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Begrippen- en literatuurlijst 

 
Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, PGS, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift 
of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, 
toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, 
laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of 
correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. 
 
 

ADR Accord européen relatief aux transport internationaux de 
merchandises dangereuses par route. 

Afgewerkte olie Afgewerkte smeer- of systeemolie zoals is gedefinieerd in het 
Besluit inzamelen afvalstoffen. 

Bestaande installatie Installatie waarvoor eerder een vergunning is verleend. 

Bodembeschermende 
maatregel 

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

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. 

Bodemonderzoek 
Milieuvergunningen en 
BSB 

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den 
Haag (1993). 

Brandbare stof Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder 
vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de 
ontstekingsbron wordt weggenomen. 

CPR Uitgaven van de Sdu Uitgevers (www.sdu.nl), Commissie 
Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, inmiddels 
opgegaan in de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. 

Emballage Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, 
metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 
300 l, papieren of kunststof zakken en laadketels. 

Laadketels: 
een houder bestemd voor zowel transport als opslag van 
vloeistoffen en vaste stoffen: 
- waarvan het reservoir in een speciaal daartoe 
geconstrueerde boxpallet is geplaatst waardoor beschadiging 
bij normaal gebruik wordt voorkomen; 
- die zodanig gebouwd is dat de behandeling met 
mechanische hulpmiddelen (kraan, heftruck) zonder gevaar 
mogelijk is; 
- met een inhoud van ten hoogste 3m3. 
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Emissie Stoffen, trillingen, warmte, die of geluid dat direct of indirect 
vanuit een bron in de lucht, het water of de bodem worden, 
onderscheidenlijk wordt gebracht. 

Energie-efficiency index 
(EEI) 

Het quotiënt van het feitelijke energieverbruik in een bepaald 
jaar en het referentiegebruik in datzelfde jaar. Onder het 
referentiegebruik wordt verstaan het energiegebruik indien 
de producten in een bepaald jaar geproduceerd zouden zijn 
met het rendement (energie per eenheid product) van het 
referentiejaar. De energie-efficiencyindex in het 
referentiejaar van een MJA wordt gesteld op 100. 

Eural Europese afvalstoffenlijst 

Gasfles Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen 
drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of 
naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 
150 l. 

Gedeputeerde Staten Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Drenthe. Postbus 122, 9400 AC Assen, telefax 0592-365777, 
telefoon 0592-365555, buiten kantooruren bereikbaar via de 
milieuklachtentelefoon: 0592-365303. 

Geluidniveau in dB(A) Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt 
in dB(A). 

Gevaarlijke stof Een stof die 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, Wet milieugevaarlijke stoffen. 

Inblokken De mogelijkheid om bij een incident door middel van 
(automatische) afsluiters leidingsystemen en installaties (of 
onderdelen daarvan) te isoleren teneinde de gevolgen zoveel 
mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. 

Installaties of 
procesinstallaties 

Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn 
bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van 
stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) 
tanks, leidingen, appendages met inbegrip van 
randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur. 

Koelinstallatie Een koelinstallatie wordt gevormd door een combinatie van 
met koudemiddel gevulde onderdelen die met elkaar zijn 
verbonden en die tezamen een gesloten koudemiddelcircuit 
vormen waarin het koudemiddel circuleert met het doel 
warmte op te nemen (koeling) of af te staan (verwarming). 
Onder een koelinstallatie wordt tevens een warmtepomp 
verstaan. 
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Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT) 

De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen 
geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke 
beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke 
bedrijfstoestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de 
aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere 
tooncomponent of muziekgeluid. 

Lekbak Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige 
drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel 
een apart gecreëerde vloeistofdichte of -kerende bak van 
steen, beton, staal of kunststof. 
Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage 
optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking 
van de opgeslagen vloeistoffen. 
Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering 
van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen 
hemelwater periodiek te laten afvloeien. 
Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten 
minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen 
vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en 
een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, 
vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige 
opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige 
vloeistoffen. 

Maximale geluidsniveau 
(LAmax) 

Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in 
de meterstand ‘fast’ gecorrigeerd met de meteocorrectieterm 
Cm. 

Mengen Het be- en/of verwerken van (afval)stoffen waarbij niet met 
elkaar vergelijkbare (afval)stoffen worden samengevoegd. Bij 
het mengen verandert de aard en samenstelling van de 
afvalstoffen. 

mo
3 Hoeveelheid stof die een volume inneemt van 1 m3 bij een 

druk van 101,3 kPa en een temperatuur van 0 °C, 
gecorrigeerd voor het eventuele gehalte aan waterdamp. 

NEN 1014 Bliksembeveiliging, zoals laatstelijk gewijzigd of aangevuld. 

NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens in werkplaatsen en in de 
openbare ruimte. 

NEN 6487 Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.  

NEN 6621 Afvalwater en slib; Bepaling van het gehalte aan onopgeloste 
bestanddelen en de gloeirest daarvan; Gravimetrische 
methode. 

NEN 6654 Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost 
sulfaat met behulp van een doorstroomanalysesysteem. 

NEN-EN 378-1 Koelsystemen en warmtepompen; Veiligheids- en 
milieueisen. 
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NEN-EN Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde 
en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als 
Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. 

NEN-normen Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven 
en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl). 

Nieuwe installatie Installatie waarvoor niet eerder vergunning is verleend. 

NPR 6616 Water en slib - routinebepaling van de pH 

NPR 7910 Toelichting bij NEN 10079-10-Gevarenzone-indeling met 
betrekking tot gasontploffingsgevaar. 
NPR 7910-1: Deel 1: Gasontploffingsgevaar, gebaseerd op 
NEN-EN-IEC 60079-10; 
NPR 7910-2: Deel 2: Stofontploffingsgevaar, gebaseerd op 
NEN-EN 50281-3; 

NPR Nederlandse PraktijkRichtlijnen, uitgegeven door het 
Nederlands NormalisatieInstituut (NEN). 

NRB Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige 
activiteiten uitgegeven door InfoMil (www.infomil.nl). 

Nuttige toepassing Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of 
bereide componenten in een andere, nuttige functie dan 
waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd. 

Onbrandbaar Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook 
onder Brandbare stof). 

Ontstekingsbron Een bron waaruit een zodanige hoeveelheid energie vrijkomt 
waardoor een ontplofbaar gasmengsel kan worden 
ontstoken. 

Openbaar riool Voorziening voor de inzameling en het transport van 
afvalwater buiten de inrichting. 

Percolatiewater Vocht dat door het opgeslagen materiaal is gesijpeld, uit de 
opgeslagen materiaal treedt en vervolgens aan de voet of 
onderzijde van de opslaghoop verzamelt of wegvloeit. 

PGS 13 Ammoniak: toepassing als koudemiddel voor koelinstallaties 
en warmte pompen 

PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte 
gevaarlijke stoffen. Richtlijn voor brandveiligheid, 
arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. 
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Potentieel 
bodembedreigende 
activiteit 

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

Protocol Document voor het vastleggen van gegevens ter 
verantwoording van verrichte handelingen. 

Reservoir Een vat of een tank waarin een vloeistof of gas bewaard 
wordt. 

Riolering Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een 
inrichting naar een openbaar riool. 

Transportbewegingen 

 

Een beweging wordt gedefinieerd als het komen en 
vertrekken van één voertuig. 

Verwijderen Handelingen als omschreven in Richtlijn 75/442/EEG, 
artikel 1, onder b. 

Vloeistofdichte vloer of 
voorziening 

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd 
overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. 

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. 

Voorziening die vermenging van de activiteit met de ondergrond 
voorkomt (bijvoorbeeld een aaneengesloten verharding). 

Zekere maatregelen Maatregelen waartoe vergunninghoudster reeds heeft 
besloten. 
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1 Algemeen 

1.1 Gedragsvoorschriften 

1.1.1 De inrichting moet conform de bij dit besluit behorende delen van de aanvraag in 
werking zijn. 

1.1.2 De inrichting moet in goede staat van onderhoud verkeren. 

1.1.3 Installaties of onderdelen van installaties die buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn 
verwijderd, tenzij deze weer een functie krijgen en in afwachting daarvan in goede 
staat van onderhoud verkeren en worden gehouden 

1.1.4 Ongedierte binnen de inrichting moet op doelmatige wijze worden  bestreden. 

1.2 Inspectie en onderhoud 

1.2.1 Er dient een inspectie- en onderhoudssysteem aanwezig te zijn dat de gehele 
inrichting omvat en dat periodiek onderhoud en controle van installaties en 
voorzieningen ter beperking van de milieubelasting en veiligheidsvoorzieningen met 
afdoende frequentie en diepgang waarborgt. Dit inspectie- en onderhoudssysteem 
dient ten minste te omvatten: 
a. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden 

onderworpen; 
b. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten, alsmede van de 

volgorde en de frequentie waarin deze worden uitgevoerd; 
c. de frequentie van onderhoud. 
 

1.2.2 Ten minste 3 werkdagen voordat incidentele werkzaamheden worden uitgevoerd die 
van invloed zijn op de bedrijfsvoering, dienen gedeputeerde staten hiervan schriftelijk 
(fax, e-,mail) op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen nadere 
eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. 

1.3 Terreinen en wegen 

1.3.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. 
Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:  
a. alle gebouwen en de installaties met hun functies; 
b. de voorzieningen voor bestrijding van brand 
c. vlucht en toegangswegen 
d. alle opslagen van stoffen die (bij calamiteiten) nadelige gevolgen voor het milieu 

en/of gevaar voor de omgeving kunnen veroorzaken met vermelding van aard en 
maximale hoeveelheid. 

1.3.2 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen die zich aan een 
terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten tegen 
aanrijding zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie. 

1.3.3 Om het terrein moet een afscheiding aanwezig zijn. 
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1.3.4 De verlichting van gebouwen en van het open terrein van de inrichting moet zodanig 
zijn uitgevoerd, dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of 
slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen, 
wordt voorkomen.  

1.4 Instructie van personeel en derden 

1.4.1 Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame 
personen dusdanige (zonodige schriftelijke) instructies te verstrekken, dat in 
overeenstemming met deze vergunning wordt gehandeld. Hiertoe moet een 
exemplaar van deze vergunning voor iedere medewerker (op een vaste plaats binnen 
de inrichting) toegankelijk zijn. Dit voorschrift heeft tevens betrekking op personeel 
van derden dat binnen de inrichting werkzaamheden verricht.  

1.5 Registraties 

1.5.1 Binnen de inrichting moeten de volgende gegevens worden verzameld: 
a. De op schrift gestelde bevindingen c.q. resultaten van de in deze vergunning  

voorgeschreven interne metingen, werkzaamheden c.q. controles, tevens dient 
hierbij de datum van uitvoering en de naam van uitvoerende persoon/instantie te 
worden aangegeven; 

b. Afschriften van alle installaties- en keuringscertificaten, onderzoeksrapporten en 
meet en/of analyseresultaten die  in deze vergunning worden genoemd. 

De registraties zijn altijd in de inrichting beschikbaar en worden desgevraagd aan een 
vertegenwoordiger van het bevoegd gezag ter inzage en controle verstrekt. 

1.5.2 Registers en rapporten die op grond van deze vergunning dienen te worden opgesteld, 
dienen ten minste vijf jaar in de inrichting te worden bewaard. 
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2 Lucht 

2.1 Stof 

Emissie-eis 

2.1.1 Bij de poedertoren (wei- en melkpoeder) mag de stofconcentratie in de gereinigde 
afgevoerde lucht na de filtrerende afscheider niet meer bedragen dan 5  mg/mo

3. 

2.1.2 De silo’s bestemd voor de opslag van wei- en melkpoeder moeten zijn voorzien van 
een filterinstallatie. De stofconcentratie in de gereinigde afgevoerde lucht na de 
filtrerende afscheider van deze silo’s mag niet meer bedragen dan 5  mg/mo

3. 

2.1.3 De in voorschrift 2.1.1. en 2.1.2. genoemde concentratie mag niet worden bereikt door 
het bijmengen van schone lucht na filtratie. 

Stoffilters 

2.1.4 De filterdoeken van de doekfilterinstallaties moeten gemakkelijk toegankelijk en 
controleerbaar zijn. 

2.1.5 Het afgescheiden stof moet worden verzameld zonder dat de goede werking van de 
installatie wordt verstoord. De afvoer van het afgescheiden stof moet geschieden 
zonder dat dit zich in de omgeving kan verspreiden. 

2.1.6 De binnen de inrichting aanwezige doekfilterinstallaties moeten in goede staat van 
onderhoud verkeren, periodiek worden gecontroleerd en schoongemaakt. Versleten of 
beschadigde filterdoeken moeten onmiddellijk worden vervangen. 

2.1.7 Het na het lossen nog in de vulleiding aanwezige materiaal mag uitsluitend via een 
adequaat filter worden afgeblazen. 

Controle stofemissies (droogtoren en silo’s) 
  

2.1.8 Eenmaal per week  moeten alle filterinstallaties op lekkage of defecten worden 
gecontroleerd. 

2.1.9 Het resultaat van de controles moet worden bewaard zoals gesteld in voorschrift 1.5.1 
en 1.5.2.  

2.1.10 De  filterinstallatie van de poedertoren moet zijn uitgevoerd met een 
temperatuurbewakingsysteem, die en akoestische en/of visuele signalering heeft in de 
centrale bedieningskamer 

2.2 Verbrandingsgassen  

WKK-gasmotoren 
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2.2.1 Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze beschikking dienen de 
maatregelen zoals beschreven bij optie 3 in de memo “NOx-emissie gasmotoren DOC-
kaas” d.d. 8 mei 2006, die als bijlage 11 van de aanvraag is bijgevoegd, aan de 
gasmotoren te zijn uitgevoerd. Binnen 3 maanden na oplevering van deze aanpassing  
moet de emissie van stikstofoxiden van de gasmotoren worden gemeten. De 
resultaten van deze meting dient ter informatie te worden overgelegd aan GS.  

2.3 Gaswasser 

2.3.1 Voorafgaand aan het vullen van de voorraadtank met zoutzuur dient de gaswasser te 
worden gecontroleerd op goede werking. Hierbij dient de pH, de temperatuur, de 
waterinhoud en de werking van de pomp gecontroleerd te worden en zonodig 
bijgesteld te worden.   

2.3.2 De vullichamen van de gaswasser dienen volgens een vast periodiek 
onderhoudsprogramma verwisseld dan wel gereinigd te worden. Indien, door 
onvoorziene omstandigheden, de vullichamen sterk vervuilen, dient verwisseling dan 
wel reiniging hiervan terstond te geschieden. 

2.3.3 Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient de 
vergunninghouder voor de gaswasser een werkinstructie op te stellen. De 
werkinstructie dient ter informatie te worden overgelegd aan GS. 

2.4 Metingen  

2.4.1 De concentratie aan stof in de drooglucht uit de poedertoren moet bij wijzigingen aan 
de poederinstallatie en/of de filterinstallatie, danwel tenminste eens in de 3 jaar 
worden gemeten. De meting moet worden verricht overeenkomstig NEN—EN 13284-
1, danwel een daarvoor in de plaats tredende richtlijn. 

2.4.2 Voor afzonderlijke stofmetingen wordt geacht aan deze vergunning te zijn voldaan 
indien geen van de afzonderlijke halfuurgemiddelde emissieconcentraties de in deze 
vergunning aangegeven maximum concentratie overschrijdt. 
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3 Geur 

3.1 Algemeen 

3.1.1 De naden tussen de vloer van de spoelplaats voor de tankauto’s, de los- en laadplaats 
voor room en de aangrenzende muur dienen dusdanig te worden afgewerkt dat hierin 
geen resten van producten achter kunnen blijven. 

3.1.2 De spoelplaats voor de tankauto’s en de los- en laadplaats voor room  moeten  in 
schone en nette staat worden gehouden. Daartoe dient na iedere spoeling, lading  of 
lossing de spoelplaats respectievelijk de los- en laadplaats volledig te worden 
gereinigd. 

3.1.3 De tankauto’s mogen alleen schoon gespoeld en geladen en gelost worden boven de 
daarvoor bestemde spoel,- en los- en laadplaats. 

3.1.4 De opslag van lege en/of volle melkpoederzakken moet inpandig plaatsvinden. 
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4 Geluid 

4.1 Algemeen 

4.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrich-
ting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte 
werkzaamheden 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) 

Immissiepunt Omschrijving 
Dag 

(07.00 - 
19.00) 

Avond 
(19.00- 23.00 ) 

Nacht 
(23.00 - 07.00 ) 

1 Alteveerstraat 58 59 56 52 
2 Alteveerstraat 51 48 45 

13 Alteveerstraat 111 / 113 47 46 44 
4 Alteveerstraat 106 45 43 42 
5 Kortenaerstraat 8 44 42 41 

17 Kortenaerstraat 6 41 40 37 
19 Kortenaerstraat 2 42 40 36 
20 Kortenaerstraat 31 41 39 36 
6 Trompstraat 34 / 44 42 41 38 
7 Trompstraat 18 / 32 46 44 42 

21 Trompstraat 2 / 26 46 44 41 
8 Trompstraat 13 50 47 44 

24 Piet Hein straat 6 / 8 49 46 44 
23 Piet Hein straat naast 16 50 47 44 

  De beoordelingshoogte is 5 meter. 

 

4.1.2 Om aan het gestelde in de in voorschrift 4.1.1 genoemde waarden te kunnen voldoen 
moet binnen drie maanden nadat de vergunning van kracht is, de maatregelen, met 
betrekking tot het verleggen van de  inrit zoals omschreven in paragraaf 4.3 van het 
akoestisch onderzoek, zijn uitgevoerd.   

4.1.3 Om aan het gestelde in de in voorschrift 4.1.1 genoemde waarden te kunnen voldoen 
moet binnen zes maanden nadat de vergunning van kracht is geworden, de 
maatregelen, met betrekking tot het aanbrengen van geluidsisolatie aan de 
poedertoren, zoals omschreven in paragraaf 4.3 van het akoestisch onderzoek, zijn 
uitgevoerd. 

 

4.1.4 In afwijking van het gestelde in voorschrift 4.1.1 mag, tot de in het voorschrift 4.1.3 
bedoelde maatregelen zijn getroffen, het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
(LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, 
alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvin-
dende activiteiten, op de in onderstaand schema genoemde beoordelingspunten, niet 
meer bedragen dan; 
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LAr,LTF per periode in dB(A) 

Immissiepunt Omschrijving 
Dag 

(07.00 - 
19.00) 

Avond 
(19.00- 23.00 ) 

Nacht 
(23.00 – 07.00 ) 

1 Alteveerstraat 58 61 59 56 
2 Alteveerstraat 52 50 48 

13 Alteveerstraat 111 / 113 49 48 47 
4 Alteveerstraat 106 47 46 45 
5 Kortenaerstraat 8 47 46 46 

17 Kortenaerstraat 6 43 42 41 
19 Kortenaerstraat 2 45 44 42 
20 Kortenaerstraat 31 44 44 43 
6 Trompstraat 34 / 44 46 45 44 
7 Trompstraat 18 / 32 48 48 47 

21 Trompstraat 2 / 26 50 49 48 
8 Trompstraat 13 53 52 51 

24 Piet Hein straat 6 / 8 52 50 49 
23 Piet Hein straat naast 16 53 52 51 

  De beoordelingshoogte is 5 meter. 

4.1.5 Onverminderd het gestelde in voorschrift 4.1.1, mogen de maximale geluidsniveaus 
(LAmax), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen 
en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin 
plaatsvindende activiteiten, niet meer bedragen dan de  vermelde waarde in tabel I in 
de bijlage van de aanvullingen d.d. 7 september 2006 (kenmerk 060907.MGE.LFA.brf 
re op vergunning WM.doc).  

4.2 Maatregelen en voorzieningen 
 

4.2.1 In onderstaande tabel zijn het maximaal aantal vergunde transportbewegingen (aan- 
en afvoer) vermeld.  

 
Perioden Dag Avond Nacht 
Bestaand recht 41 5 8 
Nieuwe situatie 32 10 4 
Totaal 73 15 12 

4.2.2 Het afblazen van stoom van de overdruk beveiliging in de ketelinstallatie mag alleen 
via een (deugdelijke) geluiddemper plaatsvinden.  

4.2.3 Ramen en deuren in de gevel(s) van de ruimten waarin de bewerkingsmachines en 
andere lawaaimakende machines en installaties staan opgesteld, moeten tijdens het in 
werking zijn van de machines en installaties en bij lawaai ten gevolge van 
werkzaamheden gesloten worden gehouden, behoudens voor het onmiddellijk 
doorlaten van personen, goederen en voertuigen. 
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4.2.4 De rijsnelheid van voertuigen mag binnen de inrichting niet hoger zijn dan 20 km/h. 
Deze snelheidsbeperking moet bij de toegang(en) tot de inrichting en op alle andere 
daartoe geëigende plaatsen zijn aangegeven met verbodsborden welke in het reguliere 
wegverkeer gebruikelijk zijn.  

4.2.5 De vrachtwagens dienen het terrein van de inrichting in de nachtperiode (23.00 tot 
07.00 uur) met laag toerental te verlaten om geluidhinder te voorkomen. Deze 
maatregel moet bij de uitgang(en) van de inrichting in duidelijk opschrift (zo nodig 
óók in buitenlandse talen) zijn aangegeven. 

4.2.6 Gedurende het laden, lossen, reinigen en parkeren, mogen de motoren van de 
voertuigen  niet in werking zijn, tenzij dit tijdens het lossen  noodzakelijk is ten 
behoeve van de laad- en losapparatuur. 

4.2.7 Onverminderd het gestelde in de voorschriften 4.1.1  en 4.1.3 mogen radio's en andere 
geluids- of omroepinstallaties, inclusief die van auto's van bezoekers of 
bevoorradingsauto's, buiten de inrichting niet hoorbaar zijn. 

4.2.8 Tussen 19.00 uur en 07.00 uur dient bij het achteruitrijden op het terrein van de inrichting de 
akoestische achteruitrijd signalering  te zijn uitgeschakeld.  

4.2.9 Het warmdraaien van motoren op het terrein van de inrichting mag uitsluitend het 
leveren van remlucht tot doel hebben en mag niet eerder beginnen dan 1 minuut voor 
het vertrek van het motorvoertuig. 

4.2.10 In de inrichting mogen slechts motorvoertuigen en andere apparaten, machines of 
installaties met een (verbrandings)motor in werking zijn, die zijn voorzien van een 
doelmatige en in goede staat verkerende geluiddemper en uitlaatsysteem. 

4.2.11 De in- cq uitrit, nabij Alteveerstraat 58,  moet zijn voorzien van een vlak afgewerkte 
bestrating. 

4.2.12 Binnen het terrein van de inrichting is het gebruik van een claxon niet toegestaan. 
Deze maatregel moet bij de toegang(en) van de inrichting duidelijk zijn weergegeven 
(zo nodig óók in buitenlandse talen) zijn aangegeven. 

4.2.13 De slagboom ( naast het laboratorium) dient in de avond- en nachtperiode gesloten te 
zijn. De slagboom mag in deze perioden alleen door een operator worden geopend.  
Het aantal passages staan vermeld in voorschrift 4.2.1 en hebben betrekking op het 
bestaand recht. De passages moeten in een logboek worden geregistreerd. Hierin 
moet het aantal en het tijdstip worden vermeld. Het logboek moet, op verzoek, ter 
beschikking worden gesteld aan de productgroep handhaving. 

4.2.14 In de avond – en de nachtperiode mogen binnen de inrichting ter hoogte van de 
woning aan de Alteveerstraat 58  geen vorkheftruckbewegingen ten behoeve van het 
laden en lossen van melkpoeder plaatsvinden. 

4.3 Metingen en controle 

4.3.1 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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5 Bodembescherming 

5.1 Algemeen 

5.1.1 Vanaf 1 januari 2008  moet het  bodemrisico op alle voor bodemverontreinigde 
locaties binnen de inrichting door het treffen van doelmatige maatregelen en 
voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB 
(Nederlandse Richtlijn Bodembescherming).  

5.2 Aanvullend onderzoek 

5.2.1 Binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient de 
vergunninghouder het bodembeschremingsniveau van de spoelplaats te beoordelen 
conform de NRB systematyiek. Indien ter plaatse niet wordt voldaan aan 
bodemrisicocategorie A, dient in de rapportage tevens aangegeven te worden welke 
maatregelen genomen worden om te voldoen aan bodemrisicocategorie A. Een 
rapportage van deze beoordeling dient ter beoordeling te worden overgelegd aan GS.  

5.3 Voorzieningen 

5.3.1 De in het bedrijfsenergie- en milieuplan (BEMP 2005-2008) en de 
vergunningaanvraag  aangegeven (zekere) maatregelen tot bodembescherming 
moeten op de genoemde data of binnen de gestelde termijn zijn uitgevoerd. Deze 
maatregelen mogen zijn vervangen door andere technieken of maatregelen die 
tenminste dezelfde bodemschermende kwaliteit hebben en voldoen aan de NRB.  

5.3.2 Alvorens de lekbak van de loog en zuurtank wordt leeggepompt dient bepaald te 
worden of het water verontreinigingen bevat. 

5.4 Beheersmaatregelen 

5.4.1 Binnen de inrichting moet een bodemcalamiteitenplan aanwezig zijn, dit plan kan 
onderdeel uitmaken van het bedrijfsnoodplan. In dit bodemcalamiteitenplan moeten 
de te nemen maatregelen ter bescherming van de bodem ingeval van een incident zijn 
beschreven. In het onderdeel dient ten minste aandacht te worden besteed aan: 
a. melding en registratie; 
b. bij wie het incident moet worden gemeld;  
c. wanneer Gedeputeerde Staten moeten worden ingelicht; 
d. voorkomen van verspreiding;  
e. hulpmateriaal; 
f. opruimen, schoonmaken en herstel; 
g. evaluatie. 
Er dient overeenkomstig dit plan te worden gehandeld. 
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5.5 Bodemincidentenmanagement 

5.5.1 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient 
vergunninghoudster aan te tonen dat bodemincidentenmanagement een 
onlosmakelijk deel uitmaakt van het zorgsysteem. Bij het aantonen dient het volgende 
te zijn uitgewerkt: 
a. vroegtijdig signaleren van bodemincidenten door middel van lekdetectie, 

monitoring van de bodemkwaliteit dan wel frequente inspectie van apparatuur en 
toezicht op handelingen; 

b. onmiddellijk en effectief ingrijpen om de bodemkwaliteit te herstellen na een 
opgetreden bodemincident; 

c. kwaliteitsprocedures die voorzien in een aanpassing van werkinstucties, toezicht 
aanpassing van apparatuur en/of verbeterd onderhoud opdat een herhaling van 
een opgetreden bodemincident wordt voorkomen. 

5.6 Controle 

5.6.1 Alle bodembeschermende voorzieningen zoals vloeistofkerende vloeren en de 
lekbakken dienen minimaal 6 maal per jaar visueel te worden geïnspecteerd door of 
namens de vergunninghouder. 

5.6.2 Het resultaat van de visuele inspecties moet worden bewaard zoals gesteld in 
voorschrift 1.5.1 en 1.5.2.  

5.7 Bedrijfsrioleringen 
 
Functionele eisen 

5.7.1 Riolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater moet vloeistofdicht zijn en bestand 
zijn tegen het af te voeren afvalwater. 

5.7.2 Als een rioolsysteem lek is, of als wordt vermoed dat dit het geval is, dient: 
a. dit onverwijld te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten; 
b. het betreffende deel van het rioolsysteem buiten gebruik te worden gesteld; 
c. herstel, indien dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk te geschieden. 

5.7.3 Het rioolsysteem, of een gedeelte daarvan, waarvan is geconstateerd dat dit niet kan 
worden hersteld, dient zo spoedig mogelijk te worden verwijderd of vervangen. 

 
Controle en metingen 

5.7.4 De vergunninghouder dient binnen 1 jaar na het van kracht worden van deze 
vergunning een plan van aanpak op te stellen waarin wordt aangegeven hoe en 
wanneer de lekdichtheid van het riool  geïnspecteerd wordt. Het plan van aanpak 
dient ter instemming aan GS te worden overgelegd. GS kan nadere eisen stellen ten 
aanzien van het plan. 

5.7.5 De rioolinspectie dient te worden uitgevoerd conform het plan van aanpak zoals 
bedoeld in voorschrift 5.7.4.  
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5.8 Bodembelastingonderzoeken 

Nulsituatie onderzoek 

5.8.1 Als referentiekader voor de kwaliteit van de bodem en het grondwater gelden de 
resultaten van de  door Millfac BV uitgevoerde bodemonderzoeken, respectievelijk 
a. Milieuvergunning en BSB op het terrein van DOC Hoogeveen ”Dossieronderzoek 

en onderzoeksstrategie”, d.d. 20 juni 1994, B1571-1 
b. Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Zuivelfabriek DOC te 

Hoogeveen, d.d. 20 juni 1994, B1571-2. 

Eindonderzoek 

5.8.2 Bij beëindiging van een vergunde bodembedreigende activiteit dient binnen 1 jaar ter 
vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de 
eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de 
plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en op alle overige locaties 
waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.  Het onderzoek dient te 
worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en 
BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het 
onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan 
Gedeputeerde Staten. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden 
na het uitvoeren van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd. 

Herstelplicht (bodemsanering) 

5.8.3 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is 
verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de 
resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze 
bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde 
nulsituatie van de bodemkwaliteit 5.8.1 wordt hersteld. 

5.8.4 Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 5.8.3 
dient een evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin 
dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het 
evaluatierapport beschreven situatie treedt in de plaats van het deel van het 
onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 5.8.1 dat betrekking heeft op het 
gesaneerde deel van de bodem. 
Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een 
monitoringsrapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de 
tussentijdse kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd. 
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6 Afvalstoffen 

6.1 Gedragsvoorschriften 

6.1.1 Op het terrein van de inrichting mogen geen afvalstoffen worden gestort, begraven of 
permanent worden opgeslagen.  

6.2 Opslag en afvoer 

6.2.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn is genoemd, mogen afvalstoffen 
niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen. 

6.2.2 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden binnen de 
inrichting, van afvalstoffen afkomstige geur, stof, percolaat mag zich niet buiten de 
inrichting kunnen verspreiden, gemorste of gelekte stoffen moeten zo spoedig 
mogelijk worden opgeruimd. 

6.2.3 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen 3 maanden na 
bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn. 

6.3 Scheiden en mengen 

6.3.1 Afvalstoffen die binnen de inrichting vrijkomen dienen voor zover mogelijk binnen de 
inrichting gescheiden te worden ingezameld, opgeslagen en gescheiden te worden 
aangeboden aan een erkende inzamelaar c.q. verwerker.  

6.3.2 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die 
vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden dienen te worden bewaard in 
vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de 
betreffende afvalstoffen. 
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7 Afvalwater 

7.1 Algemeen 

7.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of een andere voorziening voor de 
inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de 
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: 
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een 

zodanig riool behorende apparatuur;  
b. de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig 

riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd; 

7.2 Lozingseisen 

7.2.1 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat: 
a. een temperatuur heeft hoger dan 40 graden Celsius; 
b. de zuurgraad uitgedrukt in pH eenheden, mag als daggemiddelde niet lager zijn 

dan 6,5 en niet hoger zijn dan 11,0 
c. uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning mag de 

zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, als piekwaarde van maximaal 30 minuten 
niet lager zijn dan 5 en niet hoger dan 12  bepaald volgens NPR 6616; 

d. een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487 
(1997) of NEN 6654 (1992); 

e. een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, 
bepaald volgens NEN 6621(1988): C1 (1992); 

f. stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken; 
g. stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of 

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

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

7.3 Controle 

7.3.1 De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool 
plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde 
bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen 
tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn. 

7.4 Vetafscheider 

7.4.1 Het afvalwater dat vrijkomt bij de spoelplaats voor tankauto’s dient via een 
vetafscheider op de riolering te worden geloosd. 

7.4.2 De vetafscheider moet ten minste eenmaal per maand worden geïnspecteerd en zo 
dikwijls als dat voor de goede werking noodzakelijk is, doch ten minste eenmaal per 
jaar, worden leeggemaakt en ontdaan van vet-, olie- en slibafzetting. 

7.4.3 Na elke lediging dient de vetafscheider direct volledig gevuld te worden met 
schoonleidingwater. 
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7.4.4 Het bewijs van de afvoer van de vet-,olie- en slibafzetting uit de vetafscheider door 
een erkende inzamelaar/verwerker dient te worden bewaard gedurende een periode 
van ten minste drie jaar en op verzoek aan gedeputeerde staten te worden overgelegd. 

7.4.5 De vetafscheider dient te voldoen aan NEN 7087. 
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8 Energie 

8.1 Energie 

8.1.1 De in het bedrijfsenergie- en milieuplan (BEMP 2005-2008) aangegeven zekere 
maatregelen tot energiebesparing moeten op de in dit plan genoemde data of binnen 
de gestelde termijn zijn uitgevoerd. Deze maatregelen mogen zijn vervangen door 
andere technieken of maatregelen die tenminste dezelfde energiebesparing tot gevolg 
hebben. 

8.1.2 In het geval dat vergunninghoudster de deelname aan het convenant 
Meerjarenafspraak Energie-efficiency (MJA2) beëindigt, moet de 
vergunninghoudster, dit binnen 3 maanden met opgaaf van de reden van beëindiging 
van de deelname aan de MJA2 melden aan Gedeputeerde Staten. 
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9 Externe veiligheid 

9.1 Plan van aanpak voldoen aan grenswaarde Bevi 

9.1.1 Vergunninghouder dient voor 1 april 2008 ter instemming een plan van aanpak te 
overleggen. In het plan van aanpak dient te worden weergegeven hoe voldaan gaat 
worden aan de grens- en richtwaarde uit het Besluit externe veiligheid en de 
bijbehorende regelingen.  

9.2 Brandbestrijding 

9.2.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten 
steeds: 
a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn; 
b. in goede staat van onderhoud verkeren; 
c. goed bereikbaar zijn; 
d. als zodanig herkenbaar zijn. 

9.2.2 Onderhoud aan draagbare blustoestellen en brandslanghaspels moet voldoen aan 
respectievelijk NEN 2559 en NEN-EN 671-3. 

9.2.3 Het terrein en het wegenstelsel dienen zodanig te zijn ingericht en de toegankelijkheid 
dient zodanig te zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten 
minste twee richtingen is te bereiken. 

9.2.4 In de gehele inrichting mag niet worden gerookt behalve op die plaatsen en in die 
gebouwen waar vanwege vergunninghoudster nadrukkelijk de toestemming tot roken 
is aangegeven. Het rookverbod moet duidelijk zijn aangegeven door middel van 
opschriften of pictogrammen conform de norm NEN 3011. 

9.2.5 In de gehele inrichting moeten de plaatsen en gebouwen, waar open vuur en roken 
verboden is, zoals binnen gevarenzones, duidelijk zijn aangegeven door middel van 
opschriften of pictogrammen conform de norm NEN 3011. 

9.3 Bedrijfsnoodplan 

9.3.1 In geval van nood dient de vergunninghoudster conform het bedrijfsnoodplan te 
handelen. 

9.3.2 Tenminste eenmaal per jaar dient het bedrijfsnoodplan te worden geactualiseerd en 
dient conform het bedrijfsnoodplan geoefend te worden. 

9.4 Stofontploffingsgevaar 

9.4.1 De gevarenzone-indeling met betrekking tot stofexplosiegevaar moet voldoen aan de 
door het Nederlandse Normalisatie Instituut en Arbeidsinspectie uitgegeven 
richtlijnen en zoals opgenomen in respectievelijk NEN-EN 50281-3, NPR 7910-2 en 
voorlichtingsblad V27. 
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9.4.2 De in de vastgestelde gevarenzone aanwezige ontstekingsbronnen moeten worden 
vermeden. Indien dit niet mogelijk is dienen de ontstekingsbronnen te voldoen aan de 
per gevarenzone vastgestelde maatregelen en eisen ter voorkoming van brand en 
explosie. 

9.4.3 De tekeningen en indelingsrapporten van de zone-indeling dienen zorgvuldig te 
worden beheerd. Bij het beheer van deze zone-indelingsgegevens moeten ten minste 
de volgende aspecten zijn vastgelegd: 
a. bij wijzigingen: de vervanging van alle aanwezige bescheiden die op de zone-

indeling van de installatie betrekking hebben; 
b. welke deskundige of groep van deskundigen verantwoordelijk is voor de zone-

indeling. 

9.4.4 Werkzaamheden zoals onderhoud en reparatie  binnen de gevarenzone mogen alleen 
met toestemming van  de bedrijfsleiding plaatsvinden. Bij deze toestemming moet 
zijn aangegeven: 
a. Welke maatregelen moeten worden getroffen teneinde brand en/of explosies te 

voorkomen; 
b. Welke middelen moeten worden gebruikt om brand te bestrijden en andere 

ongewenste situaties ongedaan te maken; 
c. Welke werkzaamheden verricht mogen worden; 
d. De duur van de werkzaamheden; 
e. De uit te voeren controles voordat met de werkzaamheden mag worden 

begonnen; 
f. Hoe een veilige situatie gedurende de werkzaamheden wordt gewaarborgd.  

9.4.5 Stofafzettingen in ruimten waar explosiegevaar kan heersen moet regelmatig doch 
tenminste eenmaal per jaar worden verwijderd. 

9.4.6 Het verwijderen van stof moet zodanig plaatsvinden dat hierbij geen stofexplosie kan 
ontstaan. Bij het verwijderen van stof mogen geen explosieve stof/luchtenmengsels 
ontstaan en mogen geen ontstekingsbronnen worden geïntroduceerd. Een stofzuiger 
moet zijn voorzien ven elektrostatische geleidende slangen en mondstuk. Het gebruik 
van (harde) bezems en perslucht moet worden vermeden. 

9.4.7 Ruimten en installaties met een verhoogd explosiegevaar moeten overeenkomstig 
NEN 1014 tegen blikseminslag zijn beveiligd.  

9.4.8 In ruimten met een verhoogd explosiegevaar, is roken en vuur verboden. In deze 
ruimten en op de toegangen tot deze ruimten moet in duidelijk leesbare letters, met 
een hoogte van tenminste 50 mm, het opschrift “ROKEN EN VUUR VERBODEN”of 
een overeenkomstige genormaliseerd veiligheidsteken volgend NEN 3011 zijn 
aangebracht. 

9.5 Gasflessen 

Algemeen 

9.5.1 Gasflessen moeten, met uitzondering van werkvoorraden, op een laskar geplaatste 
gasflessen of gasflessen die zijn aangesloten aan een verzamelleiding, worden 
opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening. In de opslagvoorziening 
mogen geen andere goederen aanwezig zijn die voor het beheer van de gasflessen niet 
functioneel zijn. 
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9.5.2 Gasflessen waarvan de herkeurtermijn (periodiek onderzoek) is verstreken mogen 
niet binnen de inrichting aanwezig zijn. 

9.5.3 Zichtbaar beschadigde of lekkende gasflessen moeten apart gezet worden op een 
locatie waar het uitstromende gas zo weinig moghelijk gevaar oplevert. 

9.5.4 Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor 
volle gasflessen van deze vergunning. 

Uitpandige opslagvoorziening 

9.5.5 De opslag plaats moet ten minste op een afstand van 5 meter tot kelderopeningen, 
putten en straatkolken die in open verbinding staan met de riolering en tenminste op 
7,5 meter tot aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die op 1,5 meter boven het 
maaiveld zijn gelegen. 

9.5.6 Het dak van de opslag voorziening mag niet van brandgevaarlijk materiaal 
vervaardigd zijn. 

9.5.7 Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur moeten op 
duidelijke zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst , welke het 
gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden.  

9.5.8 Binnen de opslagvoorzienig en tevens binnen een afstand van 2 meter daarbuiten mag 
niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Aan de buitenzijde van de 
opslagvoorzienig moet daartoe op geschikte plaatsen met betrekking tot dit verbod 
een pictogram overeenkomstig NEN 3011 zijn aangebracht. 

9.5.9 De opslagvoorzienig mag niet ongecontroleerd toegankelijk zijn voor onbevoegden. 

9.5.10 De vloer van de opslagvoorziening mag niet lager zijn gelegen dan de omliggende 
vloer, van aangrenzende ruimten of van het omringende maaiveld. Deze vloer moet 
vlak zijn, en zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Bij een open 
opslagvoorziening moet deze afwaterend zijn uitgevoerd. De vloer moet zodanig zijn 
uitgevoerd dat zich onder de vloer geen gas kan verzamelen. 

9.5.11 In een opslagvoorziening mogen geen afsluiters worden geopend. Aan de buitenzijde 
van de opslagplaats moet op daartoe geschikte plaatsen met betrekking tot dit verbod 
met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 5 cm, het opschrift zijn aangebracht: 
“OPENEN VAN AFSLUITERS VAN GASFLESSEN VERBODEN” overeenkomstig 
NEN 3011. Het is echter toegestaan dat in combinatie met opslag, gasflessen via een 
verbinding met vaste leidingen zijn gekoppeld aan een installatie waar deze gassen 
worden toegepast. Het hiervoor genoemde verbod tot openen van afsluiters geldt niet 
voor deze gasflessen. 

9.5.12 Voor elke 200 m2 vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte 
hiervan, moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van 
ten minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn 
beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand 
van de opgeslagen stoffen te blussen. 

9.5.13 Natuurlijke ventilatie moet steeds gewaarborgd zijn. Een eventueel dak moet van 
onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd en zodanig zijn uitgevoerd dat eventueel 
vrijgekomen gassen zich daaronder niet kunnen ophopen 
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Verpakking en etikettering 

9.5.14 Gasflessen moeten zijn voorzien van de vereiste ADR-gevaarsetiketten. 

Gebruik opslagvoorziening 

9.5.15 Gasflessen moeten door vastzetten of anderszins tegen omvallen zijn beschermd. 
a. Als de opslag van gasflessen plaatsvindt in een vak of compartiment dan moet dit 

aan de volgende voorwaarden voldoen: 
b. het vak dient aan drie zijden gesloten te zijn door een muur of een 

staalconstructie met een hoogte welke toereikend is om omvallen te voorkomen; 
c. de gasflessen moeten zo dicht mogelijk bij elkaar en bij de wanden worden 

neergezet om volledig omvallen te voorkomen. 
d. de voorzijde van het vak moet voorzien zijn van een constructie (ketting, beugel of 

spanband) waarmee het omvallen van gasflessen wordt voorkomen; deze 
voorziening behoeft niet in gebruik te zijn indien er gedurende werktijd aan- en 
afvoer van gasflessen in het vak plaatsvindt; 

e. indien in het vak gasflessen van verschillende grootte worden opgeslagen moet 
het beschermingsniveau tegen omvallen voor alle gasflessen gelijk zijn. 

9.5.16 Het stapelen van gasflessen is alleen toegestaan indien de constructie van de 
gasflessen hierin voorziet. Bij het stapelen in staande toestand mogen niet meer dan 
drie lagen gasflessen op elkaar zijn geplaatst, behoudens wanneer gebruik wordt 
gemaakt van pallets die een hogere stapeling toestaan. Het is verboden gasflessen die 
zijn gevuld met een giftig of brandbaar gas dat tot vloeistof is verdicht of in vloeistof is 
opgelost, in liggende toestand op te slaan of te stapelen. 

9.5.17 Gasflessen met gassen met gelijksoortige gevaarseigenschappen moeten bij elkaar 
worden opgeslagen. 
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10 Opslag en verlading 

10.1 Algemeen 

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

10.1.2 Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten: 
a. bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking komen; 
b. geschikt zijn voor de condities waaronder ze worden gebruikt; 
c. een barstdruk hebben van ten minste twee maal de hoogst voorkomende 

werkdruk tenzij in deze vergunning anders is voorgeschreven; 
d. ten minste éénmaal per maand visueel worden geïnspecteerd en ten minste 

éénmaal per jaar worden beproefd bij een druk van ten minste 1 maal de 
ontwerpdruk. 

10.2 Opslagregistratie 

10.2.1 Binnen de inrichting moet op een daartoe bestemde plaats een registratiesysteem 
aanwezig zijn waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de 
inrichting opgeslagen aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden. 

10.3 Opslag van gevaarlijks stoffen in tanks met bijbehorende installaties 

10.3.1 Alle tanks met gevaarlijke stoffen moeten zijn voorzien van een opschrift waaruit 
blijkt welke stof zich in de tank bevindt. 

10.3.2 Tanks moeten zijn geplaatst in een lekbak, dan wel dubbelwandig zijn uitgevoerd met 
een lekdetectie die permanent in werking is. 

10.3.3 De afvoer van de lekbak moet bij normaal bedrijf zijn gesloten zodat in geval van 
ernstige lekkage geen verspreiding van de inhoud plaats kan vinden. 

10.3.4 De tanks, leidingen,appendages en de lekbak moeten zijn bestand tegen de inwerking 
van de stof die zich in de tanks bevindt. 

10.3.5 Buiten opgestelde tanks moeten zijn beschermd tegen corrosie en beschadiging door 
oorzaken van buitenaf. 

10.3.6 Op de tanks moeten een vulleiding en een ontluchtingsleiding zijn aangebracht. De 
ontluchtingsleiding moet minimaal dezelfde diameter als de vulleiding hebben. 
Vulleidingen en ontluchtingsleidingen moeten aan de bovenzijde van het reservoir 
zijn aangesloten. 

10.3.7 Indien de opslagtanks zijn voorzien van een onderaansluiting moet in deze 
onderaansluiting zo dicht mogelijk bij de tank een afsluiter zijn geplaatst. 

10.3.8 Op de tanks moeten voorzieningen die overvulling voorkomen aanwezig zijn. 

10.3.9 Een ontluchtingsleiding en een (eventueel aanwezige) overloopleiding moeyen 
uitmonden in een opvangbak. 
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10.3.10 Het niveau van de vloeistof in de tank moet eenvoudig, door middel van een 
geslotensysteem, te controleren zijn. 

10.3.11 Doseerpompen voor gevaarlijk stoffen moeten in een lekbak zijn geplaatst. 

10.3.12 De  plaatsen waar de tankauto’s op de vulleidingen(en) moeten worden aangesloten 
moet(en) duidelijk zijn gemerkt met de aanduiding van de inhoud van de tank. 

10.3.13 Onder het vulpunt van de tank moet een lekbak aanwezig zijn. 

10.3.14 De inhoud van lekbakken van vulpunten voor loog en zuur mogen niet met elkaar in 
verbinding staan of kunnen komen. 

10.3.15 Vulpunten voor loog en zuur die op kortere afstand dan 5 meter van elkaar liggen 
mogen niet gelijktijdig worden gevuld. 

10.3.16 In de nabijheid van het aansluitpunt dient een aansluiting op de waterleiding met een 
slang aanwezig te zijn om eventueel gemorste gevaarlijke stoffen te kunnen 
verdunnen en vervolgens op verantwoorde wijze te kunnen verwijderen. 

10.4 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 

Algemeen 

10.4.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 
3.1.6 en 3.23.1 van de richtlijn PGS 15. 

10.4.2 Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen 
overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van 
deze vergunning. 

Inpandige opslagvoorziening 

10.4.3 De opslagvoorziening moet voldoen aan het gestelde in de voorschriften  3.3.1, 3.3.3, 
3.9.1, 3.21.1, 3.21.2 en 3.22 van de richtlijn PGS 15. 

10.4.4 Een opslagvoorziening moet voorzien zijn van een bliksembeveiligingsinstallatie die 
voldoet aan de norm NEN 1014. 

Stellingen 

10.4.5 Stellingen in een opslagvoorziening moeten voldoen aan de voorschriften 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.3, 3.4.4 en 3.4.5 van de richtlijn PGS 15. 

Verpakking en etikettering 

10.4.6 De verpakking en etikettering van verpakte gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de 
voorschriften 3.11.1, 3.11.2 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15. 

Ventilatie 
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10.4.7 De ventilatie van de opslagvoorziening moet voldoen aan voorschrift 3.7.1.van de PGS 
15. 

Gebruik opslagvoorziening 

10.4.8 Het gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen in opslagvoorzieningen moet voldoen 
aan de voorschriften 3.12.1, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.14.1, 3.14.2, 3.14.3, 
3.15.1,  3.16.1, 3.16.2, 3.17.1, 3.18.1 van de richtlijn PGS 15. 

Veiligheidsvoorzieningen 

10.4.9 Met betrekking tot de aanwezigheid van nooddouche en oogspoelvoorziening, 
persoonlijke beschermingsmiddelen moet voldaan worden aan voorschriften 3.24.1 en 
3.25.1 van de richtlijn PGS 15 

10.5 Opslag van olie en smeermiddelen in emballage 

10.5.1 De olie- en smeermiddelen in emballage moeten zijn geplaatst in of boven een 
vloeistofdichte lekbak met een inhoud tenminste gelijk aan de inhoud van de grootste 
emballage vermeerderd met 10 %van de gezamenlijke inhoud van de overige in de bak 
geplaatste emballage. 

10.5.2 Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten 
vloeistofdichte lekbak(ken) onder het aftappunt/de aftappunten worden geplaatst. 

10.6 Opslag van (afgewerkte) olie in bovengrondse tanks met bijbehorende 
installaties 

10.6.1 De tank moet blijvend vloeistof dicht zijn 

10.6.2 De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan 

10.6.3 Het uitwendige van de tank moet tegen corrosie zijn beschermd 

10.6.4 De tank moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak, met een inhoud die tenminste 
gelijk is aan de inhoud van de tank. De bak moet bestand zijn tegen de vloeistof in de 
tank en tegen inregen zijn beschermd. 

10.6.5 De tank moet voor onderhoud en inspectie aan alle zijden op een doelmatige wijze 
bereikbaar zijn. 

10.6.6 Bij het vullen moet het vloeistofniveau in de tank bekend zijn bij degene die de tank 
vult. 

10.6.7 De tank mag ten hoogste voor 95 % zijn gevuld. 

10.6.8 Indien gevaar voor mechanische beschadiging van de tank, de lekbak en/of de 
leidingen of appendages  bestaat (bijvoorbeeld door aanrijding of vallende 
voorwerpen), moet de bovengrondse installatie hiertegen zijn beschermd. 
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10.6.9 Bij de uitmonding van de zuigleiding moet een aansluitmogelijkheid aanwezig zijn 
voor de afvoer van statische elektriciteit. Bij het leegzuigen van de tank moeten 
maatregelen tot het afvoeren van statische elektriciteit worden getroffen. De 
elektrische verbindingen tussen tankwagen en tank moet tot stand zijn gebracht 
alvorens de slang wordt aangesloten en slechts worden verbroken nadat de slang is 
afgekoppeld. 

10.6.10 Onmiddellijk nadat de afgewerkte olie uit de tank is gezogen en de zuigslang is 
losgekoppeld, moet de zuigleiding dan wel zuigopening met een goed sluitende dop 
worden afgesloten. 

10.6.11  Het vullen en leegzuigen van de tank bestemd voor afgewerkte olie moet zonder 
morsen gescheiden. Zowel het vulpunt als de aansluiting voor het leegzuigen moeten 
elk zijn opgesteld boven een vloeistofdichte bak, die bestand is tegen afgewerkte olie. 
De vloeistofdichte bak moet zodanig zijn geplaatste of afgedekt dat zich hierin geen 
(regen)water kan verzamelen. 
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11 Installaties 

11.1 Elektrische installaties 

11.1.1 Onderhoud en aanpassingen aan de elektrische installaties moet worden uitgevoerd 
door een erkende installateur.  

11.2 Koelinstallaties zonder ammoniak 

11.2.1 De koelinstallatie moet voldoen aan het gestelde in de norm NEN-EN 378-1. 

11.2.2 De ruimte waarin de koelinstallatie is opgesteld moet voldoende zijn geventileerd. 

11.2.3 De koelinstallaties moeten zodanig zijn ontworpen dat, door middel van inblokken 
van diverse onderdelen van de installaties, geen grote hoeveelheden koelmedium 
buiten het systeem kunnen geraken. 

11.3 Ammoniak koelinstallaties  

Veiligheidsmaatregelen en voorzieningen 

11.3.1 Bij de ammoniakinstallatie moet minimaal een set instructieregels conform  
voorschriften 1.4.1 van de richtlijn PGS 13. 

11.3.2 De afstand van brandbare objecten binnen de inrichting tot de ammoniakbevattende 
installatie dient te voldoen aan voorschrift 1.4.3 van de richtlijn PGS 13. 

Maximaal toegestane hoeveelheid ammoniak 

11.3.3 De maximaal toegestane hoeveelheid ammoniak in relatie tot de verblijfsruimte, de 
opstelling en het type koelsysteem moet voldoen aan de voorschriften onder 
hoofdstuk 2 van de richtlijn PGS 13. 

Ontwerp 

11.3.4 Nieuwe onderdelen van de installatie, danwel een nieuwe installatie moet ontworpen 
zijn volgens het gestelde in hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 13. 

Veiligheidsvoorzieningen 

11.3.5 De veiligheidsvoorzieningen aan een installatie moeten voldoen aan de voorschriften 
in hoofdstuk 4 van de richtlijn PGS 13. 

Machinekamer 

11.3.6 De machinekamer moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 5 van de richtlijn PGS 
13. 
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Montage, (bij)vullen en oplevering 

11.3.7 De montage en oplevering, alsmede het op veilige wijze vullen en bijvullen van de 
installatie moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 6 van de richtlijn PGS 13. 

Beheer, controle, onderhoud en toezicht 

11.3.8 Het beheer van een installatie moet voldoen aan voorschrift 7.2 van de richtlijn PGS 
13. 

11.3.9 Het onderhoud van en reparaties en wijzigingen aan een installatie moet voldoen aan 
de voorschriften 7.3 en 7.8 van de richtlijn PGS 13. 

11.3.10 Het toezicht op een installatie moet voldoen aan voorschrift 7.4 van de richtlijn PGS 
13. 

11.3.11 In de nabijheid van de ammoniakinstallatie dient zich een installatie- en een logboek 
te bevinden waarvan de inhoud moet voldoen aan het gestelde in voorschrift 7.5 van 
de richtlijn PGS 13. 

11.3.12 Binnen de inrichting moet een calamiteiten instructie conform voorschrift 7.7.2. van 
de richtlijn PGS 13 aanwezig zijn. 

Keuring en inspectie van installaties 

11.3.13 Bestaande installaties die overeenkomstig de richtlijn CPR 13, tweede druk 1988 zijn 
goedgekeurd moeten bij de eerstvolgende periodieke herkeuring gekeurd worden 
volgens het gestelde in de voorschriften 8.1 t/m 8.4 van de richtlijn PGS 13. 

11.3.14 Keuringsrapporten moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf door het 
bevoegd gezag  kunnen worden ingezien. 
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12 Verwarmings- en stookinstallaties 
12.1.1 Verwarmings- en stookinstallaties moeten zo zijn afgesteld, dat een optimale 

verbranding plaatsvindt. 

12.1.2 Een aardgasgestookte verwarmingsinstallatie moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de 
Model Aansluitvoorwaarden Gas 1996 van EnergieNed, uitgave 1996. 

12.1.3 Een aardgasgestookte verwarmingsinstallatie met een vermogen kleiner dan 130 kW 
moet voldoen aan de CE-keuringseisen, voor zover deze betrekking hebben op de 
beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gas en moet rechtmatig zijn voorzien 
van het CE- keurmerk. 

12.1.4 Een installatie waarin voor industriële toepassingen aardgas wordt gestookt moet 
voldoen aan NEN 2078, 3e druk. 

Onderhoud en controle 

12.1.5 Aan een stook- of verwarmingsinstallatie moet tenminste eenmaal per jaar onderhoud 
worden verricht. Een stook- of verwarmingsinstallatie met een nominale belasting van 
130 kW op bovenwaarde of hoger, moet bij ingebruikname en vervolgens ten minste 
eenmaal per twee jaar worden beoordeeld op noodzakelijke afstelling en onderhoud, 
teneinde aan voorschrift 12.1.1 te voldoen. 

12.1.6 Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door: 
a. een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerd bedrijf/instituut; 
b. een ander bedrijf/instituut dat over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid 

beschikt voor die activiteit of activiteiten. 
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13 Acculaadruimte 
13.1.1 De ruimte waarin accu’s worden geladen moet ruim worden geventileerd. 

13.1.2 De installaties in de ruimte moeten explosiveilig zijn uitgevoerd. 

13.1.3 In de ruimte moeten open vuur en vonken worden voorkomen. 

13.1.4 De accu’s dienen opgesteld te worden boven een vloeistofdichte voorziening. 
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14 Grondwaterwinning 
14.1.1 Geplaatste peilbuizen en putfilters moeten aan de bovenzijde deugdelijk worden 

beschermd en afgesloten. Er mag geen gevaar voor aanrijding bestaan,  noch op 
gevaar voor bodem- en/pof grondwaterverontreiniging. 

14.1.2 In de directe omgeving van de peilbuizen/putfilters mogen geen activiteiten met 
schadelijke stoffen worden uitgevoerd. 

14.1.3 Wanneer een boorput buiten gebruik wordt gesteld, meoten de peilbuizen en 
putfilters volldeig worden opgevuld met bentoniet of kleikorrels. Dit moet gebuerem 
onder toezicht van de productgroep handhaving. 

14.1.4 In het aan de pomp gekoppelde leidingstelsel moet een terugslagbeveiliging worden 
aangebracht (uitgezonderd bij onderwaterpompen). 
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15 Nazorg 
15.1.1 Uiterlijk drie maanden voordat de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd moet hiervan 

schriftelijk melding worden gedaan aan gedeputeerde staten. Bij deze melding moeten 
tevens de volgende gegevens worden overgelegd: 
a. de wijze waarop de in het bedrijf aanwezige grond-, hulp- en afvalstoffen en 

overige milieuschadelijke stoffen zullen worden verwijderd; 
b. de toekomstige bestemming en gebruik van de gebouwen en het terrein van het 

bedrijf. 

15.1.2 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden 
daarna alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn. 

 


