer 
dan 10 ton per dag. 
 
Categorie 5.3 betreft installaties voor de verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen in de zin van bijla-
ge II A van Richtlijn 75/44/2/EEG, rubrieken D8, D9, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag. 
 
Het ontwateren van gevaarlijke baggerspecie ten behoeve van hergebruik (=nuttige toepassing) is niet 
aan te merken als een handeling met gevaarlijke afvalstoffen in de zin van bijlage II A en R1, R5, R6, 
R8 en R9 als bedoeld in bijlage II B van Richtlijn 75/44/2/EEG. Dit betekent dat de IPPC-richtlijn niet 
van toepassing is op deze activiteiten. 
 
Het ontwateren van ongevaarlijke baggerspecie ten behoeve van hergebruik (=nuttige toepassing) is 
niet aan te merken als een handeling in de zin van bijlage II A van Richtlijn 75/442/EEG, rubrieken D8 
en D9, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag. Dit betekent dat de IPPC-richtlijn niet van 
toepassing is op deze activiteiten. 
 
De opslagen van klasse-C-afvalhout en asbest zijn gelet op de omvang aan te merken als activiteiten 
als bedoeld in categorie 5.1 van bijlage I van de IPPC. Voor installaties als bedoeld in de IPPC waarin 
deze activiteiten plaatsvinden moet een Wm-vergunning conform de IPPC-richtlijn worden verleend.  
 
De BBT documenten uit tabel 1, de BREF’s 
Op grond van de Regeling aanwijzing BBT-documenten dient voor de toetsing van de opslag van C-
hout en asbest aan BBT met de volgende documenten rekening gehouden te worden. 
Tabel 1: 
- BREF Afvalbehandeling 
- BREF Afvalverbranding 
- BREF Koelsystemen 
- BREF Op- en overslag bulkgoederen 
- BREF Cross media & economics 
- BREF Monitoring 
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Wij hebben gelet op de IPPC-richtlijn bij het opstellen van deze vergunning rekening gehouden met 
het gestelde in de voor deze activiteiten relevante BREFs zijnde de BREF Afvalbehandeling, op- en 
overslag van bulkgoederen en monitoring. 
De BREF’s Afvalverbranding, Koelsystemen en Cross media & economics zijn in dit geval niet rele-
vant omdat de hierin beschreven activiteiten niet aangevraagd zijn.  
 
De in de BREF Afvalbehandeling vermelde maatregelen komen overeen met de maatregelen ge-
noemd in het BBT-document NRB. Deze maatregelen zijn in de overwegingen en in de voorschriften 
verder uitgewerkt.  
 
De BREF’s op- en overslag bulkgoederen en monitoring zijn ook van toepassing op de aangevraagde 
activiteiten.  
De maatregelen die volgen uit de BREF op- en overslag bulkgoederen zijn gericht op het voorkomen 
van verspreiding van stof afkomstig van het opgeslagen gevaarlijk afval. Er wordt aangesloten bij de 
stuifklassen in de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR), s1 tot en met s5. C-hout en asbest zijn vaste 
stoffen die niet onder een van deze klassen valt. De in de BREF genoemde maatregelen zoals nat-
houden en vastleggen van de stof met een bindend middel treffen daardoor geen doel. De milieube-
lasting die zou kunnen ontstaan door opslag van C-hout is eventuele uitloging naar de bodem. De 
NRB is hier leidend voor het bepalen van BBT. In de aanvraag staat dat de opslag van C-hout gaat 
plaatsvinden op een vloeistofdichte voorziening. Asbest wordt opgeslagen in gesloten containers. 
Hierdoor is een verwaarloosbaar bodemrisico ontstaan.  
Omdat het risico op emissies naar de bodem verwaarloosbaar is, zijn in aanvulling op de nulsituatie 
en eindsituatie naar de bodemkwaliteit, geen aanvullende monitoringsmaatregelen noodzakelijk. Ge-
noemde maatregelen zijn verwerkt in de overwegingen en de voorschriften behorende bij de verschil-
lende milieuaspecten. 
 
De BBT documenten uit tabel 2 
Voorts zijn de volgende documenten uit tabel 2 relevant voor onderdelen van of activiteiten binnen de 
inrichting. 
Tabel 2: 
- de Circulaire energie in de milieuvergunning; 
- Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven; 
- Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven; 
- de Nederlandse emissierichtlijnen (NeR); 
- de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB); 
- de PGS 30: vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties; 
- de oplegnotitie Afvalbehandeling. 
 
De BBT-documenten uit tabel 2 zijn verwerkt in de overwegingen en voorschriften behorende bij de 
verschillende milieuaspecten.  
 
Conclusie 
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste 
beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water,  
geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per 
milieuaspect wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf. 
 
3.4. Landelijk afvalbeheerplan 
Op grond van artikel 8.10 van de Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van 
het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor 
het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden ver-
staan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met  
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het geldende afvalbeheerplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 
10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheerplan (het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012, hierna 
aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. 
Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op aanvragen om een Wm-
vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vast-
gelegd in deel 1 van het LAP, het Beleidskader.  
 
De doelstellingen van het LAP zijn kortweg aan te duiden als volgt.  
De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in 
artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en die samen te vatten is als:  
- het stimuleren van preventie van afvalstoffen; 
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afval-

scheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen; 
- door afvalscheiding wordt producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk 

en wordt de hoeveelheid afvalstoffen die moet worden gestort of in een afvalverbrandingsinstalla-
tie (AVI) moet worden verbrand beperkt; 

- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig 
toepassen als brandstof). 

 
In de toelichting van deel 2 van het LAP is in de paragraaf "Algemene bepalingen bij vergunningverle-
ning" aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag 
voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moet houden met een 
aantal algemene bepalingen aangaande het LAP. 
Daarnaast bevat deel 2 de LAP-sectorplannen waarin het beleid voor 34 specifieke afvalstromen is 
uitgewerkt. In de "Toelichting bij de sectorplannen" zijn de algemene bepalingen bij vergunningverle-
ning opgenomen. Vervolgens wordt per sectorplan in het hoofdstuk "Afbakening sectorplan" aangege-
ven voor welke afvalstromen het beleid in het sectorplan is uitgewerkt en welke daarmee verwante 
stromen in andere sectorplannen aan de orde komen. In het sectorplan wordt voorts een specificatie 
van het beleid ten aanzien van preventiemogelijkheden, inzamelen en opslaan en be- en verwerken 
voor de desbetreffende afvalstromen gegeven. In deel 3 van het LAP is aangegeven op welke wijze 
wij rekening dienen te houden met de daarin opgenomen capaciteitsplannen. 
 
Voor afvalstoffen waarvoor geen specifiek beleid in de sectorplannen is opgenomen, geldt het alge-
meen beleid uit deel 1, Beleidskader. 
 
Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard. De minimumstan-
daard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de desbetreffende afvalstoffen, 
waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerde-
re be- en verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkings-
stappen een vergunning worden verleend, als door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning 
verzekerd is dat de desbetreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen door-
loopt die tot de minimumstandaard behoren. 
 
In een aantal sectorplannen van het LAP is een koppeling met en/of verwijzing naar het Bouwstoffen-
besluit opgenomen. Per 1 januari 2008 is het Besluit bodemkwaliteit (deels) in werking getreden. Dit 
besluit zal op termijn  in de plaats treden van onder meer het Bouwstoffenbesluit. De delen die in wer-
king zijn getreden hebben, met uitzondering van hoofdstuk 2, echter geen betrekking op de activiteiten 
waarvoor thans een vergunning is aangevraagd. Voor de activiteiten als bedoeld in de desbetreffende 
sectorplannen is het Bouwstoffenbesluit vooralsnog het uitvoeringskader. 
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3.5. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten aan het LAP 
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing: 4, 9, 13, 
21 en 22. 
 
In de toelichting bij de sectorplannen van het LAP staat aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan 
van afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) in beginsel een Wm-vergunning wordt afgegeven, 
met uitzondering van die afvalstoffen waarvoor een inzamelvergunning noodzakelijk is op grond van 
het Besluit inzamelen afvalstoffen. Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 
wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur 
van één jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afval-
stoffen is deze termijn drie jaar. 
 
Zuidema heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen uitsluitend op te slaan: 
- C-hout; 
- teerhoudend asfalt; 
- diverse groenafval gerelateerde secundaire grondstoffen; 
- asbest. 
Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen. 
 
Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan vergunning worden verleend 
omdat deze afvalstromen niet inzamelvergunningplichtig zijn. In de vergunning is vastgelegd dat de 
termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal één jaar is en de termijn van opslag voor-
afgaand aan nuttige toepassing maximaal drie jaar is. 
 
Sectorplan 4: Afval van onderhoud van openbare ruimten 
Het beleid voor afval van onderhoud van openbare ruimten is vastgelegd in Sectorplan 4 van het LAP. 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van veegafval en en RKG-slib is het scheiden in 
een inerte fractie en een restfractie, waarna de inerte fractie, al dan niet na reiniging, nuttig wordt toe-
gepast. De minimumstandaard voor het verwerken van de restfractie (exclusief het inerte deel) is ver-
wijderen door verbranden. 
 
In de inrichting vindt bewerking van veegafval en slib afkomstig van riolen, kolken en gemalen (RKG-
slib) plaats. Het materiaal wordt in de inrichting gezeefd en daarbij gescheiden in de volgende fracties: 
grond/zand, composteerbare fractie en restfractie. Grond en zand worden binnen de inrichting opge-
slagen alvorens deze nuttig wordt toegepast. De composteerbare fractie wordt afgevoerd naar een 
composteringsinrichting. De restfractie wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. 
 
De in de aanvraag beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard. 
 
Sectorplan 9: Organisch afval  
Het beleid voor groenafval is vastgelegd in Sectorplan 9 van het LAP. De minimumstandaard voor 
gescheiden ingezameld groenafval is nuttig toepassen in de vorm van materiaalhergebruik. Nuttige 
toepassing van de houtfractie uit groenafval met hoofdgebruik als brandstof is eveneens toegestaan. 
 
In de inrichting vindt bewerking plaats van gescheiden ingezameld groenafval en slootveek plaats. Het 
materiaal wordt geshredderd en door middel van zeven ontdaan van zand en grond. Het verkleinde 
groenafval wordt afgevoerd naar een composteerinrichting. De houtfractie wordt gechipt en naar een 
erkende verwerker (biomassacentrales en dergelijke) afgevoerd. Grond en zand worden binnen de 
inrichting opgeslagen alvorens deze nuttig worden toegepast.  
De in de aanvraag beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard. 
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Sectorplan 13: Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen 
In Sectorplan 13 van het LAP is het beleid aangegeven met betrekking tot bouw- en sloopafval en 
daarmee vergelijkbare afvalstoffen. Deze afvalstoffen komen voornamelijk vrij bij het bouwen, renove-
ren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen.  
Het beleid voor bouw- en sloopafval is gericht op het bevorderen van preventie en het nuttig toepas-
sen van deelstromen.  
In de inrichting worden de volgende afvalstromen uit Sectorplan 13 opgeslagen en be- en/of verwerkt. 
 
Steenachtig bouw- en sloopafval 
In Sectorplan 13 van het LAP is opgenomen dat het mengen van diverse granulaten die bij het breken 
van steenachtig bouw- en sloopafval ontstaan, is toegestaan indien voor de desbetreffende granulaten 
een bewijsmiddel zoals aangegeven in het bouwstoffenbesluit is overgelegd. Toepassing van secun-
daire bouwstoffen is slechts toegestaan met een kwaliteitsverklaring volgens de BRL 2506 of met een 
partijkeuring. 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing in 
de vorm van materiaalhergebruik. 
 
In de inrichting wordt bouw- en sloopafval gesorteerd en in verschillende deelstromen waaronder puin 
(beton, metselwerk en asfalt) gescheiden. Ook vindt aanvoer van reeds gesorteerd puin plaats en 
komt puin vrij bij het zeven van grond. Puin wordt verkleind in een puinbreker. Het ontstane puin- en 
menggranulaat wordt afgezet als secundaire bouwstof.  
De inrichting beschikt over een acceptatie- en verwerkingsbeleid voor afvalstoffen waarin is voorzien 
dat geen verontreinigde stromen in de brekerinstallatie worden verwerkt. Voorts voorziet het verwer-
kingsbeleid in het afzetten van partijen die zijn gekeurd overeenkomstig de normen voor partijkeurin-
gen conform het Bouwstoffenbesluit. 
 
Voor sorteerinrichtingen geldt dat bouw- en sloopafval vooraf aan het sorteren moet worden gezeefd 
en dat de ontstane fijne fractie (sorteerzeefzand) niet mag worden gemengd met andere materialen. 
De minimumstandaard voor sorteerzeefzand is nuttige toepassing in de vorm van materiaalherge-
bruik. 
Naast het breken van puin vinden ook sorteerwerkzaamheden (bouw- en sloopafval) in de inrichting 
plaats. Er is sprake van grove voorsortering in deelstromen. Vooraf afscheiden van sorteerzeefzand is 
niet doelmatig. Wel moet het vrijkomende restmateriaal afgevoerd worden naar een verwerker voor 
het afscheiden van sorteerzeefzand. Dit is in de voorschriften opgenomen. 
 
Houtafval 
Houtafval wordt in het LAP onderverdeeld in onbehandeld hout (A-hout), geverfd, gelakt of verlijmd 
hout (B-hout) en verduurzaamd hout (C-hout). C-hout wordt verder onderverdeeld in gecreosoteerd 
hout (CC-hout) en gewolmaniseerd hout (CCA-hout). 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van A- en B-hout is nuttige toepassing. Voor CC-
hout en gewolmaniseerd CCA-hout is de minimumstandaard storten. Voor andere vormen van C-hout 
dan CC- en CCA-hout is de minimumstandaard verbranden. 
 
Bij Zuidema wordt hout aangevoerd of komt vrij bij het sorteren van bouw- en sloopafval binnnen de 
inrichting. Binnenkomend hout wordt door middel van een grove voorscheiding ontdaan van restfrac-
ties. In de inrichting wordt A- en B-hout opgeslagen en/of verkleind in een shredderinstallatie. Er vindt 
zowel afzet van onbewerkt als geshredderd materiaal plaats.  
Onbewerkt hout wordt afgevoerd naar een erkende verwerker en geshredderd materiaal wordt afgezet 
als brandstof voor energiecentrales. In de inrichting vindt opslag van C-hout plaats. C-hout wordt niet 
bewerkt en wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.  
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Teerhoudend asfalt 
De minimumstandaard voor teerhoudend asfalt is nuttige toepassing voorafgegaan door thermische 
verwerking waarbij de aanwezige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) worden vernie-
tigd. 
Teerhoudend asfalt wordt binnen de inrichting alleen bewaard en vervolgens afgevoerd naar een er-
kende verwerker. 
 
Asbest 
De minimumstandaard voor asbest is storten. Het, door middel van thermische of chemische technie-
ken, vernietigen van de asbestvezels is eveneens toegestaan.  
In de inrichting vindt uitsluitend opslag plaats van verpakt asbest in containers. Asbest wordt afge-
voerd naar de stortplaats. 
 
Sectorplan 21: Metaalafvalstoffen 
Het beleid voor metaalafvalstoffen is gericht op het bevorderen van materiaalhergebruik. Bij metaal 
met aanhangende olie of emulsie dient een scheiding plaats te vinden van het metaal en de olie of 
emulsie. De afgescheiden olie dient als gevaarlijk afval afgevoerd te worden. De scheiding dient bij 
voorkeur plaats te vinden bij de bedrijven waar deze metaalafvalstoffen vrijkomen. Uit het LAP blijkt 
dat indien scheiding van metalen en olie niet plaatsvindt bij de ontdoener, de verplichting daartoe 
wordt opgenomen in vergunningen voor het be- en verwerken van metalen. 
 
In de inrichting komen metalen vrij bij het sorteren van bouw- en sloopafval. Voorts kunnen metalen 
vrijkomen bij het sorteren van hout, het bewerken van bagger en bewerken van grond. De metalen 
worden gescheiden opgeslagen en naar een verwerker afgevoerd.  
De inrichting beschikt over een acceptatie- en verwerkingsbeleid voor afvalstoffen waarin is voorzien 
dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat verontreinigde afvalstromen worden geaccepteerd.  
 
Sectorplan 22: Ernstig verontreinigde grond 
In dit sectorplan is het beleid voor reinigbare en niet-reinigbare ernstig verontreinigde grond aangege-
ven. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van ernstig verontreinigde grond is bewerking 
volgens de meest geëigende methode tot herbruikbare grond die voldoet aan de kwaliteitseisen van 
het Bouwstoffenbesluit of immobilisatie tot een bouwstof die op basis van het Bouwstoffenbesluit nut-
tig kan worden toegepast. Een uitzondering geldt voor ernstig verontreinigde grond waarvoor Senter-
Novem heeft aangegeven dat deze niet reinigbaar is. Voor deze niet-reinigbare grond is de minimum-
standaard verwijderen door storten. 
 
De inrichting beschikt over een acceptatiebeleid dat voorziet in het zoveel mogelijk voorkomen van de 
acceptatie van ernstig verontreinigde grondstromen. In de inrichting kunnen echter ook ongekeurde 
partijen grond worden opgeslagen. Van deze partijen wordt de samenstelling onderzocht conform het 
Bouwstoffenbesluit. Eventuele ernstig verontreinigde partijen grond worden afgevoerd naar een er-
kende verwerker. 
 
Op de volgende in de aanvraag vernoemde afvalstro(o)m(en) is geen sectorplan van het LAP van 
toepassing. 
 
Schone en licht verontreinigde grond. 
Het beleid voor schone en licht verontreinigde grond is gegeven in de nota "Grond grondig bekeken" 
en is gericht op het volledig nuttig toepassen van de grond als bodem of in werken. De kwaliteitseisen 
voor het toepassen van grond zijn vastgelegd in het Bouwstoffenbesluit. De werkwijze van Zuidema 
past in dit beleid. 
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Baggerspecie  
Baggerslib is een afvalstof maar valt niet onder de werkingssfeer van de reikwijdte van het LAP. Hier-
op zijn de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de 4e Nota Waterhuishouding van toepassing.  
Op grond van artikel 10.14 van de Wm moet voor afvalstoffen waarin het LAP niet voorziet rekening 
gehouden worden met de voorkeursvolgorde in artikel 10.4 van de Wm en de criteria als genoemd in 
artikel 10.5, eerste lid, van de Wm. 
 
Dit betekent dat: 
a. het beheer van afvalstoffen dient te voldoen aan de voorkeursvolgorde van artikel 10.4 van de 

Wm; 
b. het beheer van afvalstoffen op effectieve en efficiënte wijze dient plaats te vinden; 
c. een effectief toezicht op het beheer van afvalstoffen mogelijk is. 
 
Onder de term "beheer" dient te worden verstaan de gehele keten vanaf afvalscheiding aan de bron, 
inzamelen, vervoeren, opslaan, bewerken, nuttig toepassen en verwijderen van afvalstoffen. 
 
Ad a. Voorkeursvolgorde 
De voorkeursvolgorde is de leidraad voor het afvalbeheersbeleid, waarbij gestreefd wordt naar een zo 
groot mogelijke beperking van de milieubelasting. In geval van niet-vermijdbare afvalstoffen dient te 
worden gestreefd naar een zo hoogwaardig mogelijke vorm van nuttige toepassing. Hierbij is herge-
bruik van materiaal een hoogwaardiger toepassing dan nuttige toepassing als brandstof of verwijde-
ring door verbranden of storten. 
In de inrichting zal klasse-0-, 1-, 2-, 3- en 4-specie in depot worden opgeslagen, ontwaterd en omge-
zet, om na droging en indikking in de open lucht te worden hergebruikt.  
Afhankelijk van de kwaliteit die na rijping ontstaat, zal de vrijkomende grond worden toegepast als 
schone grond of in een werk conform het Bouwstoffenbesluit dan wel worden afgevoerd naar een 
erkende verwerker. 
Derhalve wordt aan de in artikel 10.4 van de Wm bepaalde voorkeursvolgorde voldaan. 
 
Ad b. Effectief en efficiënt beheer  
Het inrichten en in werking hebben van een depot voor baggerspecie in de nabijheid van zowel de 
locatie waar de bagger vrijkomt als de locatie waar het als categorie-1- en 2-grond zal worden toege-
past, draagt bij aan een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen.  
Uit de aanvraag blijkt dat de baggerspecie afkomstig is uit de nabijheid van de inrichting. De her-
komstlocaties bevinden zich op een afstand tot circa 100 km van de inrichting.  
 
Ad c. Effectief toezicht 
Het acceptatie- en verwerkingsbeleid van Zuidema voorziet onder meer in de controle op kwaliteit en 
herkomst van de baggerspecie en controle op kwaliteit van de na rijping ontstane partijen grond. Par-
tijkeuring vindt plaats op grond van het gestelde in de 4e Nota Waterhuishouding en het Bouwstoffen-
besluit. 
Voorts worden herkomst, hoeveelheden, analysegegevens, opslag en afzetlocaties van slib en grond 
geregistreerd. Zuidema zal de werkzaamheden betreffende de rijping van baggerspecie in 2007 certi-
ficeren conform de BRL 7500 protocol 7511.  
Deze werkwijze maakt in voldoende mate een effectief toezicht mogelijk.  
 
Mengen 
Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ont-
staan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Onder bepaalde con-
dities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden  
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verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijk-
bare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen, 
wordt mengen genoemd. 
Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd in de 
vergunning. Zuidema heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen te mengen. 
 
Samenvoegen van afvalstoffen: 
- afvalstoffen behorend tot dezelfde Euralcode en omschrijving. 
 
Mengen ten behoeve van de productie van secundaire bouwstoffen: 
- het mengen van partijen grond conform BRL 9335; 
- het mengen van partijen baggerspecie van dezelfde klasse conform BRL 7500 protocol 7511; 
- het mengen van LD-staalslakken met menggranulaat (puin) tot hydraulisch menggranulaat (LD-

mix). 
Op basis van het gestelde in de aanvraag hebben wij de doelmatigheid van het mengen van deze 
afvalstoffen beoordeeld. 
 
Samenvoegen van afvalstoffen 
Het samenvoegen van partijen afvalstoffen behorend tot dezelfde Euralcode is niet in strijd met het 
beleid dat is vastgelegd in het LAP en beoordelen wij als doelmatig.  
 
Mengen ten behoeve van de productie van secundaire bouwstoffen 
Met betrekking tot het mengen van grond en baggerspecie is in het LAP vastgelegd dat mengen met 
andere afvalstoffen niet is toegestaan. Bij verwerking van verontreinigde grond en baggerspecie mo-
gen alleen stromen met naar aard, samenstelling en concentraties vergelijkbare verontreinigingen 
worden gemengd. Indien aard, samenstelling en concentraties niet geheel vergelijkbaar zijn, maar de 
afzonderlijke deelstromen met de voorgestane reinigingstechniek tot hetzelfde eindproduct kunnen 
worden gereinigd, is het toegestaan deze deelstromen te mengen voor verwerking via de desbetref-
fende reinigingstechniek. Het mengen van schone grond met verontreinigde grond en baggerspecie is 
niet toegestaan. Ook het mengen van lichtverontreinigde grond en baggerspecie met ernstig veront-
reinigde grond en baggerspecie is niet toegestaan. 
Zuidema werkt conform de BRL 9335 en de BRL 7500 en heeft een afdoende acceptatie- en verwer-
kingsbeleid voor zowel bagger als grond opgesteld. De werkwijze van Zuidema voorziet in voldoende 
mate in het gescheiden houden van partijen grond en bagger van verschillende kwaliteit en het voor-
komen van ongewenste menging van deze partijen. Deze werkwijze beoordelen wij als doelmatig. 
 
Voor afvalstoffen die als bouwstof worden ingezet is in het LAP opgenomen dat afvalstoffen die niet 
voldoen aan de kwaliteitseisen van het Bouwstoffenbesluit niet met elkaar gemengd mogen worden 
om alsnog aan de het besluit te voldoen. Wel is het toegestaan om afvalstoffen die aan de eisen van 
het Bouwstoffenbesluit voldoen te mengen met afvalstoffen die daar niet aan voldoen als dat noodza-
kelijk is voor de fysische en/of bouwtechnische eigenschappen van de bouwstof. Het moet dan wel 
gaan om functionele hoeveelheden. 
 
Zuidema verwerkt LD-staalslakken die geproduceerd zijn onder certificaat (BRL 9310). Deze worden 
gemengd met granulaat dat binnen de inrichting wordt geproduceerd. Het geproduceerde menggranu-
laat wordt onder certificaat (BRL2506) afgezet. Zuidema heeft een afdoende acceptatie en verwer-
kingsbeleid voor puin dat voorziet in het voorkomen van de verwerking van verontreinigde partijen 
puin. 
Deze werkwijze beoordelen wij als doelmatig. 
 
Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het vorenstaande rekening gehouden. 
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3.6. A&V beleid en AO/IC 
In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie- en verwer-
kingsbeleid (A&V-beleid) en een adequate administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) 
dient te beschikken om de risico's op een onjuiste verwerking van afvalstoffen te verminderen. In het 
A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van 
afvalstoffen plaatsvindt. In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de 
richtlijnen uit het rapport "De Verwerking Verantwoord" (DVV), maar dat per specifieke situatie maat-
werk moet worden geleverd. 
Bij de toetsing van het A&V- en AO/IC-beleid hebben wij gebruikgemaakt van de IPO-handreiking 
"Toepassing van het A&V-beleid en de AO/IC" van mei 2005.  
 
Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid en een handleiding acceptatie en verwerking 
gevoegd. Daarin is, gebaseerd op de minimumvragenlijst, per afvalstof aangegeven op welke wijze 
acceptatie, registratie, verwerking en administratie plaats zal vinden en hoe de administratieve organi-
satie is ingericht. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden. 
 
In de inrichting worden gevaarlijke afvalstoffen op- en overgeslagen. 
Het betreft teerhoudend asfalt, C-hout en asbest. Gelet op de relatief geringe hoeveelheden die wor-
den geaccepteerd, de visuele herkenbaarheid van deze afvalstoffen en de wijze waarop het accepta-
tie- en verwerkingsbeleid voor deze afvalstoffen door Zuidema is uitgewerkt, achten wij het risico op 
ongewenst mengen als gering aan. Een nadere uitwerking van het AO/IC-beleid wordt door ons niet 
noodzakelijk geacht. 
 
3.7. Overige overwegingen met betrekking tot afvalbeheer 
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting 
te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlij-
ke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de 
meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (artikel 8.14 van de Wm). In deze 
vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van onder andere de aangevoerde, de afge-
voerde en de geweigerde (afval)stoffen opgenomen. 
 
Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen slechts worden verleend 
voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (artikel 8.17 van de Wm, tweede lid). De gevraagde Wm-
vergunning kan worden verleend voor een periode van 10 jaar jaar. 
 
In het LAP is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meerdere be- 
en verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de minimumstan-
daard vereiste handelingen binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan ook in verschillende 
inrichtingen plaatsvinden. Het LAP stelt dan evenwel als randvoorwaarde dat de desbetreffende afval-
stof(fen) alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) wel dient te doorlopen. Daar-
toe dient dan aan de vergunning van het bedrijf dat een deelbewerking van de minimumstandaard 
heeft uitgevoerd, een zogenaamd sturingsvoorschrift te worden verbonden. Op grond daarvan dient 
de afgifte van de deels bewerkte afvalstof plaats te vinden aan een vergunninghouder die de volgende 
deelbewerking van de minimumstandaard zal uitvoeren.  
 
Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting sprake is van op- en overslag van afvalstoffen waarvoor 
als zelfstandige activiteit vergunning kan worden verleend of slechts een deel van de in het desbetref-
fende sectorplan beschreven minimumstandaard wordt uitgevoerd. 
Daarom hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen, inhoudende dat het afval, dient te worden 
afgegeven aan een vergunninghouder die ervoor zorgt dat het afval conform de minimumstandaard 
wordt verwerkt of verwijderd. 
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Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming 
zijn met het geldende afvalbeheerplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstof-
fen. 
 
 
4. MILIEUASPECTEN 
 
4.1. Algemene inleiding 
De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die rele-
vant zijn, zijn hieronder beschreven. 
 
 
5. AFVALWATER 
 
5.1. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater 
Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieu-
beheer" van toepassing. In het kader van deze regeling dienen voorschriften opgenomen te worden 
die gericht zijn op de kwaliteit van het te lozen bedrijfsafvalwater. 
De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Op grond van de instructieregeling 
moet, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, 
voorschriften worden opgenomen die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool of de bij 
een zodanig openbaar riool behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, 
die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door 
wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. 
 
5.2. Lozingssituatie van de inrichting 
Niet-verontreinigd hemelwater wordt geloosd op het gemeentelijk hemelwaterriool, de bodem en het 
aangrenzende oppervlaktewater. Verontreinigd bedrijfsafvalwater water wordt via zuiveringstech-
nische voorzieningen geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool. Aandachtspunt bij lozing van afval-
waterstromen op het gemeentelijk riool is de hydraulische capaciteit van dit riool. 
Bij de aanvraag is een verklaring van de gemeente Hoogeveen gevoegd dat zij gelet op de capaciteit 
van het riool de voorgenomen omvang van de lozing toelaatbaar achten.  
 
5.3. Beoordeling en conclusie 
De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, 
verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in over-
eenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. Aan deze be-
schikking zijn de voorschriften voortvloeiend uit de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieube-
heer" opgenomen. 
Gelet op de omvang van de lozing in relatie tot de hydraulische capaciteit van het openbaar riool be-
staat er geen bezwaar tegen deze lozing.  
 
6. BODEM 
 
6.1. Het kader voor de bescherming van de bodem 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de NRB bedrijfsmatige activi-
teiten. Het Ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstel-
lingen en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniforme-
ren en te harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en 
voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een  
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optimale bodembeschermingstrategie worden gestuurd. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfs-
voering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming ten behoeve van calamiteiten wordt in NRB-
kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel. 
 
6.2. Beoordeling potentieel bodembedreigende activiteiten 
Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedreigen-
de activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systema-
tiek.  
Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld. Wij constateren dat voor 
een aantal activiteiten de eindemissiescore 2 of hoger bedraagt.  
Met betrekking tot deze activiteiten overwegen wij het volgende: 
 
Riolering 
De eindememissiescore voor de afvoer van verontreinigde afvalwaterstromen via bestaande bedrijfs-
riolen bedraagt 2. Er is dus geen sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico. In de NRB is vastge-
legd dat dit voor bestaande riolen vooralsnog niet redelijk geacht wordt en is een eindemissiescore 
van 2 toegestaan. Wel is het noodzakelijk dat de lekdichtheid van het riool periodiek door middel van 
inspectie wordt gecontroleerd en een afdoende rioleringsbeheersprogramma aanwezig is. De voor-
waarden waaraan de inspectie en het beheersprogramma moet voldoen zijn opgenomen in de voor-
schriften.  
 
Opslag van bagger in depots 
In de inrichting vindt opslag van baggerspecie klasse 0 tot en met 4 als bedoeld in de 4e Nota Water-
huishouding plaats. Aangezien bagger stoffen kan bevatten die voorkomen in de stoffenlijst van de 
NRB is de opslag van alle klassen baggerspecie getoetst aan de NRB. In de NRB wordt met betrek-
king tot de bodembedreigendheid van stoffen geen onderscheid gemaakt in genoemde klassen.  
In het bodemrisicodocument is het bodemrisico van de opslag van de verschillende klassen bagger-
specie uitgewerkt. Wij kunnen instemmen met de gehanteerde uitgangspunten voor de vaststelling 
van het bodemrisico voor klasse-0-, 1- en 2-baggerspecie. Het risico op het optreden van een bodem-
belasting merken wij als gering aan. Door middel van monitoring en het treffen van beheersmaatrege-
len kan een eventuele bodembelasting tijdig worden gesignaleerd en worden verwijderd. Met de voor-
gestelde voorzieningen en maatregelen wordt een beschermingsniveau gerealiseerd dat gelijkwaardig 
is aan de toepassing van een lekdetectiesysteem als bedoeld in de NRB. Wij stellen vast dat daarmee 
ter plaatse van de depots voor klasse-0-, 1- en 2-baggerspecie het verwaarloosbare bodemrisico 
wordt gerealiseerd. 
 
Teneinde het verwaarloosbare bodemrisico ter plaatse van de opslag van baggerspecie klasse 3 en 4 
te realiseren, moet op grond van de NRB opslag plaatsvinden in een vloeistofdichte voorziening of in 
een kerende voorziening met lekdetectie. De aanvraag voorziet in het gebruik van bestaande depots 
en het in gebruik nemen van nieuwe depots. De nieuw aan te leggen depots zullen vloeistofdicht wor-
den uitgevoerd. 
Ter plaatse van de bestaande depots kan niet voldaan worden aan het verwaarloosbare bodemrisico 
als bedoeld in de NRB. Er is sprake van een verhoogd bodemrisico. Aanleg van de depots heeft 
plaatsgevonden in 2004. De depots zijn voorzien van een onderafdichting. Gelet op de materiaal-
keuze, de aanleg onder certificaat en de constructie van de depots is destijds een vloeistofdicht ont-
werp als uitgangspunt gehanteerd. De levensduur van de onderafdichting is circa 30 jaar. 
Om te kunnen voldoen aan de thans geldende norm voor vloeistofdichtheid moeten de depots geheel 
worden vervangen of alsnog worden voorzien van een automatisch lekdetectiesysteem.  
Wij stellen ons op het standpunt dat het alsnog realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico niet 
redelijk is. De kosten die gemaakt moeten worden staan niet in verhouding tot het bodemrisico.  
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Wij hebben onderzocht of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing van een aanvaardbaar 
bodemrisico. Met een aanvaardbaar bodemrisico kan alleen worden ingestemd als aanvullende maat-
regelen worden getroffen bestaande uit risicobeperkend bodemonderzoek (monitoring) of door toe-
passing van geborgd bodemincidentenbeheer. Wij constateren dat de aanvraag voorziet in monitoring 
in combinatie met beheersmaatregelen. Gelet op het vorenstaande in relatie tot de periode waarvoor 
een vergunning wordt verleend, kunnen wij instemmen met een aanvaardbaar bodemrisico 
 
Wij constateren dat Zuidema de overslag van baggerspecie heeft beoordeeld als zijnde een gesloten 
proces of bewerking en dat sprake is van een verhoogd bodemrisico (eindemissiescore 2). Wij merken 
deze activiteit echter aan als overslag van (nat) stortgoed en constateren dat met de aanwezige voor-
zieningen en beheersmaatregelen een eindemissiescore van 1 en daarmee het verwaarloosbare bo-
demrisico wordt gerealiseerd.  
 
Overige activiteiten 
Voorts stellen wij op grond van de bodemrisicoanalyse vast dat ter plaatse van de volgende activitei-
ten aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn om het verwaarloosbare bodemrisico te bereiken: 
- het vulpunt voor diesel (activiteit 1.5); 
- het vulpunt voor diesel/vullen tank (activiteit 1.10). 
De opslag en verlading van schoon puin (na acceptatie) merken wij aan als een activiteit met een 
beperkt bodemrisico. Gelet op het acceptatie- en verwerkingsbeleid en de productie van granulaat 
onder certificaat zijn geen aanvullende voorzieningen noodzakelijk en is sprake van een verwaarloos-
baar bodemrisico.  
 
Conclusie 
Wij concluderen dat ter plaatse van de potentieel bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar 
bodemrisico wordt gerealiseerd. Uitzonderingen daarop zijn de afvoer van verontreinigd afvalwater via 
bestaande bedrijfsriolen en de opslag van baggerspecie klasse 3 en 4 in bestaande depots. Voor de-
ze activiteiten stemmen wij in met een aanvaardbaar bodemrisico. 
 
6.3. Bodembelastingsonderzoek 
Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodem-
risico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodem-
belastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activi-
teiten en de aldaar gebruikte stoffen. 
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatiebodemkwaliteit voorafgaand 
aan, of zo spoedig mogelijk na de start van de desbetreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eind-
situatiebodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.  
Het nulsituatieonderzoek moet tenminste duidelijkheid verstrekken over: 
- de locatie van bemonsteringspunten, rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen 

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

seerd;  
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.  
De door middel van nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de 
beoordeling of ten gevolge van de desbetreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden 
en of bodemherstel nodig is. 
 
Voor de inrichting zijn zoals in de aanvraag staat vermeld bodemonderzoeken uitgevoerd die door de 
aanvrager als nulsituatieonderzoek zijn aangemerkt. Deze onderzoeken geven ons aanleiding tot het 
stellen van nadere maatregelen of eisen. 
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Wij constateren dat de nulsituatie van een aantal deellocaties waar bodembedreigende activiteiten 
plaatsvinden onvoldoende bekend is.  
- Ter plaatse van de opslag van ongekeurde grond ontbreekt inzicht in de kwaliteit van grond en 

grondwater. 
- Ter plaatse van de bestaande baggerdepots voor klasse-1- en 2-baggerspecie ontbreekt inzicht in 

de kwaliteit van het grondwater. 
 
Wij hebben de verplichting tot een aanvullend nulsituatieonderzoek in de voorschriften opgenomen. 
 
Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzie-
ningen een bodemverontreiniging ontstaat, is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaar-
loosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is in algemene zin dan ook niet noodzakelijk dat de 
bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.  
Uitzondering daarop vormen de bestaande depots voor opslag van klasse-3- en 4-baggerspecie. Hier-
voor is een aanvaardbaar bodemrisico het uitgangspunt. Indien de te treffen monitoring en beheers-
maatregelen daartoe aanleiding geven, kan tussentijds onderzoek noodzakelijk zijn.  
 
Na beëindiging van de desbetreffende activiteit(en) dient de eindsituatiebodemkwaliteit te worden 
onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting 
is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. De in dit kader gestelde voorschriften zijn op 
grond van artikel 8.16, sub c, van de Wm gesteld en blijven gedurende 3 jaar nadat de vergunning 
haar gelding heeft verloren van kracht. 
 
 
7. GELUID EN TRILLINGEN 
 
7.1. Algemeen 
De bedrijfsactiviteiten van Zuidema Holding hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze 
geluidsemissie wordt vooral bepaald door werkzaamheden met een shovel, mobile kraan, houtshred-
der, en puinbreekinstallatie. De door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in 
kaart gebracht in een akoestisch rapport van Stroop ri, rapport nr. 052441-02, van 8 maart 2007.  
 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waar-
bij de inrichting volledig gebruikmaakt van de vergunde capaciteit in de desbetreffende beoordelings-
periode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder 
als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 
 
7.2. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( LAr,LT) 
Zuidema Holding ligt op het gezoneerde industrieterrein "De Wieken" te Hoogeveen. De geluidzone is 
op 27 november 1990 vastgesteld door gedeputeerde staten van Drenthe. 
 
Omdat de totale gecumuleerde geluidbelasting van alle op dit industrieterrein gelegen inrichtingen 
hoger was dan 55 dB(A) voor de gevels van woningen rond het industrieterrein, was er sprake van 
een zogenaamde saneringssituatie. Hiervoor hebben wij een saneringsprogramma opgesteld. Dit 
saneringsprogramma hebben wij aan de Minister van VROM voorgelegd. De Minister van VROM heeft 
het bedoelde saneringsprogramma vastgesteld bij besluit van 18 september 1997, kenmerk MBG 
97111783/269. 
 
In de zone is een aantal geluidgevoelige bestemmingen gelegen waarvoor op grond van het voor-
noemde saneringsprogramma door de Minister van VROM een maximaal toelaatbare geluidsbelasting  
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(MTG-waarde) is vastgesteld. Overeenkomstig de toetsing aan de zone moet bij toetsing aan de vast-
gestelde MTG-waarden rekening worden gehouden met de cumulatie van geluid ten gevolge van alle 
op het gezoneerde terrein gelegen inrichtingen.  
 
Op de zonegrens mag de geluidbelasting vanwege de onderhavige inrichting, samen met de overige 
op het industrieterrein gelegen inrichtingen, niet hoger zijn dan 50 dB(A) en bij de woningen in de  
zone mag de geluidbelasting op grond van het voornoemde saneringsprogramma niet hoger zijn dan 
de in het saneringsprogramma aangegeven MTG-waarden. Voor de woningen binnen de zone zijn 
door de minister van VROM hogere grenswaarden vastgesteld van 55 dB(A).  
 
In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de aanvraag is de geluidimmissie, zowel voor de dag-, 
avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zone-
bewakingspunten zowel gelegen op de vastgestelde 50 dB(A)-contour als bij relevante woningen bin-
nen de zone. 
 
Binnen de inrichting worden meerdere geluidsbeperkende maatregelen getroffen. In hoofdstuk 6 van 
het akoestisch onderzoek zijn deze maatregelen beschreven. Aangezien er ingrijpende geluidreduce-
rende maatregelen moeten worden uitgevoerd hebben wij een controlevoorschrift opgenomen. Door 
middel van een akoestisch onderzoek moet worden aangetoond dat aan de vergunningsvoorwaarden 
wordt voldaan.  
 
De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidim-
missie van de overige op het industrieterrein gevestigde bedrijven, past binnen de beschikbare geluid-
ruimte voor het desbetreffende industrieterrein. Daarmee wordt Zuidema Holding tevens geacht te 
hebben voldaan aan het BBT-principe.  
In het zonebeheersmodel van de gemeente Hoogeveen is representatieve bedrijfssituatie 4 in het 
zonebeheersmodel geplaatst als zijnde de hoogste geluiduitstraling in de verschillende representa-
tieve bedrijfssituatie situaties. 
 
7.3. Maximaal geluidsniveau (LAmax) 
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het 
voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente ni-
veau uitkomen. Aan de streefwaarden wordt voldaan. 
 
Daar ruimschoots aan de streefwaarden wordt voldaan, achten wij het niet nodig de maximale ge-
luidsniveaus in een voorschrift vast te leggen. 
 
7.4. Indirecte hinder 
Onder indirecte hinder wordt verstaan de geluidbelasting die wordt veroorzaakt door transportbewe-
gingen van en naar de inrichting zolang de transportmiddelen zich op de openbare weg bevinden.  
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt beoordeeld volgens 
de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in 
het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996. 
 
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag 
echter bij vergunningverlening Wet milieubeheer niet worden getoetst aan de in de circulaire genoem-
de grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een 
gezoneerd industrieterrein worden doorkruist. De verkeersaantrekkende werking behoeft derhalve niet 
te worden getoetst conform de jurisprudentie (onder andere dossier nr. E03.96.0-906) van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
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Conclusies 
Ten aanzien van de geluidbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieu-
hygiënisch aanvaardbaar.  
 
Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoor-
delingspunten bij woningen van derden en op de zonegrens. De geluidbelasting op deze punten is 
overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte met inachtneming van de maatregelen zoals vermeld in 
hoofdstuk 6 van het akoestisch onderzoek. 
Voor de avond- en nachtperiode zijn alleen enkele transportbewegingen aangevraagd. In de voor-
schriften zijn voor de avond- en nachtperiode geen geluidgrenswaarden opgenomen. De geluiduitstra-
ling van de inrichting is in de avond- en  nachtperiode dermate laag dat deze waarden niet handhaaf-
baar zijn.  
 
Een overzicht van de beoordelingspunten c.q. controlepunten is gegeven in figuur 2 van het bij de 
aanvraag behorend akoestisch onderzoek van Stroop ri, nr.052441-02, van 8 maart 2007. 
 
 
8. LUCHT 
 
8.1. Inleiding 
Als gevolg van de gevraagde activiteiten wordt voor wat betreft emissies naar de lucht onderscheid 
gemaakt in geur en stof. Bij de op- en overslag van baggerslib en groenafval komt geur vrij die zich in 
de omgeving verspreidt. Bij de handling en het breken van puin en de op- en overslag van meer of 
minder stuifgevoelig materiaal als zand en grind/granulaten komt stof vrij. 
 
8.2. Activiteiten met stofemissie 
Door de op- en overslag van zand, grond en puin kan stof vrijkomen door verwaaien. Vanwege de 
aanwezige bebouwing en grondwal van 10 m hoog alsmede de aanwezige bossingel zal dit stof voor-
namelijk binnen de inrichting blijven. Uitgangspunt in de NeR ten aanzien van diffuse emissies is dat 
geen direct bij de bron visueel waarneembare stofverspreiding mag optreden. In de vergunningaan-
vraag is aangegeven dat overeenkomstig § 3.8 van de NeR, een aantal maatregelen, zoals het 
schoon- en eventueel nathouden van wegen en het zo nodig bevochtigen van opgeslagen materiaal, 
worden genomen om de verspreiding van stof tegen te gaan. Om verspreiding van (gemalen) kalk 
tegen te gaan, wordt dit opgeslagen in een gesloten silo of container. De kalksilo is voorzien van een 
stoffilter dat voldoet aan een daarvoor geldende emissie-eis van 5 mg/m3. Ook bij het mengen van 
kalk en leem kan het kalk zich verspreiden. Om dit te voorkomen, dient het mengen te worden uitge-
voerd in een zodanig gesloten systeem dat daarmee verspreiding van stof wordt tegengegaan. 
 
Ook bij het breken van puin kan een hoeveelheid stof ontstaan. De breker is daartoe voorzien van 
sproei-installatie waarmee de verspreiding van het ontstane stof wordt tegengegaan. 
 
Bij het adequaat toepassen van deze maatregelen die zijn vastgelegd in de voorschriften behorende 
bij deze vergunning, verwachten wij dat eventuele stofhinder naar de omgeving voldoende wordt 
voorkomen.  
 
8.3. Beleidskader geur 
Het huidige nationale geurbeleid hanteert als algemeen uitgangspunt dat (nieuwe) geurhinder wordt 
voorkomen. Dit beleid is vastgelegd in de brief van de Minister van VROM van juni 1995, die als bij-
lage 4.4 aan de NeR is toegevoegd. In deze brief zijn de volgende beleidslijnen verwoord. 
- Indien er geen hinder is, zijn geen maatregelen nodig. 
- Indien er wel hinder is, moeten de beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. 
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- Voor bepaalde branches is het acceptabel hinderniveau bepaald en vastgelegd in NeR en zijn 
daarbij de maatregelen vastgelegd waarmee in het algemeen een acceptabel hinderniveau kan 
worden bereikt. 

- De mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 
 
In de NeR is de systematiek vastgelegd waarmee het acceptabel hinderniveau kan worden bepaald. 
 
8.4. Activiteiten met geuremissie  
Bij de op- en overslag van slib en groenafval komt geur vrij dat zich in de omgeving verspreidt. Bij de 
vergunningaanvraag is een geuronderzoek gevoegd waarin de geurbelasting van de omgeving wordt 
bepaald. 
 
Voor de handling van groenafval zijn in het onderzoek van TNO dat ten grondslag ligt aan de bijzon-
dere regeling 3.3/G2 "Compostering van groenafval" (mei 2001) kentallen gegeven. Tevens wordt in 
genoemde bijzondere regeling een geurimmissieconcentratie van 3 ge/m3 als 98 percentielwaarde 
genoemd als bruikbare richtwaarde voor de geurbelasting voor geurgevoelige bestemmingen. De 
resterende hinder wordt in de NeR als acceptabel beschouwd. Voor minder gevoelige bestemmingen 
geldt eenzelfde geurconcentratie als richtwaarde, maar dan als 95 percentielwaarde. 
 
Indien geen acceptabel hinderniveau is vastgesteld, zoals voor de op- en overslag van baggerslib, 
wordt in Drenthe bij voorkeur potentiële hinder kwantitatief in beeld gebracht met behulp van geur-
emissiemetingen in combinatie met de bepaling van de hedonische waarde. De hedonische waarde 
(H) is een maat voor de (on)aangenaamheid van een geur, dit wordt bepaald door de aard, het karak-
ter en de intensiteit van de geur en de persoonlijke smaak of beoordeling van een persoon. De hedo-
nische waarde wordt uitgedrukt op een schaal van +4 (zeer aangenaam), via 0 (neutraal) naar -4 (zeer 
onaangenaam). In specifieke geursituaties maken wij gebruik van de geurconcentraties bij de hedo-
nische waarden -0,5, -1 en -2. Bij de hedonische waarden -0,5, -1 en -2 horen de volgende kwalita-
tieve omschrijvingen: 
-0,5: noch aangenaam/noch onaangenaam tot enigszins onaangenaam; 
-1: enigszins onaangenaam; 
-2: onaangenaam. 
 
Door op basis van de geuremissie met behulp van verspreidingsmodellen de geurconcentratie in de 
omgeving te bepalen, kan in samenhang met de hedonische waarde een voorspelling worden gedaan 
over de geurhinder die in de omgeving van een geurbron kan optreden. Op basis van de kwalitatieve 
omschrijving gerelateerd aan de verschillende hedonische waarden wordt het hieronder weergegeven 
toetsingskader voor gevoelige bestemmingen, zoals aaneengesloten woningbouw, gehanteerd. De 
geurconcentraties als 98-percentiel behorende bij de weergegeven hedonische waarden worden ge-
hanteerd als respectievelijk streef-, richt- en grenswaarde. Voor minder gevoelige bestemmingen als 
verspreidliggende woonbebouwing wordt daarbij het 95-percentiel van de geurconcentraties gebruikt. 
 

bestaande situaties nieuwe situaties  

geurconcentraties als 98-percentiel 
behorende bij hedonische waarde 

geurconcentraties als 98-percentiel 
behorende bij hedonische waarde 

Streefwaarde -0,5 0 

Richtwaarde -1 -0,5 

Grenswaarde -2 -1 
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Van dit toetsingskader wordt slechts gemotiveerd afgeweken op basis van de lokale situatie, waarbij 
overeenkomstig de hindersystematiek onder meer de planologische, sociaal-economische aspecten 
en bedrijfseconomische aspecten een rol kunnen spelen. Hierbij zal tevens de mogelijkheid tot het 
nemen van geurreducerende maatregelen moeten worden onderzocht. Ten aanzien van bestaande 
situaties speelt bovendien de hinderbeleving en het klachtenpatroon een belangrijke rol. 
 
8.5. Toetsing geuremissie 
Op basis van eerdere studies naar de op- en overslag van baggerslib wordt ervan uitgegaan dat het 
acceptabel geurhinderniveau ligt bij een concentratie van 2,5 geureenheden per m3. Dit komt overeen 
met de geurconcentratie voor vers baggerslib bij een hedonische waarde van -0,5, hetgeen geldt als 
richtwaarde voor een nieuw te beoordelen situatie. Ten aanzien van groenafval geldt een richtwaarde 
van 3 geureenheden. In de directe omgeving van het depot is verspreid liggende woonbebouwing 
aanwezig. Mede op basis van de in de NeR gehanteerde criteria kan ten aanzien van verspreid lig-
gende woonbebouwing als toetsingscriterium worden gesteld dat genoemd acceptabel geurhinder-
niveau niet meer dan 5% van de tijd mag worden overschreden (95-percentiel). 
In het bij de vergunningaanvraag behorende geuronderzoek is de verwachte omvang van de geur-
emissie in onze ogen voldoende betrouwbaar bepaald. Blijkens de bepaalde verspreiding met het 
Nieuw Nationaal Model wordt genoemd acceptabel hinderniveau van 2,5 geureenheden per m3 bij de 
ter plaatse aanwezige verspreid liggende woonbebouwing rondom het depot niet meer dan 5% van de 
tijd overschreden. Daarmee kan ook worden gesteld dat de richtwaarde van 3 geureenheden per m3 
voor de geur afkomstig van het groenafval niet meer dan 5% van de tijd wordt overschreden. 
Op basis van het hiervoren gestelde kan redelijkerwijs worden aangenomen dat ten gevolge van de 
activiteiten met de baggerspecie en groenafval geen geurhinder valt te verwachten. Reguliere maat-
regelen zijn derhalve niet noodzakelijk. Bij het onverhoopt optreden van stankhinder ten gevolge van 
het slibdepot kunnen eventuele maatregelen als het afdekken met folie, zand of stro of het bestrooien 
met kalk worden getroffen teneinde deze hinder tegen te gaan. Dit is als zodanig als voorschrift aan 
de vergunning verbonden. 
 
8.6. Luchtkwaliteit 
Met de aangevraagde vergunning worden de activiteiten uitgebreid met de aan- en afvoer en opslag 
van een hoeveelheid slib, kalk en leem alsmede het mengen van kalk en leem. Naar verwachting zal 
de hoeveelheid stof die kan vrijkomen binnen de inrichting daardoor beperkt toenemen. Door een 
toename van het aantal transportbewegingen zal, naast fijn stof, ook de emissie van stikstofdioxide 
beperkt toenemen.  
Bij de oprichting en uitbreiding van een inrichting dienen de gevolgen daarvan voor de luchtkwaliteit 
getoetst te worden aan de luchtkwaliteitsgrenswaarden opgenomen in bijlage 2 van de Wm. In de Wm 
zijn onder ander voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxiden grenswaarden opgenomen. 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht door het gehele land continue me-
tingen naar de luchtkwaliteit. De meetgegevens zijn te vinden op de internetsite lml.rivm.nl. Voor wat 
betreft de toetsing aan de luchtkwaliteitsgrenswaarden hebben wij gebruikgemaakt van de meest re-
cente meetgegevens. Dit zijn de meetwaarden zoals gepubliceerd in het rapport van het MNP van  
13 april 2006, met als titel: "Concentratiekaarten voor grootschalige luchtverontreiniging in Nederland. 
Rapportage 2006", MNP-rapport 500093002/2006. Dit rapport is te vinden op www.mnp.nl. Hieruit 
blijkt dat ter plaatse wordt voldaan aan op grond van de Wm geldende luchtkwaliteitseisen. De gevol-
gen van de uitbreiding voor de luchtkwaliteit ter plaatse zijn dusdanig beperkt dat ook met de uitbrei-
ding blijvend aan de in bijlage 2 bij de Wm opgenomen grenswaarden kan worden voldaan. 
 
 
9. ENERGIE 
 
Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de circu-
laire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van VROM en het Ministerie van Economische Za-
ken, Den Haag, oktober 1999). 
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Binnen de inrichting ligt het energieverbruik lager dan de relevantiegrens van 25.000 m3 aardgas en 
50.000 kWh elektriciteit per jaar. Er behoeft dan ook geen onderzoek te worden verricht naar even-
tuele besparende maatregelen. In het kader van "good housekeeping" is in de vergunning wel een 
voorschrift opgenomen dat ter bewustwording en signalering van onnodig verbruik het energieverbruik 
moet worden geregistreerd. 
 
 
10. VEILIGHEID 
 
10.1. Brandbeveiliging 
Ten behoeve van het waarborgen van de brandveiligheid worden in deze vergunning onder meer  
eisen gesteld aan de aanwezigheid, de bereikbaarheid, het onderhoud en de keuring van brandbevei-
ligingssystemen. Bij de aanvraag is een beschrijving aanwezig van de in de inrichting aangebrachte 
blussystemen.  
 
In de inrichting is sprake van opslag van brandbare stoffen. Dit betreft de opslag van hout en ge-
shredderd materiaal. Brandoverslag kan voorkomen worden door opslagen te situeren op voldoende 
afstand van te beschermen objecten alsmede door het nemen van beschermende maatregelen.  
Met behulp van de "Bepalingsmethode warmtestralingsbelasting opslag van hout" Ministerie van 
VROM, mei 2004, is de stralingsbelasting op de erfgrens bepaald. 
Wij hebben vastgesteld dat de warmtebestralingsbelasting ruimschoots onder de norm van 15 kW/m2 
is gelegen. Aanvullende brandpreventieve maatregelen worden niet noodzakelijk geacht. 
  
De aangebrachte blussystemen en de wijze waarop de opslag van hout is ingericht en gesitueerd 
waarborgen in voldoende mate de externe veiligheid. 
  
10.2. PGS-richtlijnen 
In de aanvraag is aangegeven dat de opslag plaatsvindt van dieselolie, motorolie, hydraulische olie en 
afgewerkte olie in bovengrondse tanks.  
Deze opslagen moeten voldoen aan de PGS-30 "Vloeibare aardolieprodukten; opslag tot 150 m3 van 
brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100oC in bovengrondse tanks".  
 
 
11. PREVENTIE 
 
11.1. Preventie afvalstoffen primaire ontdoeners 
In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie, waarbij paragraaf 13.5 speci-
fiek ingaat op de aanpak van afvalpreventie bij bedrijven. Preventie van afval is een van de hoofd-
doelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie 
is beschreven in de handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil 2005). Uitgangspunt 
voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. 
 
De handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de 
relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er 
jaarlijks meer dan 25 ton (niet-gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen 
de inrichting vrijkomt. 
 
De totale hoeveelheid niet-gevaarlijk afval ligt beneden de gehanteerde ondergrens. 
De totale hoeveelheid gevaarlijk afval die bij werkzaamheden binnen de inrichting vrijkomt bedraagt 
circa 11 ton per jaar en overschrijdt de genoemde ondergrens. Gelet op de aard van het afval en de 
werkzaamheden waarbij dit vrijkomt, is geen sprake van de aanwezigheid van preventiepotentieel. Wij 
hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen. 
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In hoofdstuk 14 van deel 1 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 
14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfs-
afval niet goed mogelijk is om een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle be-
drijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar 
en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht 
zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelij-
kerwijs niet van hen kan worden gevergd. 
In navolging van het LAP is in het werkboek "Wegen naar preventie bij bedrijven" voor de meeste 
voorkomende afvalstromen opgenomen vanaf welke hoeveelheid afvalscheiding in het algemeen rele-
vant is. In de voorschriften bij de vergunning is dit vastgelegd.  
 
11.2. Preventie van water 
Het waterverbruik binnen de inrichting is gering (grondwatergebruik is circa 250 m3/jaar en het drink-
watergebruik is 100 m3/jaar). Voor het reinigen van materieel wordt naast grondwater ook gebruik-
gemaakt van hemelwater. De vergunning bevat daarom geen voorschriften voor waterbesparing. 
 
 
12. VERKEER EN VERVOER 
 
12.1. Omvang bekend 
De vervoersstromen van de inrichting zijn van een geringe omvang en bevinden zich beneden de 
grenzen voor vervoermanagement als opgenomen in de Handreiking "Wegen naar preventie bij be-
drijven" (Infomil 2005). Wij hebben daarom in deze vergunning geen verplichtingen opgelegd ter ver-
mindering van het aantal vervoersbewegingen. 
 
 
13. FLORA, FAUNA, NATUUR, LANDSCHAP 
 
13.1. Flora, fauna, natuur en landschap 
De afstand tussen de inrichting en het beschermde gebied het Mantingerzand is circa 3,5 km Gelet op 
deze afstand en de milieubeïnvloeding van de inrichting op haar omgeving is het onwaarschijnlijk dat 
er significante gevolgen optreden voor het beschermde gebied. Het maken van een "passende beoor-
deling" achten wij dan ook niet noodzakelijk. 
 
 
14. ADVIEZEN EN ZIENSWIJZE 
 
14.1. Ingekomen adviezen 
Naar aanleiding van de aanvraag zijn binnen de door de wet gestelde termijn geen adviezen binnen-
gekomen. 
 
14.2. Tervisielegging 
De stukken hebben van 7 februari 2008 tot en met 19 maart 2008 ter inzage gelegen. De kennisge-
ving met betrekking tot het besluit is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad de Hoogeveensche Cou-
rant. De aanvraag en de bijbehorende stukken en het besluit liggen zes weken ter inzage bij de ge-
meente Hoogeveen en de provincie Drenthe. 

 
14.3. Zienswijze 
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn binnen de door de wet gestelde termijn geen zienswijzen 
binnengekomen. 
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Beslissing 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe; 
 
gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen; 
 
 
BESLUITEN: 
 

 
I. de door Zuidema Holding Hoogeveen BV aangevraagde revisievergunning op grond van Wm, 

artikel 8.4 voor de inrichting gelegen aan Smirnoffstraat 14 en de Fokkerstraat (ongenummerd) 
te Hoogeveen te verlenen; 

 
II. deze vergunning voor 10 jaar te verlenen; 
 
III. de aanvraag en alle daarbij overgelegde stukken - met uitzondering van de bijlagen 4, 5, 6, 14, 

15 en17 - deel te laten uitmaken van deze vergunning;  
 
IV. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbeho-

rende bijlage zijn opgenomen. 
 

Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens deze, 
 
 
 
 
P.J. van Eijk, 
manager Duurzame Ontwikkeling  
 
Bijlage(n): 
re/coll. 
 
 
Het origineel van dit besluit zenden aan: 
- Zuidema Holding Hoogeveen BV, t.a.v. de heer H.J. Dusseljee, Postbus 492,  

7900 AL Hoogeveen; 
 
een afschrift zenden aan: 
- het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen, Postbus 20000,  

7900 PA Hoogeveen; 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;  
- het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden, Postbus 120, 7940 AC Meppel; 
- de hoofdingenieur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad. 

 
 
 


