
 Pagina 1 van 41 

INHOUDSOPGAVE 
1 ALGEMEEN ............................................................................................................ 3 

1.1 Gedragsvoorschriften........................................................................................ 3 
1.2 Registratie en onderzoeken............................................................................... 4 

2 ELEKTRISCHE INSTALLATIE ............................................................................ 5 
2.1 Algemeen.......................................................................................................... 5 

3 VERWARMING ...................................................................................................... 6 
3.1 Algemeen.......................................................................................................... 6 
3.2 Aardgas............................................................................................................. 6 

4 AFVALSTOFFEN ................................................................................................... 7 
4.1 Acceptatie ......................................................................................................... 7 
4.2 Registratie......................................................................................................... 7 
4.3 Bedrijfsvoering ................................................................................................. 8 
4.4 Opslag van afvalstoffen .................................................................................... 8 
4.5 Afvalscheiding.................................................................................................. 9 
4.6 Asbest ............................................................................................................... 9 

5 SORTEREN VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL.................................................. 10 
5.1 Sorteren grof ................................................................................................... 10 

6 OPSLAG VAN GROND........................................................................................ 11 
6.1 Algemeen........................................................................................................ 11 
6.2 Bedrijfsvoering ............................................................................................... 11 

7 PUINBREKEN....................................................................................................... 12 
7.1 Puinbreken...................................................................................................... 12 

8 BAGGERDEPOTS................................................................................................. 13 
8.1 Algemeen........................................................................................................ 13 
8.2 Controle en beheersmaatregelen..................................................................... 13 

9 BRANDVEILIGHEID ........................................................................................... 15 
9.1 Blusmiddelen algemeen.................................................................................. 15 

10 AFVALWATER................................................................................................. 16 
10.1 Algemeen........................................................................................................ 16 
10.2 Aanvullende voorschriften voorzieningen lozingen minerale oliën............... 16 
10.3 Controle .......................................................................................................... 17 

11 BODEM.............................................................................................................. 18 
11.1 Doelvoorschriften ........................................................................................... 18 
11.2 Riolering ......................................................................................................... 18 
11.3 Overige beheersmaatregelen........................................................................... 19 
11.4 Monitoring baggerdepots................................................................................ 19 
11.5 Bodemonderzoek............................................................................................ 20 
11.6 Beheersmaatregelen........................................................................................ 21 

12 GELUID EN TRILLINGEN .............................................................................. 22 
12.1 Algemeen........................................................................................................ 22 

13 LUCHT............................................................................................................... 23 
13.1 Stof ................................................................................................................. 23 

14 GEUR ................................................................................................................. 24 
14.1 Algemeen........................................................................................................ 24 

15 ENERGIE ........................................................................................................... 25 
15.1 Registratie....................................................................................................... 25 

16 VERRUIMDE REIKWIJDTE............................................................................ 26 
16.1 Registratie....................................................................................................... 26 



 Pagina 2 van 41 

17 PGS 30: OPSLAG AARDOLIEPRODUCTEN IN EEN BOVENGRONDSE 
TANK. ............................................................................................................................ 27 

17.1 Inpandige opslag in opslag- of werkruimte .................................................... 27 
17.2 Constructie, installatie, gebruik, inspectie en onderhoud............................... 27 
17.3 Registratie en bewaring van documenten....................................................... 27 

18 OPSLAG VAN VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE...................................... 28 
18.1 Algemeen........................................................................................................ 28 

19 GASSEN............................................................................................................. 29 
19.1 Gasflessen, algemeen...................................................................................... 29 
19.2 Gasflessen, gebruik......................................................................................... 29 

20 REINIGEN VAN VOERTUIGEN EN WERKTUIGEN................................... 30 
20.1 Algemeen........................................................................................................ 30 

21 WERKPLAATS VOOR MOTORVOERTUIGEN............................................ 31 
21.1 Constructie...................................................................................................... 31 
21.2 Ventilatie ........................................................................................................ 31 

22 AFLEVERINSTALLATIE VOOR MOTORBRANDSTOF............................. 32 
22.1 Algemeen........................................................................................................ 32 
22.2 Afleverinstallatie voor motorbrandstof onder toezicht................................... 32 

BIJLAGE: BEGRIPPEN................................................................................................ 33 
 
 
 



 

 Pagina 3 van 41 

VOORSCHRIFTEN 
 
1 ALGEMEEN 
 
1.1 Gedragsvoorschriften 
 
1.1.1  
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud 
verkeren. 
 
1.1.2  
De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de openingstijden 
mogen anderen dan het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de 
inrichting aanwezig zijn. 
 
1.1.3  
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo 
vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van 
insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. 
 
1.1.4  
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen, 
inclusief binnen de inrichting werkzaam zijnde derden, een instructie te verstrekken. 
Het doel van de instructie is gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg 
zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar 
voorschriften in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een daartoe 
aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond. Er moet toezicht worden 
gehouden op het naleven van deze instructie. 
 
1.1.5  
De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn 
afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is. 
 
1.1.6  
Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn 
verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren. 
 
1.1.7  
In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 6 
maanden) moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke 
(afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden 
afgevoerd. 
 
1.1.8  
a. Vóór het einde van de vergunningstermijn dient de inrichting te zijn ontmanteld en 

dienen alle aanwezige (afval)stoffen, materialen en installaties te zijn afgevoerd 
naar een daartoe bevoegde verwerkingsinrichting. De vergunninghouder dient zes 
maanden voor het einde van de vergunningstermijn een plan ter goedkeuring te 
overleggen aan het college van GS van de provincie Drenthe, waarin beschreven 
staat op welke wijze en op welke termijn de opgeslagen (afval)stoffen, materialen 
en installaties zullen worden verwijderd, aan wie ze zullen worden afgegeven en 
hoe de ontmanteling van de inrichting zal plaatsvinden. 

b. Het onder a van dit voorschrift gestelde is niet van toepassing indien minimaal zes 
maanden voor het einde van de vergunningstermijn een ontvankelijke aanvraag 
voor revisie van de vergunning is ingediend. 
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1.1.9  
Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs 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 2  
dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld. 
 
1.1.10  
Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de 
bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden 
geregistreerd. 
 
1.1.11  
Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor 
verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden 
gesteld. 
 
1.2 Registratie en onderzoeken 
 
1.2.1  
In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie 
omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-
onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de 
volgende informatie zijn opgenomen: 
- De schriftelijke instructies voor het personeel; 
- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, 

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

- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met 
vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen; 

- Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen; 
- Registratie van het energie- en waterverbruik; 
- Het bedrijfsnoodplan; 
- Registratie van emissies; 
- Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop 

ondernomen acties; 
- Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende 

voorschriften en meldingen; 
 
1.2.2  
De onderstaande documenten moeten in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van 
de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten 
minste gedurende 2 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor 
daartoe bevoegde ambtenaren: 
- metingen, keuringen en controles aan installaties of installatie-onderdelen welke 

zijn voorgeschreven in deze vergunning; 
- registers, rapporten en analyseresultaten welke ingevolge deze vergunning moeten 

worden bijgehouden. 
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2 ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
 
2.1 Algemeen 
 
2.1.1  
De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010. 
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3 VERWARMING 
 
3.1 Algemeen 
 
3.1.1  
Een stookruimte moet voldoen aan NEN 3028. 
 
3.1.2  
Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd, dat dit goed kan 
worden gereinigd. Tevens moeten voorzieningen zijn getroffen dat roet, vuil en 
condenswater zich niet zodanig kunnen ophopen dat daardoor de goede werking van 
het verbrandingsgasafvoersysteem kan worden verstoord. 
 
3.1.3  
Aan een stook- of verwarmingsinstallatie en een verbrandingsgasafvoersysteem moet 
ten minste eenmaal per jaar onderhoud verricht worden. 
 
3.1.4  
In de inrichting moeten ten minste de twee laatst opgestelde onderhoudsbewijzen van 
de stook- of verwarmingsinstallatie aanwezig zijn. 
 
3.1.5  
De verwarming van een ruimte waar werkzaamheden worden verricht met (licht-) 
ontvlambare stoffen en van de ruimten die hiermee in directe verbinding staan of 
kunnen worden gebracht, moet plaatsvinden door een centrale verwarmingsinstallatie 
of door verwarmingstoestellen die voldoen aan NEN 1078 en aan NPR 3378-23 (nl). 
 
Toelichting: 
NPR 3378-23 (nl) is een leidraad bij NEN 1078 - Deel 23: Type C (gesloten) met 
gasgestookte luchtverwarmers in bedrijfsmatige opstelplaatsen en herstelinrichtingen 
voor motorvoertuigen. 
 
3.1.6  
De plaatsen van de hoofdafsluiters van gas- en watertoevoer moeten in onuitwisbaar 
schrift duidelijk zijn aangegeven op de toegangsdeur of het toegangsluik van de 
ruimten waarin deze zich bevinden. 
 
3.2 Aardgas 
 
3.2.1  
Een gasinstallatie moet voldoen aan NEN 1078 en NEN 2078. 
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4 AFVALSTOFFEN 
 
4.1 Acceptatie 
 
4.1.1  
De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag 
gevoegde A&V-beleid. 
 
4.1.2  
Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden 
geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd 
naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze 
dient in het acceptatiereglement van het A&V-beleid te zijn vastgelegd.  
 
4.2 Registratie 
 
4.2.1  
In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle 
aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking 
van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld: 
a. de datum van aanvoer; 
b. de aangevoerde hoeveelheid (kg); 
c. de naam en adres van de locatie van herkomst; 
d. de naam en adres van de ontdoener; 
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen; 
f. de euralcode (indien van toepassing); 
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 
 
4.2.2  
Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van 
deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te 
worden waarin staat vermeld: 
a. de datum van aanvoer; 
b. de aangeboden hoeveelheid (kg); 
c. de naam en adres van plaats herkomst 
d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd; 
e. de euralcode (indien van toepassing); 
f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 
 
4.2.3  
Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk dient een registratiepost 
aanwezig te zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden 
geregistreerd dienen te worden bepaald door middel van een op de inrichting 
aanwezige gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik 
wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het 
Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag dienen geldige certificaten van 
weegvoorziening(en) aan het bevoeg gezag ter inzage te worden gegeven. 
 
4.2.4  
Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld 
in dit hoofdstuk en de financiële administratie. 
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4.2.5  
Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal dient ter afsluiting van dit 
kalenderkwartaal een inventarisatie plaats te vinden van de in de inrichting op de 
laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen en daaruit ontstane 
stoffen. Deze gegevens dienen in een rapportage te worden vastgelegd. Op verzoek 
dient deze rapportage aansluitend te worden verzonden aan Gedeputeerde Staten. In 
de rapportage dient het volgende te worden geregistreerd: 
a. een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen 

(afval)stoffen; 
b. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof; 
c. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd. 
Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van 
geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard. 
 
4.2.6  
Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden 
bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift  genoemde rapportage 
gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe 
bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven. 
 
4.3 Bedrijfsvoering 
 
4.3.1  
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking 
hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien 
de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag 
van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen. 
 
4.3.2  
Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden. 
 
4.3.3  
De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op 
hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en 
gescheiden worden afgevoerd. 

4.4 Opslag van afvalstoffen 
 
4.4.1  
De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat 
zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch 
verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten 
direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen. 
 
4.4.2  
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. 
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4.5 Afvalscheiding 
 
4.5.1  
Afvalstromen dienen te worden gescheiden overeenkomstig het gestelde in tabel 14.2 
van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). 
 
4.5.2  
Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die 
vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste 
dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen te worden bewaard in vloeistofdichte 
en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende 
afvalstoffen. 
 
4.6 Asbest 
 
4.6.1  
Asbest(houdend) afval dient te worden aangevoerd in gesloten, niet-luchtdoorlatend 
kunststof verpakkingsmateriaal van voldoende sterkte,  en aansluitend te worden 
opgeslagen in een daarvoor geschikte afgesloten container. Het verpakkingsmateriaal 
en de container dienen te worden voorzien van de aanduidingen voorgeschreven op 
grond van het Etiketteringsbesluit asbesthoudende artikelen (Warenwetbesluit asbest 
van 15-08-1994, Stb. 674). 
 
4.6.2  
Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn 
dat beschadiging van het verpakkingsmateriaal uitgesloten is. 
 
4.6.3  
De container met asbesthoudend afval moet afgesloten zijn door middel van een slot of 
geplaatst zijn op een voor onbevoegden ontoegankelijke opslagplaats. 
 
4.6.4  
De afgesloten container of opslagplaats zoals bedoeld in de voorschriften waarin 
asbest en asbesthoudend afval is opgeslagen, moet op duidelijke wijze van 
onderstaande aanduidingen zijn voorzien: 
'ASBESTHOUDEND AFVAL' 
'BIJ ONDESKUNDIGE HANDELING KAN EEN VOOR DE GEZONDHEID 
SCHADELIJKE STOF VRIJKOMEN' 
'ZAKKEN EN CONTAINER GESLOTEN HOUDEN' 
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5 SORTEREN VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL 
 
 
5.1 Sorteren grof 
 
5.1.1  
De partij die ontstaat nadat uit (gemengd) bouw- en sloopafval grove stukken zijn 
verwijderd (grof voorsorteren) dient te worden afgevoerd naar een sorteerinrichting die 
deze partij ontdoet van sorteerzeefzand. 
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6 OPSLAG VAN GROND 
 
6.1 Algemeen 
 
6.1.1  
Beheer, monsterneming, analyse en toetsing van (partijen) grond moet plaatsvinden 
conform het gestelde in het SIKB-protocol 9335-1. 
 
6.2 Bedrijfsvoering 
 
6.2.1  
Voor een gescheiden opslag van verschillende partijen verontreinigde grond en voor 
de verschillende te onderscheiden categorieën aan gekwalificeerde grond dient 
vergunninghouder tussen de in opslag genomen partijen een afstand van minstens een 
meter aan te houden of een fysieke scheidingswand te hebben aangebracht. 
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7 PUINBREKEN 
 
7.1 Puinbreken 
 
7.1.1  
Productie van  granulaat dient plaats te vinden conform de BRL 2506. 
 
7.1.2  
Alle binnen de inrichting geproduceerde partijen granulaat dienen te voldoen aan de 
eisen van bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit. 
 
7.1.3  
De monstername en analyse van het granulaat dienen te geschieden conform de 
protocollen die onderdeel uitmaken van het Bouwstoffenbesluit (AP04). Alle activiteiten 
die met de monsterneming samenhangen dienen in een monsternemingsplan te zijn 
omschreven. 
 
7.1.4  
Indien onverhoopt een geproduceerde partij granulaat niet blijkt te voldoen aan de 
eisen van bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit dient deze partij gescheiden te worden 
opgeslagen en te worden afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwerkingsinrichting. 
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8 BAGGERDEPOTS 
 
8.1 Algemeen 
 
8.1.1  
Een baggerdepot moet in overeenstemming zijn met de in de aanvraag vermelde 
gegevens, tenzij in deze voorschriften anders wordt bepaald. 
 
8.1.2  
Een baggerdepot, ingericht voor het inbrengen van verontreinigde baggerspecie, moet 
zijn omringd door een perskade, zoals aangegeven in de aanvraag om vergunning. De 
perskade dient zodanig te zijn uitgevoerd dat deze in staat is krachten, die ontstaan 
tijdens de opslag en het bewerken van bagger, te allen tijde te weerstaan. 
 
8.1.3  
Bij aanleg van een depot en aan- en afvoer van bagger mag het terrein van de 
inrichting en de directe omgeving daarvan niet worden verontreinigd. De bagger moet 
in daartoe geschikte transportmiddelen zodanig worden getransporteerd dat 
verontreiniging van bodem en/of grondwater niet kan optreden. 
 
8.1.4  
In de inrichting moet, gedurende de uren dat bagger in het depot wordt gebracht c.q. 
wordt aangevoerd, ten minste één door de vergunninghouder aangewezen persoon 
aanwezig zijn. Voornoemde persoon moet onder andere belast zijn met het toezicht op 
de stortactiviteiten en op de hoogte zijn van de in deze vergunning vermelde 
voorschriften. 
 
8.1.5  
De compartimenten waarin de verschillende klassen baggerspecie opgeslagen liggen, 
dienen te zijn gemarkeerd. Onderscheid moet gemaakt zijn in compartimenten 
bestemd voor de opslag van  klasse 0, 1 en 2 en respectievelijk klasse 3 en 4 
baggerspecie. 
 
8.1.6  
Vooracceptatie, inkeuring, eindacceptatie, overslag , opslag en landfarming van 
baggerspecie alsmede uitkeuring en afzet van eind- en restproducten  moet 
plaatsvinden conform het SIKB-protocol 7511. 
 
 
8.2 Controle en beheersmaatregelen 
 
8.2.1  
Vergunninghouder is verplicht de controle en beheersmaatregelen als bedoeld in 
paragraaf 5.1 en 5.2 van bijlage 10 van het bodemrisicodocument (bijlage 11 van de 
aanvraag) uit te voeren. 
Uitgevoerde  controles en de resultaten daarvan moeten worden geregistreerd in het 
centraal registratiesysteem als bedoeld in voorschrift 1.2.1.. 
 
8.2.2  
De folie van de bassins voor klasse 3 en 4 baggerspecie in de aanvraag aangeduid als 
B3 en B4 moet  ten minste eenmaal per 6 jaar geheel worden vrijgemaakt waarbij de 
folie en de lassen visueel worden geïnspecteerd door een deskundige die beschikt 
over het KIWA-BRL-K537 en KOMO-BRL 1149 certificaat. 
Het bevoegd gezag moet in de gelegenheid worden gesteld bij het  uitvoeren  van de 
controle aanwezig te zijn.  De uitvoering van de werkzaamheden dient ten minste 3 
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werkdagen voor de uitvoering te worden gemeld aan het bevoegd gezag.  
Indien de resultaten van bemonstering en controle als bedoeld in voorschrift  11.4.3. 
daartoe aanleiding geven en/of aanwijzingen bestaan dat de folie lekt  kan het bevoegd 
gezag verlangen dat de visuele inspectie terstond plaatsvindt 
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9 BRANDVEILIGHEID 
 
9.1 Blusmiddelen algemeen 
 
9.1.1  
Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, 
voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren. 
 
9.1.2  
In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen 
weersinvloeden zijn beschermd. 
 
9.1.3  
De in de aanvraag en in de daarbij overgelegde stukken aangegeven blusmiddelen 
moeten aanwezig zijn. 
 
9.1.4  
Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar op 
deugdelijkheid zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Slanghaspels moeten 
voldoen aan NEN-EN 671 deel 1. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet 
overeenkomstig NEN 2559 en ISO 11602-2 plaatsvinden. Het onderhoud van 
slanghaspels moet overeenkomstig NEN-EN 671 deel 3 plaatsvinden. Onderhoud en 
inspectie moeten plaatsvinden door bedrijven die beschikken over een REOB-
erkenning. Na inspectie moeten blusmiddelen en slanghaspels worden voorzien van 
een label of sticker met datum. Draagbare blustoestellen moeten bovendien worden 
voorzien van een zegel. 
 
Toelichting: 
Een lijst van erkende onderhoudsbedrijven is te vinden op de site van het Nationaal 
Centrum voor Preventie (www.ncp.nl, onder brandbeveiliging/kleine blusmiddelen.) 
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10 AFVALWATER 
 
10.1 Algemeen 
 
10.1.1  
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de 
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: 
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een 

zodanig openbaar riool behorende apparatuur; 
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool. 
 
10.1.2  
Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen: 
a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald 

volgens NEN 6414 (1988); 
b. de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 

6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een 
steekmonster, bepaald volgens NEN 6411 (1981). 

 
10.1.3  
De volgende stoffen mogen niet worden geloosd: 
a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken; 
b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken; 
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan 

verbonden installaties kunnen veroorzaken; 
d. grove afvalstoffen;  
e. snel bezinkende afvalstoffen met een korreldiameter van meer dan 0,75 mm, 

bepaald met behulp van een testzeef volgens ISO 3310-1..  
 
10.2 Aanvullende voorschriften voorzieningen lozingen minerale oliën 
 
10.2.1  
Een slibvangput en een olie-afscheider waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid 
moeten zo vaak als nodig, maar ten minste éénmaal per 6 maanden deskundig worden 
gereinigd en op eventuele lekkage gecontroleerd. Een schriftelijk bewijs van de laatste 
reiniging en controle moet in de inrichting aanwezig zijn. 
 
10.2.2  
Na elke lediging dient de olie-afscheider direct volledig gevuld te worden met schoon 
water. 
 
10.2.3  
De slibvangput en de olie-afscheider moeten voldoen aan en worden 
gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN 7089 of 
NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2 of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is 
afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende certificeringinstelling 
waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt 
bereikt. 
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10.3 Controle 
 
10.3.1  
De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool 
plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde 
bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden. De controlevoorziening moet goed 
bereikbaar en toegankelijk zijn. 
 
 



 

 Pagina 18 van 41 

11 BODEM 
 
11.1 Doelvoorschriften 
 
11.1.1  
Het bodemrisico van de potentieel bodembedreigende activiteiten moet door het treffen 
van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A 
zoals gedefinieerd in de NRB. 
 
11.1.2  
In afwijking van het gestelde in voorschrift 11.1.1 mag de afvoer van bedrijfsafvalwater 
via bestaande bedrijfsriolen en de opslag van bagger in de bestaande depots voor 
opslag van baggerspecie klasse 3 en 4, in de aanvraag aangeduid als B3 en B4,  
voldoen aan het aanvaardbare bodemrisico als bedoeld in de NRB. 
 
11.1.3  
Voor inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring 
Vloeistofdichte Voorziening aanwezig te zijn. Op verzoek dient deze verklaring aan het 
bevoegd gezag te worden overgelegd. 
 
 
11.2 Riolering 
 
11.2.1  
De riolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater moet bestand zijn tegen de stoffen 
die worden geloosd. 
 
11.2.2  
Riolen voor de afvoer van bedrijfsafvalwater, met uitzondering van riolen voor de 
afvoer van niet verontreinigd hemelwater, moeten lekdicht zijn uitgevoerd. 
Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning en vervolgens elke 4 
jaar dient de bestaande bedrijfsriolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater, 
met uitzondering van riolen bestemd voor de afvoer van niet verontreinigd hemelwater 
en huishoudelijk afvalwater, aan de hand van NEN 3399/NEN 3398 te worden 
geïnspecteerd op lekdichtheid. Bij afkeur dient binnen 3 maanden voldaan te worden 
aan de eis van lekdichtheid als genoemd in de NEN 3399/NEN 3398. 
 
11.2.3  
Vergunninghoudster dient  binnen 6 maanden na het inwerking treden van deze 
vergunning aan het bevoegd gezag een beheerprogramma te overleggen waarin is 
beschreven op welke wijze de bedrijfsriolering wordt beheerd en geïnspecteerd. Het 
opstellen van het plan dient overeenkomstig  CUR-rapport 2001-3 "Beheer 
bedrijfsriolering bodembescherming" plaats te vinden.  
 
11.2.4  
Het beheerprogramma  als bedoeld in vorig voorschrift moet,  indien zich wijzigingen 
voordoen in de wijze van beheer en inspectie van het riool, door vergunninghoudster 
worden geactualiseerd.   Een (geactualiseerd) beheerprogramma moet onderdeel uit 
maken van het centrale registratiesysteem als bedoeld in voorschrift 1.2.1. 
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11.2.5  
Nieuwe ondergrondse riolen voor de afvoer van bedrijfsafvalwater, met uitzondering 
van niet verontreinigd hemelwater en huishoudelijk afvalwater, moeten: 

a. vloeistofdicht zijn uitgevoerd; 
b. worden opgenomen in het beheerprogramma als bedoeld in voorschrift 11.2.3.; 
c. worden ontworpen en aangelegd overeenkomstig CUR/PBV Aanbeveling 51.  

 
11.3 Overige beheersmaatregelen 
 
11.3.1  
Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door 
vergunninghoudster een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende 
voorzieningen aan het bevoegd gezag te worden toegezonden. In dit plan dient ten 
minste het volgende te zijn uitgewerkt: 
a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden; 
b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie; 
c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.); 
d. waaruit het onderhoud bestaat; 
e. de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren; 
f. hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt; 
g. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van 

bodemincidenten worden gerapporteerd en geregistreerd; 
h. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van 

bodemincidenten. 
 
11.4 Monitoring baggerdepots 
 
11.4.1  
Ten behoeve van bemonstering en controle van het drainagewater en de drainagelaag 
moet binnen 6 maanden na het inwerking treden van deze vergunning door 
vergunninghoudster een bemonsterings- en controleplan  worden uitgewerkt waarin ten 
minste de volgende elementen zijn uitgewerkt: 
- de wijze waarop en de frequentie waarmee drainagewater van het depot en/of  de 

beheersdrainagewater wordt bemonsterd;  
- de wijze waarop de drainagelaag bemonsterd wordt; 
-    de parameters waarop het drainagewater en de drainagelaag wordt onderzocht; 
-    de signaleringswaarden die voor deze parameters worden gehanteerd; 
-    de maatregelen die worden getroffen bij het  overschrijden van  de 
signaleringswaarden; 
-     de wijze en frequentie waarmee de resultaten van het bemonsterings- en 
controleplan aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.  
Het bemonsterings- en controleplan: 
-  moet worden overgelegd aan het bevoegd gezag; 
-  moet worden uitgevoerd en de resultaten  moeten worden opgenomen in het centraal 
registratiesysteem als bedoeld in voorschrift 1.2.1.. 
 
11.4.2  
Voorschrift 11.4.1. is niet van toepassing op de baggerdepots voor klasse 3 en 4 
baggerspecie aangeduid als B5 t/m B7. 
 
11.4.3  
Ten behoeve van de monitoring van het grondwater dient het reeds aanwezige 
peilbuismonitoringnetwerk, zoals vastgelegd in het rapport “monitoringgrondwater 
slibdepot Smirnoffstraat 14 te Hoogeveen, Oranjewoud, d.d. 29 augustus 2007”, 
rondom de  bassins voor klasse 3 en 4 baggerspecie in de aanvraag aangeduid als B3 
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en B4, in stand te worden gehouden te worden. 
De peilbuizen dienen jaarlijks bemonsterd te worden. De monsters moeten 
geanalyseerd worden op de parameters opgenomen in het standaard NEN 5740 
pakket. Bemonstering en analyse dient eveneens volgens de NEN 5740 plaats te 
vinden.  
 
11.4.4  
Monitoringsresultaten als bedoeld in voorschrift 11.4.3.  dienen binnen 2 maanden na 
elke monitoringsronde schriftelijk te worden gerapporteerd aan het bevoegd gezag. 
 
11.4.5  
Indien de resultaten daar aanleiding toe geven kan het bevoegd gezag eisen dat het 
monitoringssysteen of monitoringprogramma wordt aangepast. Binnen 2 maanden na 
een schriftelijke aanwijzing dient het monitoringssysteem te zijn gewijzigd 
respectievelijk dient monitoring plaats te vinden overeenkomstig de aanwijzing. 
 
 
11.5 Bodemonderzoek 
 
11.5.1  
De nulsituatie van de bodem is vastgelegd in de volgende rapportages: 
- Verkennend en aanvullend bodemonderzoek, Tauw Assen, december 1999, 
projectnr. 3798798; 
- Verkennend bodemonderzoek Smirnoffstraat/Fokkerstraat te Hoogeveen opgesteld 
door Oranjewoud mei 2006, projectnr. 162101-157446; 
- Nulsituatiebodemonderzoek, Tauw Assen, maart 2002, projectnr. 4210034; 
- Nulsituatie bodemonderzoek slibdepots klasse 0-2, Oranjewoud, oktober 2007, 
projectnr. 16546-174372; 
- Monitoringgrondwater slibdepot Smirnoffstraat 14 te Hoogeveen, Oranjewoud, d.d. 29 
augustus 2007. 
 
11.5.2  
In aanvulling op de onderzoeken in vorig voorschrift dient ter vaststelling van de 
kwaliteit van de bodem als referentiesituatie uiterlijk 6 maanden na het in werking 
treden van deze vergunning een bodembelastingsonderzoek naar de nulsituatie te zijn 
uitgevoerd. De resultaten dienen uiterlijk 2 maanden na het gereed komen van de 
rapportage aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd. 
Het onderzoek dient betrekking te hebben op de volgende plaatsen binnen de 
inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan: 
- ter plaatse van de opslag van ongekeurde grond ontbreekt inzicht in de kwaliteit 

van de grond en het grondwater; 
- ter plaatse van de bestaande baggerdepots voor klasse 1 en 2 baggerspecie 

ontbreekt inzicht in de kwaliteit van het grondwater. 
Het onderzoek, monsterneming en analyse moet worden uitgevoerd conform de NEN 
5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te 
zijn overgelegd aan het bevoegd gezag. 
 
11.5.3  
Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden 
uitgevoerd: 
a. op aanwijzing van het bevoegd gezag nadat een redelijk vermoeden van 

bodemverontreiniging is ontstaan. Ter plaatse van de tijdens het 
nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het herhalingsonderzoek dezelfde 
opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek. 

Het onderzoek, monsterneming en analyse moet worden uitgevoerd conform de NEN 
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5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te 
zijn overgelegd aan het bevoegd gezag. 
 
11.5.4  
Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de 
kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn 
uitgevoerd.  
Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het 
nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn 
gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende 
activiteiten hebben plaatsgevonden. 
Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. 
Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 
5740. 
Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) 
herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde 
opzet en intensiteit hebben. 
 
11.5.5  
Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is 
verontreinigd kan het bevoegd gezag binnen 6 maanden na ontvangst van de 
resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij dit gezag op andere wijze 
bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde 
nulsituatie van de bodemkwaliteit  wordt hersteld. 
 
11.5.6  
Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient 
sanering plaats te vinden conform door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen. 
 
11.5.7  
Voorschrift 11.5.4., 11.5.5. en 11.5.6. blijven gedurende 3 jaar nadat de vergunning 
haar gelding heeft verloren van kracht. 
 
 
11.6 Beheersmaatregelen 
 
11.6.1  
Vergunninghoudster dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht 
de zwaarte van de getroffen voorzieningen (good housekeeping). 
 
11.6.2  
Personeel moet zijn geïnstrueerd en getraind in de juiste bediening van de 
procesapparatuur, de daartoe uit te voeren handelingen en de bijbehorende 
beschermende maatregelen. Hierbij hoort ook de training in het gebruik van 
noodmaatregelen, het opruimen van vrijgekomen stoffen en het melden van incidenten 
bij de daartoe aangewezen verantwoordelijke personen. 
 
11.6.3  
Gemorste bodembedreigende vloeistoffen als oliën, vetten en chemicaliën moeten 
direct worden opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende 
stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of 
neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval. 
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12 GELUID EN TRILLINGEN 
 
12.1 Algemeen 
 
12.1.1  
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting 
aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werk-
zaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten mag op de beoordelingpunten 
zoals genoemd in onderstaand schema, niet meer bedragen dan :  
 
    

LAr,LT per periode in dB(A) 
Immissie 

punt Omschrijving Dag 
(07.00 - 19.00) 

Avond 
(19.00- 23.00 ) 

Nacht 
(23.00 - 07.00 

) 
1 Pesserdijk 17 50 - - 
2 Pesserdijk 19 46 - - 
3 Pesserdijk 14 47 - - 
4 Pesserdijk 16 42 - - 
5 Pesserdijk 20 42 - - 
7 Pesserdijk 25 41 - - 
19 Zonegrens noord  44 - - 
21 Zonegrens oost  45 - - 

 
De beoordelingshoogte voor de immissiepunten 1 t/m 7 is voor de dagperiode 1.5 
meter. Voor de immissiepunten 19 en 21 is de beoordelingshoogte 5 meter. 
 
12.1.2  
Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze beschikking moet door middel 
van een akoestisch onderzoek worden aangetoond dat aan de geluidgrenswaarden 
gesteld in de voorschriften 12.1.1 wordt voldaan. Het meten en berekenen moet 
geschieden zoals gesteld in voorschrift 12.1.5. De resultaten moeten binnen 5 
maanden na het van kracht worden van deze beschikking ter beoordeling aan het 
bevoegd gezag worden overgelegd.  
 
12.1.3  
Om aan de in voorschrift 12.1.1 bedoelde waarden te kunnen voldoen, moeten de 
maatregelen zoals omschreven in hoofstuk 6 van het akoestisch onderzoek van Stroop 
ri, rapport nr. 052441-02, van 8 maart 2007 worden uitgevoerd. 
 
12.1.4  
De in voorschrift 12.1.3 bedoelde maatregelen mogen ook op een andere wijze worden 
uitgevoerd, met dien verstande dat de in voorschrift 12.1.1 genoemde waarden van de 
geluidbelasting niet mogen worden overschreden. Voor het uitvoeren van die 
maatregelen dient overeenstemming te zijn met het bevoegd gezag. 
 
12.1.5  
Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de 
maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te 
geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999. 
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13 LUCHT 
 
13.1 Stof 
 
13.1.1  
(Gemalen) kalk moet worden opgeslagen in een gesloten ruimte (silo, container). 
 
13.1.2  
De luchtuitlaat van de kalksilo moet zijn voorzien van een stoffilter dat voldoet aan een 
emissie-eis van 5 mg/m3. Het stoffilter moet maandelijks op goed functioneren worden 
gecontroleerd, hiervan moet aantekening worden gehouden in het registratiessysteem 
als bedoeld in voorschrift 1.2.1.. 
 
13.1.3  
Het mengen van kalk en leem moet in een zodanig gesloten systeem worden 
uitgevoerd dat de kalk zich niet door verwaaiing kan verspreiden. 
 
13.1.4  
Voorkomen moet worden, bijvoorbeeld door het vochtig houden van het materiaal,  dat 
opgeslagen stuifgevoelig materiaal zich niet door verwaaiing kan verspreiden. 
 
13.1.5  
Wegen en onbezet opslagterrein moeten zodanig schoon en/of nat worden gehouden 
dat stuifgevoelig materiaal zich niet door verwaaiing kan verspreiden. 
 
13.1.6  
Bij het laden en lossen van stuifgevoelig materiaal moet de storthoogte worden beperkt 
tot minder dan één meter. 
 
13.1.7  
Aan en afvoer van stuifgevoelig materiaal moet plaatsvinden met transportmiddelen 
waarvan de laadruimte is afgedekt. 
 
13.1.8  
Alvorens transportmiddelen de inrichting verlaten moet uit de inrichting afkomstig 
materiaal van banden en chassis zijn verwijderd. 
 
13.1.9  
Overslagactiviteiten met stuifgevoelig materiaal dat is ingedeeld in de stuifklasse S1 en 
S2 moet worden gestaakt bij een heersende windsnelheid groter dan 8 m/s (windkracht 
4). 
 
13.1.10  
Overslagactiviteiten met stuifgevoelig materiaal dat is ingedeeld in de stuifklasse S4 en 
S5 moet worden gestaakt bij een heersende windsnelheid groter dan 20 m/s 
(windkracht 8). 
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14 GEUR 
 
14.1 Algemeen 
 
14.1.1  
Het uurgemiddelde van de geurconcentratie mag, als gevolg van het in werking zijn 
van de inrichting,  ter plekke van de dichtstbijzijnde woonbebouwing niet meer dan 5% 
van de tijd een concentratie van 2,5 geureenheid per m3 overschrijden (2,5 ge/m3 als 
95-percentielwaarde). 
 
14.1.2  
Indien ten gevolge van het inwerking hebben van de inrichting het geurhinderniveau 
van 2,5 geureenheden per m3 als 95-percentiel ten aanzien van woningen in de 
omgeving van de inrichting wordt overschreden, moeten onverwijld maatregelen 
worden getroffen om de optredende geurhinder te beëindigen. 
 
14.1.3  
Indien Gedeputeerde Staten van mening zijn, dat er sprake is van een onacceptabele 
geurhinder, dient vergunninghouder, nadat hem dit schriftelijk is medegedeeld, een 
onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om deze hinder te voorkomen. Ten 
aanzien van dit onderzoek zijn van belang de aard en omvang van de hinder, het 
uitvoeren van de voorgeschreven werkwijze en mogelijkheden voor verdere 
geurbestrijding. Omtrent de inhoud en termijn van het onderzoek kunnen GS nadere 
eisen stellen. 
 
14.1.4  
Geuremissiemetingen en verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd 
conform de NeR. De bijbehorende geurconcentratiemetingen moeten worden 
uitgevoerd volgens de geldende norm (NEN-EN 13725). De resultaten van de 
metingen en berekeningen moeten worden gerapporteerd in geureenheden. Het 
meetplan moet worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. 
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15 ENERGIE 
 
15.1 Registratie 
 
15.1.1  
Teneinde inzicht te krijgen in het energieverbruik en de variatie daarin om daarmee 
onnodig verbruik te voorkomen, dient een registratie van het energiegebruik binnen de 
inrichting per energiedrager per kalendermaand te geschieden. (aardgasverbruik in m3, 
elektriciteitsverbruik in kWh, eventuele andere energiedragers in gewichts- of volume-
eenheid). 
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16 VERRUIMDE REIKWIJDTE 
 
16.1 Registratie 
 
16.1.1  
Vergunninghoudster moet de jaarrekening van het waterverbruik binnen de inrichting 
bewaren. De gegevens moeten naar herkomst (drinkwater, grondwater en 
oppervlaktewater) worden geregistreerd (in m3).  
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17 PGS 30: OPSLAG AARDOLIEPRODUCTEN IN EEN BOVENGRONDSE TANK. 
 
 
17.1 Inpandige opslag in opslag- of werkruimte 
 
17.1.1  
Een opslag- of werkruimte moet zijn uitgevoerd en in gebruik zijn overeenkomstig 
paragraaf 4.8 van PGS 30, van welke paragraaf de artikelen 4.8.2, 4.8.3 en 4.8.4 niet 
van toepassing zijn op een opslag- of werkruimte en van welke paragraaf (sub)artikel 
4.8.5.2 is uitgezonderd. 
 
17.2 Constructie, installatie, gebruik, inspectie en onderhoud 
 
17.2.1  
Een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten voldoen aan PGS 30, 
van welke richtlijn de artikelen 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 niet van toepassing 
zijn op een bovengrondse tank die is opgericht voor 1 oktober 2000. 
 
17.2.2  
Daar waar in PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen 
worden uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde 
gezag worden overgelegd, moeten mede zijn begrepen andere door de Raad voor de 
Accreditatie erkende certificeringsinstellingen. 
 
 
17.3 Registratie en bewaring van documenten 
 
17.3.1  
Van een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moet een registratie zijn 
bijgehouden van: 
- de wijze van elke beproeving, meting of inwendige inspectie; 
- de bevindingen van alle keuringen, inspecties, beproevingen en controles. 
Deze documenten of een kopie daarvan moeten ten minste vijf jaar na dagtekening in 
een logboek of kaartsysteem worden bewaard 
 
17.3.2  
De certificaten van leidingen en appendages en installatiecertificaten en bewijzen 
moeten zolang zij geldig zijn, in een logboek of kaartsysteem worden bewaard. 
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18 OPSLAG VAN VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE 
 
18.1 Algemeen 
 
18.1.1  
Gevaarlijke (vloei)stoffen moet worden bewaard in goed gesloten emballage. 
 
18.1.2  
Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle. 
 
Toelichting: 
Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de 
opslagcapaciteit van de niet gereinigde lege emballage niet meegerekend te worden. 
 
18.1.3  
De emballage moet zijn opgeslagen in een vloeistofdichte lekbak. Indien er sprake is 
van opslag van (licht)ontvlambare vloeistoffen moet de lekbak de gehele inhoud van de 
totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen 
moet de inhoud van de lekbak  ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste in 
de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De 
lekbak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. 
 
Toelichting: 
Een lekbak kan onder meer worden gevormd door een vloeistofdichte vloer met 
opstaande randen. Het is mogelijk om emballage met brandbare vloeistoffen in een 
lekbak op te slaan die reeds voor andere opslagen van (licht) ontvlambare of 
brandbare vloeistoffen is gerealiseerd, zoals de lekbak van een dieselolietank. 
Voorwaarde hiervoor is dat de stoffen die bij elkaar worden opgeslagen geen 
gevaarlijke chemische reacties kunnen veroorzaken als zij met elkaar in aanraking 
komen. 
 
18.1.4  
In de inrichting moet nabij de opslag van vloeistoffen in emballage, voor de aard van de 
opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te 
neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. Gemorste vloeistoffen 
moeten zonodig worden geneutraliseerd.  
 
Toelichting: 
Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite. 
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19 GASSEN 
 
19.1 Gasflessen, algemeen 
 
19.1.1  
Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid 
moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan een 
door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen 
keuringsinstelling. 
 
19.1.2  
Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden 
gebracht en worden gemerkt met het woord 'DEFECT', respectievelijk 'LEK'. Ook 
moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of 
vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de 
leverancier worden teruggezonden. 
 
19.2 Gasflessen, gebruik 
 
19.2.1  
Gasflessen moeten niet in de nabijheid van vuur en van brandgevaarlijke stoffen  
staan. 
 
19.2.2  
Gasflessen moeten steeds bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen 
dat ze niet kunnen omvallen. 
 
19.2.3  
In de directe nabijheid van een acetyleendissousfles die in gebruik is moet een 
draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg bluspoeder. 
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20 REINIGEN VAN VOERTUIGEN EN WERKTUIGEN 
 
20.1 Algemeen 
 
20.1.1  
Het reinigen met stoom of met water  moet plaatsvinden op een speciaal daarvoor 
bestemde wasplaats of in een daarvoor bestemde wasruimte. Het reinigen moet op 
een zodanige wijze plaatsvinden dat zich geen waternevel buiten de inrichting kan 
verspreiden. 
 
20.1.2  
Oliën, vetten, modder of verontreinigd water mogen niet over de rand van de vloer van 
een wasplaats of een wasruimte worden geschrobd of gespoten. 
 
20.1.3  
De uitmonding van een afvoerleiding voor verbrandingsgassen van een niet-
verplaatsbare hogedrukreiniger moet zodanig zijn gesitueerd dat deze gassen buiten 
de inrichting geen hinder veroorzaken. 
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21 WERKPLAATS VOOR MOTORVOERTUIGEN 
 
21.1 Constructie 
 
21.1.1  
Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van een ruimte waar 
herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd naar buiten worden geschrobd of gespoten. 
De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd. 
 
21.2 Ventilatie 
 
21.2.1  
Het proefdraaien van verbrandingsmotoren mag uitsluitend plaatsvinden in een ruimte 
waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Bij het proefdraaien van 
verbrandingsmotoren moeten de uitlaatgassen op doelmatige wijze op de buitenlucht 
worden afgevoerd door middel van een op de uitlaat van de verbrandingsmotor 
bevestigde slang van doelmatig materiaal. 
Indien een uitlaatgas-afzuigventilator wordt toegepast moet de slang op de zuigzijde 
van deze ventilator zijn aangesloten. Deze afzuigventilator moet de uitlaatgassen door 
een uitsluitend voor dit doel bestemde leiding van doelmatig en onbrandbaar materiaal 
afvoeren tot ten minste 1 m boven de hoogste daklijn van het pand.  
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22 AFLEVERINSTALLATIE VOOR MOTORBRANDSTOF 
 
22.1 Algemeen 
 
22.1.1  
Een afleverinstallatie voor dieselolie moet in de buitenlucht zijn opgesteld. 
 
22.1.2  
Binnen een afstand van 2 m van een afleverinstallatie mag geen ander kunstlicht 
worden gebruikt dan elektrisch licht. 
 
22.1.3  
Een afleverinstallatie moet zijn opgesteld op een afstand van ten minste 4 m van een 
afwateringssysteem (kolk, lijnafwatering e.d.) of een andere laaggelegen ruimte. Deze 
afstand geldt niet ten opzichte van afwateringssystemen die zijn aangesloten op een 
olieafscheider. 
 
22.1.4  
Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag niet worden gerookt of 
open vuur aanwezig zijn. 
Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot dit verbod een 
veiligheidsteken overeenkomstig NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn aangebracht. 
 
22.1.5  
Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag de motor van het voertuig 
niet in werking zijn. 
Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot dit verbod een bord duidelijk 
zichtbaar zijn aangebracht. 
 

22.2 Afleverinstallatie voor motorbrandstof onder toezicht 
 
22.2.1  
Een installatie voor het afleveren van motorbrandstof onder toezicht moet zijn 
uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstuk 9.6.1 van PGS 28. 
 
22.2.2  
Iedere afleverinstallatie moet zijn voorzien van een schakelaar, waarmee de 
elektrische installatie van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze 
schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Tevens moet op of in 
een afleverinstallatie een schakelaar zijn aangebracht voor het in- en uitschakelen van 
de elektromotor van de pomp. 
 
22.2.3  
Tijdens het afleveren van motorbrandstoffen moet een ter zake kundige persoon in de 
inrichting aanwezig zijn, die in het geval van calamiteiten handelend kan optreden. 
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BIJLAGE: BEGRIPPEN 
 
* Voor zover een DIN-, DIN-ISO-, NEN-, NEN-ISO-, NEN-EN, NVN-norm, AI-blad, 
BRL, CPR, PGS of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft 
op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld 
de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop de 
vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven 
aanvullingen of correctiebladen dan wel - voorzover het op voornoemde datum reeds 
bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, BRL, 
CPR, PGS, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, 
toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is 
bepaald. 
 
BESTELADRESSEN: 
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties: 
- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij: 
SDU Service, afdeling Verkoop 
Postbus 20014 
2500 EA  DEN HAAG 
telefoon (070) 378 98 80 
telefax (070) 378 97 83 
 
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl 
 
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij: 
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop 
Postbus 5059 
2600 GB  DELFT 
telefoon (015) 269 03 91 
telefax (015) 269 02 71 
www.nen.nl 
 
- BRL-richtlijnen bij: 
KIWA Certificatie en Keuringen 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK 
telefoon (070) 414 44 00 
telefax (070) 414 44 20 
 
AFVALSTROOMNUMMER: 
Een uniek nummer dat wordt toegekend aan een specifieke afvalstof van een bepaalde 
ontdoener. 
 
ASBESTHOUDEND AFVAL: 
Afval waarin zich asbest bevindt met een concentratie van meer dan 100 mg/kg 
gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met tienmaal 
amfiboolasbestconcentratie). Tevens wordt onder asbesthoudend afval begrepen al het 
afval dat als asbesthoudend afval in de inrichting is geaccepteerd. 
 
Toelichting 
De restconcentratienorm voor hergebruik van asbesthoudende bulkmaterialen, zoals 
(water)bodem, grond, baggerspecie en puin(granulaat) is in de Beleidsbrief Asbest in 
bodem, grond en puin(granulaat) (TK 2003-2004, 28 663 nr. 15) definitief vastgesteld 
op 100 mg/kg gewogen (gewogen betekent de concentratie serpentijnasbest 
vermeerderd met 10 maal de concentratie amfiboolasbest). 
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ASFALT, TEERHOUDEND: 
Asfalt dat als bindmiddel teer bevat met een concentratie groter of gelijk aan 75 mg/kg 
d.s. PAK.  
 
BAGGERSPECIE: 
Baggerspecie (ongerijpte en nog te ontwateren c.q. te rijpen baggerspecie) die vrijkomt 
bijonderhoud en sanering van waterbodems die behoren tot een oppervlaktewater in 
de zin van de WVO. 
 
BEDRIJFSRIOLERING: 
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar 
oppervlaktewater, een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en 
het transport van afvalwater. 
 
BEWERKEN (VAN AFVALSTOFFEN): 
Veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen met 
fysisch en/of chemische of biologische methoden voor nuttige toepassing of 
verwijdering. 
 
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING: 
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. 
 
BODEMRISICO(CATEGORIE): 
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke 
bedrijfsmatige activiteit. 
 
BODEMRISICOCATEGORIE A: 
Verwaarloosbaar bodemrisico. 
 
BOUW- EN SLOOPAFVAL: 
Afval bestaande uit bouwafval, renovatie- en sloopafval dat vrijkomt bij het bouwen, 
onderhouden, renoveren en slopen van bouwwerken en wegen. 
 
BOUWSTOFFENBESLUIT: 
Besluit van 23 november 1995, Stb. 567, houdende regels met betrekking tot het op of 
in de bodem of in het oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen (Bouwstoffenbesluit 
bodem- en oppervlaktewaterenbescherming), zoals laatstelijk gewijzigd en/of 
aangevuld. 
 
BRANDBARE STOFFEN: 
Stoffen die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen 
blijven reageren, ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen. 
 
BRANDWERENDHEID: 
Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven vervullen bij 
verhitting; de brandwerendheid wordt bepaald volgens NEN 6069. 
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BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN: 
De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een 
gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 
6069. 
 
BRL: 
Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie 
erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag 
voor de afgifte en instandhouding van certificaten. 
 
BRL 2506, versie 1999-06-17: 
Nationale Beoordelingsrichtlijn voor de productie van granulaat uit bouw- en sloopafval. 
 
BRL 9335: 
Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Attest-met Productcertificaat en het NL-
BSB-certificaat voor grond, vastgesteld 8 december 2005, uitgave 10 februari 2006. 
 
CATEGORIE 1-GROND: 
Geen van de samenstellingswaarden voor organische en anorganische stoffen, zoals 
aangegeven in bijlage 2 van het bouwstoffenbesluit, overschrijdt en op zodanige wijze 
wordt gebruikt dat, ook indien geen isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de 
immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het 
bouwstoffenbesluit wordt overschreden. 
 
CATEGORIE 2-GROND: 
Geen van de samenstellingswaarden voor organische en anorganische stoffen, zoals 
aangegeven in bijlage 2 van het bouwstoffenbesluit, overschrijdt en op zodanige wijze 
wordt gebruikt dat , slechts indien isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de 
immissiewaarden voor anorganische stoffen , zoals aangegeven in bijlage 2 van het 
bouwstoffenbesluit wordt overschreden. 
 
CUR/PBV: 
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan 
Bodembeschermende Voorzieningen. 
 
CUR/PBV-AANBEVELING 44: 
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen. 
 
DRAAGBAAR BLUSTOESTEL: 
Een toestel dat voldoet aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1997" (Staatsblad 
1998, 46). 
 
EINDSITUATIE-ONDERZOEK: 
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van 
de inrichting waar potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. 
Hierbij wordt de grond en het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van 
de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, 
door het nemen van grond(water)monsters. 
 
EMBALLAGE: 
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, 
metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, 
big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's). 
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EOX: 
Groepsnaam voor de som van de extraheerbaar aanwezige organische 
halogeenverbindingen. 
 
EURAL: 
De regeling Europese afvalstoffenlijst (Stcrt. 28 mrt 2002). Aanwijzing van gevaarlijke 
afvalstoffen. 
 
GASFLES: 
Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien 
is van een aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten 
hoogste 150 liter. 
 
GECERTIFICEERD GRANULAAT: 
Granulaat dat is geproduceerd conform de BRL 2506. 
 
GELUIDSNIVEAU IN DB(A): 
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig 
de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde 
regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989. 
 
GEURCONCENTRATIE: 
Het aantal geureenheden per volume-eenheid. 
De getalsgrootte van de geurconcentratie is gelijk aan het aantal malen dat de 
geurhoudende lucht met geurvrije lucht moet worden verdund om de geurdrempel te 
bereiken (NVN2820). 
Bij die verdunning waarbij de helft van het aantal panelleden de verdunde monsterlucht 
juist kan onderscheiden van geurvrije lucht, is de geurconcentratie per definitie 1 
geureenheid per m3.  Geurconcentraties worden in Europese normen uitgedrukt in 
european odour units (ouE). 1 ouE/m3 = 2 ge/m3. 
 
GEVAARLIJKE STOFFEN: 
Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding 
milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in 
artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen. 
 
GRANULAAT: 
Een los materiaal bestaande uit steenachtige deeltjes verkregen bij het breken van 
betonpuin/metselwerkpuin/asfalt. 
 
GROND: 
Niet-vormgegeven stof met een vaste structuur, die van natuurlijke oorsprong is, niet 
door de mens is geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan 
uitmaken. Onder grond wordt mede begrepen ontwaterde/gerijpte bagger. 
 
HERGEBRUIK: 
Het als product of als materiaal opnieuw gebruiken of het nuttig toepassen van een 
afvalstof. 
 
HERHALINGSONDERZOEK: 
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en/of grondwater) op die plaatsen 
van de inrichting waar potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben 
plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en/of het grondwater gecontroleerd op de 
eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste 
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, door het nemen van grond(water)monsters. 
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HUISHOUDELIJK AFVAL: 
Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het 
afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn 
aangewezen als gevaarlijk afval. 
 
KIWA: 
Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren 
Drinkwater, Bouw en Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk. 
 
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT): 
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse 
optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en 
beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', 
uitgave 1999. 
 
LEKBAK: 
Vloeistofdichte voorziening met beperkte opvangcapaciteit, waarvan de 
bodembeschermende werking door gericht toezicht en doelmatig ledigen wordt 
gewaarborgd. 
 
LICHT ONTVLAMBARE STOFFEN: 
Stoffen die: 
- Bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie, in 

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

gemakkelijk kunnen worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron 
blijven branden of gloeien; 

- In vloeibare toestand, een vlampunt beneden 21 oC hebben; 
- In gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar zijn; 
- Bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een 

gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen (stoffen die in aanraking met water licht 
ontvlambare gassen ontwikkelen). 

 
LMAX: 
De hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" "F". 
 
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. 
 
MVR-GROND: 
Grond waarvan de samenstellingswaarde van één of meer stoffen uit bijlage A van de 
Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit 
(Staatscourant 126, 6 juli 1999), de samenstellingswaarde, zoals aangegeven in bijlage 
1 van het Bouwstoffenbesluit overschrijdt, tot ten hoogste de in bijlage A van diezelfde 
Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit 
(Staatscourant 126, 6 juli 1999) aangegeven samenstellingswaarde. 
 
NEN: 
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm. 
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NEN 1010: 
Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties. 
 
Deel 1: Onderwerp, toepassingsgebied en fundamentele uitgangspunten 
Deel 2: Termen en definities 
Deel 3: Algemene kenmerken 
Deel 4: Beschermingsmaatregelen 
Deel 5: Keuze en installatie van elektrisch materieel 
Deel 6: Inspectie 
Deel 7: Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en terreinen 
 
NEN 2559: 
Onderhoud van draagbare blustoestellen. 
 
NEN 3011: 
Veiligheidskleuren en -tekens (algemeen). 
 
NEN 3398: 
Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten. 
 
NEN 5740: 
Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek. 
 
NEN 7089: 
Olie-afscheiders en slibvangputten; type-indeling, eisen en beproevingsmethoden. 
 
NEN-EN: 
Een door het ComitéEuropéen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands 
Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. 
 
NRB: 
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. 
 
NULSITUATIE: 
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het 
moment van vergunningverlening. 
 
NULSITUATIE-ONDERZOEK: 
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van 
de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen 
plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de 
activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken. 
 
NUTTIGE TOEPASSING: 
Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De 
belangrijkste handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van 
een afvalstof in dezelfde of een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof 
met een hoofdgebruik als brandstof. 
 
OLIE-AFSCHEIDER: 
(Conform NEN 7089) toestel dat is bestemd voor de behandeling van oliehoudend 
afvalwater waarin olie door opdrijving grotendeels wordt verwijderd uit het afvalwater. 
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ONBRANDBAAR: 
Onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, Bepaling van de 
onbrandbaarheid van bouwmaterialen'. 
 
ONTDOENER: 
Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die van het afval wil ontdoen door het af te 
geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker. 
 
ONTVLAMBARE STOFFEN: 
Stoffen die in vloeibare toestand een vlampunt van ten minste 21 oC en ten hoogste 55  

oC hebben. 
 
OPENBAAR RIOOL: 
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 
10.30 van de Wet milieubeheer. 
 
OPSLAGPLAATS: 
Een losse kast, een bouwkundige kast, een kluis, een opslaggebouw of een vatenpark, 
bestemd voor de bewaring van gevaarlijke stoffen. 
 
PAK: 
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. 
 
PARTIJ: 
Een hoeveelheid afvalstoffen, die uit het oogpunt van (deel-)proces, van oorsprong en 
samenstelling en uit het oogpunt van wijze van opslag als eenheid wordt beschouwd. 
 
PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING: 
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring 
vloeistofdichte voorziening. 
 
PERCENTIELWAARDE: 
Deze waarde geeft aan welk percentage van de tijd een zekere (uurgemiddelde) 
concentratie niet wordt overschreden. 
 
PGS 30: 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in 
kleine installaties'. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid). 
 
PROTOCOL: 
Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte 
handelingen. 
 
REOB: 
Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen, 
bijgehouden door het NCP; voor informatie over en erkende onderhoudsbedrijven zie 
ook internet: (http://www.ncp.nl) 
 
RESTFRACTIE: 
De fractie van het afval die na be- of verwerking op de inrichting niet is be- of verwerkt 
ofwel na bewerking niet voldoet aan de kwaliteitseisen van de afzetmarkt en wordt 
afgevoerd: 
a. Naar een daartoe bevoegde be- of verwerker die de fractie wel kan bewerken of; 
b. Naar een stortplaats of  afvalverbrandingsinstallatie t.b.v. eindverwijdering. 
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RIOLERING: 
Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 
 
SCHONE GROND: 
Grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische 
stoffen zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit overschrijdt. 
 
SIBK: 
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Op de site van www.sikb.nl 
staan de diverse BRL'en en protocollen. 
 
SIKB-PROTOCOL 9335-1: 
Individuele partijen grond. Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in 
het kader van het Bouwstoffenbesluit, versie 2.1, vastgesteld 8 december 2005, 
uitgave 10 februari 2006.. 
 
SORTEERINRICHTING: 
Inrichting waar bouw- en sloopafval en/of bedrijfsafval gesorteerd worden in 
verschillende fracties, gericht op hergebruik. 
 
SORTEERZEEFZAND: 
De fractie 0-10 mm groot die vrijkomt bij het afzeven van bouw- en sloopafval en/of 
bedrijfsafval vóór het sorteerproces. 
 
VERWERKEN (VAN AFVALSTOFFEN): 
Het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen, alsmede handelingen die daartoe 
leiden. 
 
VERWIJDEREN (VAN AFVALSTOFFEN): 
Handelingen die zijn opgenomen in de bijlage IIA van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De 
belangrijkste verwijderingshandelingen zijn verbranden als een vorm van verwijderen 
en storten. 
 
VLAMPUNT: 
Het (onderste) vlampunt is die temperatuur, waarbij boven de vloeistof nog juist met 
lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. 
Het vlampunt tot 55oC wordt bepaald volgens de methode van Abel-Pensky 
omschreven in NEN-EN 57. 
Het vlampunt boven 55oC wordt bepaald volgens de methode van Pensky-Martens 
omschreven in NEN-EN 2719. 
 
VLG: 
Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen. 
 
VLOEISTOFDICHT: 
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een 
bodembeschermende voorziening niet bereikt. 
 
VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING: 
Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-
aanbeveling 44. 
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VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING: 
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig 
onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking -  geen vloeistof aan de niet met 
vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen. 
 
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING: 
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen 
worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. 
 
WONING: 
Gebouw of gedeelte van een gebouw dat voor bewoning wordt gebruikt of daartoe is 
bestemd. 
 
 


