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BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE ]NGEVOLGE DE WABO VOOR KOERS
HANDEL BV TE BOVENSMILDE

OMGEVINGSVERGUNNING

Ondenverp

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben op 24 oktobet 2011 een aanvraag voor een omgevingsver-
gunning ontvangen van Koers Handel BV, Grietmanswijk 5 te Bovensmilde. Het betreft een revisie-
vergunning milieu; uitgebreide procedure. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 201 1009083.
De vergunning wordt aangevraagd voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
- zandwinning(milieudeelWabo-vergunning)
- composteren van groenafual

- mengen van zand, compost, puingranulaat, minerale reststoffen en grond

- breken van puin

- op- en overslag en van diverse grond- en hulpstoffen
- transport
- opslag, overslag en verwerken van baggerspecie (klasse AW tot en met klasse B)
- in werking hebben van een mobiele en een continue menginstallatie
- in werking hebben van een puinbreekinstallatie

- in werking hebben van een klein laboratorium
- ontvangstation voorafualstoffen particulieren

Een uitgebreide omschrijving is opgenomen in de aanvraag.

Verounde situatie
Voor de inrichting zijn de volgende milieurelevante omgevingsvergunningen verleend:
- Wm-revisievergunning d.d. 22 januari 2002, kenm erk MBI A212001O07257 ;

- Wm-veranderingsvergunning d.d 12 december 2007, kenmerk M8/2007015963. Deze verande-
ringsvergunning betreft onder andere de opslag van afvalstoffen, waaronder C-hout en asbest;

- op 9 november 2010 heeft de provincie ambtshalve de voorschriften aangepast (kenmerk
DO1201OO12568) om te voldoen aan de |PPC-wetgeving;

- op 12 april201 t heeft de provincie een vergunning voor een milieuneutrale wijziging verleend
betreffende het wijzigen van de toegestane Euralcodes;

- ontgrondingenvergunning d.d. 14 november 2011.

Beschriivino van de aanvraao
De aanvraag betreft een omgevingsvergunning onderdeel milieu.
De aanvraag bevat de volgende onderdelen:
- AanvraagformulierOLO
- Situatietekening757110222
- Lijst Euralcodes Atualstoffen d.d.27 januari 2011

- Akoestisch onderzoek van Oranjewoud d.d.22 augustus 2011
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Bodemrisicoanalyse van Oranjewoud d.d. 22 augustus 2011

IPPC-toets Handelsonderneming Koers BV d.d.22 augustus 2011
(Niet) technische samenvatting & procesbeschrijving d.d.22 augustus 2011

Locatie inrichtinq
De inrichting ligt aan de Grietmanswijk 5 te Bovensmilde, kadastraal bekend gemeente Smilde,
sectie l, kadastrale nummers 2981, 2982, 2920 en 2921 . De afstand tot de meest nabijgelegen woning
is ongeveer 64 m.

Bestemminqsplan
Op het terrein van de inrichting is het Bestemmingsplan buitengebied met bestemming bedrijven.
De aangevraagde activiteiten passen binnen het bestemmingsplan.

Bevoeqd oezaq
De inrichting valt onder andere onder de categorieën 11.1,28.4 a, b en c van bijlage 1, onderdeel C,
van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Gelet op de omschrijving van de activiteiten en opslagen, als-
mede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor zijn wij het bevoegd gezag voor deze omgevings-
vergunning.

Besluit aloemene reqels inrichtinoen milieubeheer
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit
Besluit is ook wel bekend als "Activiteitenbesluit". ln het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende acti-
viteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. Met het
Activiteitenbesluít wordt de vergunningplicht vanwege het onderdeel milieu voor de meeste inrichtin-
gen opgeheven. Uit artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit blijkt dat op inrichtingen waar een installatie
aanwezig is als bedoeld in bijlage I van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging (gpbv-installatie), het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. Bij Koers Handel BV is

een dergelijke installatie aanwezig, zodat het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. Bij het samen-
stellen van de voorschriften bij deze vergunning is, daar waar mogelijk, wel rekening gehouden met de
voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Ontvankeliikheid
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indienings-
vereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning
moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in
paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Regeling omgevingsrecht.

Na ontvangst van de eerste aanvraag om een revisievergunning van het onderdeel milieu is de beslis-
termijn verlengd met maximaal zes weken. Vervolgens hebben wijde aanvraag aan de hand van de
Regeling omgevingsrecht getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens
ontbrak. De aanvrager is op 21 november 2011 hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende
gegevens te leveren. Wij hebben daarbij aangegeven dat de wettelijke proceduretermijn wordt opge-
schort tot 29 december 2011. Wij hebben de volgende aanvullende gegevens ontvangen op
28 oktober 201 1:

- Aanvulling op de aanvraag d.d.27 oktober 2011
- Notitie d.d.27 oktober 2011

Tevens hebben wij aanvullende gegevens ontvangen op 15 februari 2012 (rapportage geursituatie) en
op I maart 2012 (aangepaste situatietekening d.d. 23 februari 2012).
Tot slot hebben wij het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) ontvangen op7 mei2012.
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Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met elf weken. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met
de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen
van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling
genomen.

Milieueffectrapport
De in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen, staan niet vermeld in de eerste kolom
van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Gelet hierop
hoefde bij de aanvraag geen milieueffectrapport (MER) of mer-beoordeling te worden overgelegd.

Kennisqevínq aanvraao
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in para-
graaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een
of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding
van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uit-
zonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

Advies. aanwiizinq minister. Verklarinq van oeen bedenkinoen
ln de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrok-
kenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de
artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instan-
ties/bestuursorganen gezonden :

- het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe
- het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest

Naar aanleiding hiervan hebben wij van het waterschap Noorderzijlvest op 1 december 2011 een
schriftel ijk advies ontvangen.

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de
Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is beoordeeld conform de Wabo.
Tevens is de aanvraag getoetst aan het Bor en de Regeling omgevingsrecht.
Wij hebben binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag gebruikgemaakt van de mogelijkheid
om de beslistermijn van zes maanden te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.12, achtste
lid, van de Wabo.

Ontwerpbesluit
Om te voldoen aan hoofdstuk 3 van de Wabo is de kennisgeving met betrekking op de ont-
werpbeschikking gepubliceerd in een huis-aan-huisblad en geplaatst op de provinciale site. De
ontwerpbeschikking heeft zes weken ter inzage gelegen bij de gemeente Midden-Drenthe en de
provincie Drenthe.
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn schriftelijke zienswijzen bij ons binnengeko-
men.

Op 17 iuli 2012 is een schriftelijke zienswijze ontvangen van Ingenieursbureau Oranjewoud BV
namens Koers Handel BV. Deze zienswijzen bevatten samengevat de volgende punten:
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a. De veranderingsvergunning Wet milieubeheer moet flexibel zijn opgesteld. Enkele voor-
schriften zijn onduidelijk, soms tegenstrijdig, opgesteld en niet naar Koers toegeschreven.

b. Het is onduidelijk wat wordt bedoeld met stagnatie in voorsch¡ift2.2.1. Gezien de overheid
streeft naar administratieve lastenverlichting wordt verzocht dit voorschrift te verwijderen.

c. ln de voorschriften worden begrippen genoemd die niet in de begrippenlijst terugkomen.
Dit is onduidelijk voor de firma Koers en verzocht wordt om deze volledig te maken.
Het is onduidelijk wat wordt bedoeld met "minimumstandaard" in voorschrift2.2.2. Dit be-
grip komt niet voor in de begrippenlijst. Welke vergunninghouder wordt in dit voorschrift
bedoeld? Verder wordt er verwezen naar voorschrift 2,3.5. De voorschriften in paragraaf
2.3 eindigen bij voorschrift 2.3.3. lk verzoek u dit voorschrift te verwijderen.

d. Voorschrift 4.4.1is te algemeen opgesteld. lndien de provincie Drenthe Koers ver¿oekt tot
het uitvoeren van een nulsituatie-onderzoek, dient het hierbij aan te geven waar het onder-
zoek en vooral waarom het onderzoek moet worden uitgevoerd. Ver¿ocht wordt dit voor-
schrift te verwijderen dan wel aan te passen.

e. De in voorschrift 11.1.1 voorgeschreven energiescan en de in voorschrift11.1.3 voorge-
schreven energiemonitoring worden als onnodig belastend eryaren. Verzocht wordt beide
voorschriften te laten vervallen.

Beantwoordinq zienswi izen

Ad. a).

De voorschriften zijn zodanig opgesteld dat rekening is gehouden met de bedrijfsvoering van
Koers. ln de zienswijze is niet vermeld welke voorschriften onduidelijk zijn, soms tegenstrijdig
zijn en niet naar Koers zijn toegeschreven.

Ad. b).
Dit voorschrift is verwijderd aangezien in voorschrift 2.5.1 reeds is geregeld dat de termijn van
opslag van afvalstoffen maximaal één jaar mag bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn
van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten ge-
noegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen wordt gevolgd door
n uttige toepassing van afvalstoffen.

Ad. c).
Dit begrip is toegevoegd. Om een zo hoogwaardig mogelijk afvalbeheer te bereiken, zijn in het
LAP minimumstandaarden vastgesteld. De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaar-
digheid aan van de be-/verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen en
is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden be-/verwerkt dan wenselijk
is. De verwijzing naar voorschrift 2.3.5 is verwijderd.
ln de overuvegingen van deze vergunning is getoetst of het be- en verwerken van de verschil-
lende afvalstromen binnen de inrichting voldoet aan de minimumstandaard. Er wordt voldaan
aan de minimumstandaard voor de verschillende afvalstromen.

Ad. d).
Voorschrift 4.4.1is aangepast. Aan het voorschrift is toegevoegd waar het onderzoek moet
worden uitgevoerd. Dit betreft de locaties waar potentieel bodembedreigende activiteiten
plaatsvinden terwijl deze |ocaties niet zijn meegenomen in de bodemonderzoeken die in het
verleden zijn uitgevoerd.
Het betreft de volgende locaties: de (nieuwe) ondergrondse tank, de milieustraat, het opslaan
en verwerken van veeg kolkenvuil, de wasplaats, het baggerdepot, de menginstallaties en de
opslag van verontreinigde grondstromen ten behoeve van de menginstallaties.



5

Het nulsituatie-onderzoek is noodzakelijk omdat het preventieve bodembeschermingsbeleid
ervan uitgaat dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belas-
ting van de bodem optreedt. Het nulsituatie-onderzoek betreft het vastleggen van de bodem-
kwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na de start van de desbetreffende activi-
teit(en). Na het beëindigen van de desbetreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindsitu-
atie-onderzoek te worden uitgevoerd.
Ad. e).

Ten aanzien van het energieverbruik binnen de inrichting geldt de Circulaire Energie in de
milieuvergunning als BBT-document. Tevens zijn, vanwege het feit dat het een IPPG-inrichting
betreft, ook de BREF Monitoring en de BREF Energie-efficiency van toepassing.
Zowel de Circulaire als de BREF's zien niet alleen op het aardgas- en elektriciteitsverbruik
maar op het totale energieverbruik dus ook het dieselverbruik maakt daar deel van uit.
Zoals in de ontwerpbeschikking is aangegeven, gaan wij er vooralsnog van uit dat met betrek-
king tot de energie-efficiency binnen de inrichting BBT wordt toegepast maar dit nog onvol-
doende is onderbouwd door middelvan onderzoek naar mogelijke besparingsmogelijkheden.
Daarom hebben wij in overeenstemming met de Girculaire en de BREF Energie-efficiency
voorgeschreven dat onderzoek moet worden verricht naar de mogelijke energiebesparings-
mogelijkheden.
Ook de voorgeschreven monitoring van het energieverbruik is in overeenstemming met de
Circulaire en de BREF's. Tevens is in de IPPG-toets die als bijlage bij de vergunningaanvraag is
gevoegd aangegeven dat het energieverbruik binnen de inrichting wordt gemonitord en geana-
lyseerd op trends hetgeen ook beoogd wordt met voorschrift 11.1.3.
Wij zien dan ook geen aanleiding de voorschriften 11.1.1 en/of 11.1.3. aan te passen of te laten
vervallen,

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking heeft de Branche Vereniging Organische Reststof-
fen (BVOR), namens Koers Handel BV, contact met ons opgenomen.
Namens de aanvrager heeft BVOR enkele kanttekeningen gemaakt ten aanzien van de voor-
schriften die zijn verbonden aan de ontwerpbeschikking.
Het betreft de volgende kanttekeningen:
- Het meten van de vochtigheid is in de praktijk een ondoenlijke maatregel, die geen be-

trouwbare informatie oplevert op basis waarvan maatregelen kunnen worden genomen. ln
de eerste plaats is het zo dat op de technologie om adequaat vochtgehaltes te meten in
heterogene hopen zoals composterend materiaal, onvoldoende is uitontwikkeld, en meet-
waarden daardoor per definitie niet heel betrouwbaar zijn. Daar komt bij dat de ervaring
leert dat vochtgehalten binnen een composthoop ten allen tijde variëren: al binnen een me-
ter kunnen vochtgehalten wel 10-20% variëren (zonder dat dit een negatief effect heeft op
het proces als zodanig). Het zou een excessieve meetinspanning zijn om een goed beeld te
krijgen van de spreiding van vochtgehalten in de hoop. Om voornoemde redenen is het me-
ten van vochtgehalten in composteerhopen geen gebruikelijke vergunningvoorwaarde.
BVOR adviseert dringend om deze vergunningvoorwaarde niet op te nemen.

- Composteerprocessen kennen een specifiek temperatuurprofiel. ln de beginfase van het
composteerproces kan de temperatuur hoog oplopen (tot wel 70-80 graden), wanneer veel
gemakkelijk afbreekbaar organisch materiaal aanwezig is. De composteerder zal er dan
voor willen zorgen dat de temperatuur niet structureel op dit niveau blijft, omdat anders de
voor compostering benodigde micro-organismen worden gedood, en het vervolg van het
composteerproces onvoldoende verloopt, met slechte kwaliteit compost tot gevolg. Kort-
om: er is een bedrijfseconomische noodzaak om na de aanvankelijke piek in het compos-
teerproces de temperatuur te sturen naar wat lagere waarden.
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Welke temperatuur precies en hoelang het best is, hangt af van de exacte samenstelling
van het materiaal, de beoogde composteertijd, het weer etc. Voor een belangrijk deel is dit
"Fingerspitzengefühl" van de operator. ln dit licht is het onverstandig om een bovengrens
van 65 graden te hanteren. Voor het verkrijgen van een goed composteerproces is het no-
dig dat de 65 graden (zeker in het begin van het proces) kan worden overschreden, en voor
het overige zal de composteerder sowieso deze waarde als bovengrens willen hanteren
(voor productie goede compost). Een bovengrens van 80 graden kan volgens BVOR zon-
der meer worden opgelegd.

Naar aanleiding van de kanttekeningen van BVOR hebben wij de voorschriften 13.1.4 en 13.1.5
lid a en b aangepast. Het wekelijks meten van de temperatuur en het vochtgehalte is verwij-
derd. In plaats hiervan dient de vergunninghouder tenminste éénmaal per week een organolep-
tische controle (zien, ruiken en voelen) van het te composteren materiaal uitvoeren. Het direct
treffen van maatregelen wanneer de temperatuur boven 65 graden komt of de vochtigheid
meer dan 60% bedraagt is venivijderd.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking beroep worden inge-
steld bij de Rechtbank Assen Uw beroepschrift kunt u sturen naar: Arrondissementsrechtbank
Assen, sector Bestuursrecht, Postbus 30009, 9400 RA Assen.
Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het
ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht, door belanghebbenden die geen zienswijze naar
voren hebben gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden venreten of door belang-
hebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.
lndien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden
gevraagd indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

Besluit

Gedeputeerde staten zijn voornemens, gelet op de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo, de omgevings-
vergunning te verlenen.

De volgende documenten maken deel uit van de beschikking en zijn bijgevoegd
- Bijlage 1 Voorschriften milieu
- Bijlage 2 Begrippen milieu
- Bijlage 3 Overwegingen en toetsingen milieu
- AanvraagformulierOLO
- Situatietekening d.d.23februari2012
- Lijst Euralcodes Afvalstoffen d.d.27 januari 2011
- (Niet) technische samenvatting & procesbeschrijvíng d.d.22 augustus 2011
- Bodemrisicoanalyse van Oranjewoud d.d.22 augustus 2011
- A&V-beleid d.d.7 mei2012
- AO/IC d.d.7 mei2O12

De voorschriften 4.4.4, 4.4.5,4.4.6,4.5.1 en 4.5.2 blijven drie jaar van kracht nadat de vergunning is
ingetrokken.

Aan deze vergunning zijn de bijgevoegde voorschriften verbonden

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd



7

Gedeputeerde staten

namens dezen,

drs, R.H.H. Koch,

manager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Verzendinq stukken
Het origineel van deze beschikking wordt verzonden aan:
- Koers Handel BV, t,a.v, de heer ir. K.J. Koers, Rijksweg 198,9423 PE Hoogersmilde

Een afschrift wordt verzonden aan:
- het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen
- het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, Postbus24,9410 AA Beilen
- lngeníeursbureau Oranjewoud BV, t.a.v. de heer H.J.P. Eikhout, Postbus 24,

8440 AA Heerenveen
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OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 BELEIDSKADER

1.1. Algemeen
Bijvergunningverlening in het kader van de Wabo wegen wijde verschillende milieugevolgen af.

Wij hebben aan alle relevante milieuaspecten getoetst. Verder houden wij rekening met de geldende
m ilieubeleidsplannen.

1.2. Omgevingsvisie Drenthe
Op 2 juni 2010 is door provinciale staten van Drenthe de (nieuwe) Omgevingsvisie Drenthe voor de
periode 2010-2020 vastgesteld. De Omgevingsvisie is het strategische kader voor de ruimtelijk-
economische ontwikkeling van Drenthe. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verant-
woordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijk domein.

De omgevingsvisie Drenthe vervangt het tweede Provinciaal omgevingsplan (POP ll) en is een inte-
gratie van vier wettelijk voorgeschreven planvormen:

- de provinciale Structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening
- het provinciaal Milieubeleidsplan op grond van de Wet milieubeheer
- het regionaalWaterplan op grond van de waterwetgeving
- het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan op grond van de Planwet Verkeer en Vervoer

De omgevingsvisie heeft vooral een interne binding. Dit betekent dat wij bij de uitoefening van onze
taken aan de Omgevingsvisie gebonden zijn. Wel zijn (binnen de wettelijke kaders) afwijkingen van de
Omgevingsvisie mogelijk, zolang de ambities en doelstellingen van de visie niet worden aangetast.

ln paragraaf 4.1.3. van de visie wordt onder meer ingegaan op vergunningverlening in het kader van
de Wm (thans Wabo). Via vergunningvoorschriften streeft de provincie naar zo laag mogelijke emis-
sies, een zuinig gebruik van energie, (grond)water en grondstoffen en de toepassing van de best
beschikbare technieken (BBT).

Wijwegen in deze vergunning zoveel mogelijk de verschillende milieugevolgen tegen elkaar af (inte-
grale afireging). Dit doen wij om een zo hoog mogelijk milieurendement te krijgen. ln elk geval worden
de milieugevolgen getoetst op het gebied van bodem, lucht, geluid, externe veiligheid, afualwater,
energieverbruik, water en grondstoffen, afvalstoffen en verkeer en vervoer. Bij deze toetsing worden
ook toekomstige ontwikkelingen van de omgeving betrokken. Verder houden wij rekening met de gel-
dende milieubeleidsplannen en andere beleidskaders. Ook houden wij rekening met de voor de aan-
gevraagde activiteiten geldende richtlijnen. Het verlenen van de aangevraagde omgevingsvergunning
is in lijn met het beleid zoals geformuleerd in de Omgevingsvisie.

2. BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN

2.1. Algemeen
Richtlijn 96/61/EG (gecodificeerd: Richtlijn 2008/1/EG) van de Raad van de Europese Unie van
24 september 1996 inzake geTntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging - hierna: de
IPPC-richtlijn - verplicht het bevoegd gezag een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu op te
stellen, die voldoet aan de in deze richtlijn geformuleerde eisen voor nieuwe en bestaande installaties.
De IPPO-richtlijn is van toepassing op activiteiten die zijn opgenomen in Bijlage I van de Richtlijn.
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ln de beoordeling van de milieugevolgen wordt de aanvraag getoetst aan de in de IPPC-richtlijn ge-

formuleerde eisen. Dit betekent onder andere dat door de inrichting alle passende preventieve maat-

regelen (moeten) worden getroffen om verontreiniging van bodem, water en lucht te voorkomen dan
wel te beperken door toepassing van de BBT, met inbegrip van maatregelen betreffende afualpreven-
tie en energiebesparing om aldus een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheelte
waarborgen.
Voor de beoordeling van de aanvraag worden zogenoemde BAT Reference Documents (= BREF's)

opgesteld. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen zogenaamde verticale BREF's - deze zijn
branchegebonden - en zogenaamde horizontale BREF's die branche overstijgend zijn.

Artikel 5.3 van het Bor verplicht ertoe om in het belang van het bereiken van een hoog niveau van

bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de na-

delige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet
mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.

Daarbijwordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking
komende BBT worden toegepast.
Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in artikel 5.4 van het Bor vermelde aspec-
ten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het
voorzorg- en het preventiebeginsel.

ln het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met de Regeling aanwijzing
BBT-documenten.

Voor installaties als bedoeld in bijlage I van de IPPO-richtlijn moet in ieder geval rekening worden
gehouden met de in bijlage 1, tabel 1, bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aange-
wezen BBT-documenten.

2.2. Goncrete bepaling BBT
De aangevraagde activiteiten (verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afualstoffen met een
capaciteit van meer dan 10 ton per dag) worden genoemd in bijlage I van de EG-richtlijn inzake geÏn-
tegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (richtlijn nummer 200811lEG ofwel IPPC-richtlijn)

en wel in categorie 5.1.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde

BREF'S:

a. BREF Afvalbehandeling
b. BREF Op- en overslag bulkgoederen
c. BREF Monitoring
d. BREF Crossmedia en economics

2.2.1. BREFAtualbehandeling
Met behulp van deze BREF kan getoetst worden of het gehanteerde proces van afvalven¡verking en

de daarmee gepaard gaande emissies als BBT is aan te merken. Het gaat dan vooral om manage-
mentsystemen ten aanzien van de acceptatie, het verwerkingsproces en daarbij vrijkomende emissies
en reststoffen. Ten aanzien van het proces en de emissies zijn de daarvoor gebruikte technieken van

belang.
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ln het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is aangegeven dat alle afval accepterende bedrijven een be-
schrijving van het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid)dienen op te nemen in hun aanvraag
om een Omgevingsvergunning. ln de beschrijving van het A&V-beleid moet worden aangegeven op
welke wijze acceptatie en verwerking van de afvalstoffen plaatsvindt. Voor bedrijven die gevaarlijke
afvalstoffen accepteren moet het A&V-beleid zijn vastgelegd in toereikende procedures voor de admi-
nistratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Koers heeft een A&V-beleid en AO/IC. Bij de op-
slag en bewerking van gevaarlijke afvalstoffen spelen stof, geluid en emissie naar de bodem een rol.
Voor een toetsing van deze milieuessenties verwijzen wij naar de hierna volgende hoofdstukken.

2.2.2. BREF Op- en overslag bulkgoederen
De maatregelen die volgen uit de BREF Op- en overslag bulkgoederen hebben onder andere betrek-
king op de gevaarlijke (afval)stoffen zoals verontreinigde grond. De maatregelen zijn gericht op het
voorkomen van verspreiding van stof, afkomstig van het opgeslagen gevaarlijk afual. Er wordt aange-
sloten bijde stuifklassen ín de NeR, 51 tot en met 55.
ln de aanvraag, het acceptatie- en verwerkingsbeleid en in de bodemrisicoanalyse, wordt beschreven
welke stoffen worden geaccepteerd en hoe zij opgeslagen en verwerkt worden. ln de voorschriften zijn
waar nodig aanvullende maatregelen opgenomen die het bedrijf moet nemen om verspreiding van
(gevaarlijke) stoffen naar de omgeving (lucht, bodem en water) te voorkomen.

Ooslao asbest
De opslag van asbest dient plaats te vinden overeenkomstig artikel 7, c tot en met g, van het Asbest-
verwijderingsbesluit. Hiermee wordt voldaan aan de BREF Op- en overslag van bulkgoederen en aan
de NeR. Deze wijze van opslaan hebben wijvastgelegd in de voorschriften.

Opslao C-hout en teerhoudende materialen
C-hout en teerhoudende materialen zijn vaste stoffen die niet onder een van vorengenoemde stuif-
klassen vallen. De in de BREF genoemde maatregelen, zoals het nathouden en vastleggen van de
stof met een bindend middel, treffen daardoor geen doel. De milieubelasting die zou kunnen ontstaan
door opslag van C-hout en teerhoudende materialen ís eventuele uitloging naar de bodem. De NRB is
hier leidend voor het bepalen van de BBT. ln de aanvraag staat dat de opslag van C-hout en teerhou-
dende materialen plaatsvindt op een vloeistofdichte voorziening. Hiermee wordt een verwaarloosbaar
bodemrisico bereikt.

2.2.3. BREF Monitoring
De BREF Monitoring heeft betrekking op de monitoring van door de inrichting veroorzaakte emissies
naar het milieu. Koers heeft de verplichting om monitoring uit te voeren ten aanzien van lozingen van
afvalwater om te controleren of de emissies binnen voorgeschreven emissiegrenswaarden liggen.
Tevens dient het energiegebruik maandelijks te worden geregistreerd om inzicht te krijgen in het ener-
giegebruik en de variatie daarin. Daartoe hebben wij aan deze vergunning voorschiften verbonden.

2.2.4. BREF Crossmedia en economics
Bijde bepaling van de BBT moet naast de kosten en baten, rekening worden gehouden met het voor-
deelvoor het milieu en de verschillende effecten op de verschillende milieucompartimenten. Een
goede beoordeling van afval tijdens de acceptatieprocedure en het vervolgens sorteren en samen-
voegen van afval draagt bij aan een efficiënt transport van afval en een hoogwaardig afualbeheer.

2.2.5. Nederlandse informatiedocumenten over BBT
De activiteiten van de inrichting zijn getoetst aan tabel 2 van de bij de Regeling aanwijzing BBT-
documenten. Op de aangevraagde activiteiten zijn de volgende Nederlandse informatiedocumenten
van toepassing:
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Circulaire energie in de milieuvergunning
NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht
Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB)

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in emballage (versie december 2011)
PGS 28: Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties (versie

december 201 1)

PGS 30: Vloeibare aardolieproducten - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties (versie
december 201 1 )

2.3. Conclusies BBT
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT
ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afualpreventie,
externe veiligheid en energiebesparing. Voor de ovenrvegingen per milieuthema wordt verwezen naat
de desbetreffende paragraaf.

3. BRANCHESPECIFIEKE REGELINGEN

3.1. Besluit bodemkwaliteit
Op 1 januari 2008 zijn het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit gefa-
seerd in werking getreden. Het Besluit bodemkwaliteit is voor alle toepassingen van grond en bagger-
specie in oppervlaktewater vanaf I januari 2008 en voor het toepassen van bouwstoffen en het toe-
passen van grond en baggerspecie in en op de landbodem vanaf l juli 2008 geldig.

ln het Besluit bodemkwaliteit zijn regels en voorschriften opgenomen die ook rechtstreeks van
toepassing zijn op de activiteiten binnen een inrichting. Dit betreft in eerste instantie de regels en
voorschriften voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Tevens is het Besluit
bodemkwaliteit rechtstreeks van toepassing op het uitvoeren van de in artikel 2.1 van de Regeling
bodemkwaliteit aangewezen activiteiten. Dit betreft onder andere activiteiten zoals het afgeven van
een kwaliteitsverklaring op grond van een nationale beoordelingsrichtlijn, het analyseren van bouw-
stoffen, grond en baggerspecie, het bewerken van verontreinigde grond of baggerspecie en het
nemen van monsters bij partijkeuringen. ln het Besluit bodemkwaliteit is geregeld dat deze activiteiten
worden uitgevoerd conform de hiervoor in het besluit aangewezen normdocumenten en door hiervoor
erkende bedrijven. Daarnaast is het Besluit bodemkwaliteit ook rechtstreeks van toepassing op bij-
voorbeeld het kwalificeren, het samenvoegen en het splitsen van en het afgeven van milieuhygië-
nische verklaringen voor partijen bouwstoffen, grond en baggerspecie. Voor deze activiteiten zijn
algemene regels en voorschriften aan het Besluit bodemkwaliteit verbonden.

Binnen de inrichting worden volgende activiteiten uitgevoerd gericht op het produceren van toepas-
bare bouwstoffen en grond:
- het zeven, kwalificeren en samenvoegen van grond en bouwstoffen en het afgeven van milieu-

hygiënische verklaringen voor partijen bouwstoffen en grond;

- het produceren van granulaten;
- het immobiliseren van reststoffen.

Deze activiteiten zijn op grond van het Besluit bodemkwaliteit aangewezen als werkzaamheden waar-
voor een erkenning verplicht is. Tevens is in het Besluit bodemkwaliteit bepaald dat de uitvoerder van
dezewerkzaamheden moet voldoen aan de BRL 9335.
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Koers is nog niet erkend voor de BRL SIKB-9335 en de BRL 7500 conform het Besluit bodemkwaliteit.

Aan deze vergunning worden geen voorschriften voor deze activiteiten verbonden omdat het Besluit

bodemkwaliteít hierop rechtstreeks van toepassing is.

lmmobilisatie

Voor de toepassing van immobilisaten als bouwstof dient te worden voldaan aan de eisen gesteld in
het Besluit bodemkwaliteit. Om aan te tonen dat het geproduceerde immobilisaat aan het Besluit

bodemkwaliteit voldoet, heeft de producent de keuze om het product te certificeren. ln dit verband
gelden door het Ministerie van lnfrastructuur & Milieu (l&M) erkende kwaliteitsverklaringen voor het
bevoegd gezag als afdoende bewijs dat een gecertificeerde bouwstof daadwerkelijk aan het Bouwstof-
fenbesluit voldoet.
De basis voor certificering wordt vastgelegd in de beoordelingsrichtlijn (BRL). Zonder BRL is certifica-
tie niet mogelijk. Voor immobilisatie is de BRL 9322van toepassing.

De cementgebonden minerale reststoffen worden geproduceerd met als hoofdbestanddeel veront-
reinigde grond (eventueel met aanhangend steenachtig bouw- en sloopafval), baggerspecie of AVI-
bodemas. Het hoofdbestanddeel is minimaal B0% m/m van de totale hoeveelheid minerale grondstof.

Daarnaast kunnen overige minerale reststoffen deel uitmaken van de te immobiliseren grondstof, mits
zij een functionele bijdrage leveren aan het proces en/of product en geen negatieve invloed hebben

op de kwaliteit (niet meer voldoen aan de gestelde prestatie-eisen).

Naast de immobilisaten vervaardigd met verontreinigde grond, baggerspecie of AVI-bodemas vallen

ook immobilisaten vervaardigd met mengsels van deze grondstoffen, waarbij het mengsel ten minste
80% m/m bedraagt van de totale hoeveelheid minerale grondstof onder de werking van deze BRL.

Koers is nog niet erkend voor de BRL 9322 conform het Besluit bodemkwaliteit.
Aan deze vergunning worden geen voorschriften voor immobilisatie verbonden omdat het Besluit

bodemkwaliteit hierop rechtstreeks van toepassing is.

4. MILIEUASPECTEN

4.1. Algemene inleiding
De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die rele-
vant zijn, ziln in deze toelichting beschreven.

5. AFVALSTOFFEN

5.1. Ovenrvegingenvoorafvalverwerkers

5.1.1. Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen
Op grond van artikel 214 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescher-
ming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de
zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. ln artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet

worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening
houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de
Wm (artikel 10.14 van de Wm). ln het bedoelde atualbeheersplan (het LAP 2009-2021) is het afval-
stoffenbeleid neergelegd.

Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afualbeheer. De hoofdlijnen van het beleid
zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde
voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:
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- het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afval-

scheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afualscheiding maakt producthergebruik

en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheíd te storten of in
een afvalverbra nd i n gsinsta I latie (AVl ) te verbranden afvalstoffen ;

- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig

toepassen als brandstof);
- het verurijderen van afvalstoffen door verbranding;
- het verwijderen van afvalstoffen door storten.
Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde
aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor spe-
cifieke afvalstoffen.

ln het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunning-
aanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden
met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende
afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit
verschillende be- en verwerkingshandelingen bijdiverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewer-
kingsstappen een vergunning worden verleend.

5.2. Toetsing van de aangevraagde activiteiten

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van toepas-
sing:

Sectorplan Omsch rijving sectorplan Omschrijving van de ontvangen afvalstof
3 Procesafhankelijk indus-

trieelafval
Procesafhankelijk industrieel afval

4 Gescheiden ingezameld
papier en karton

Papier en karton

7 Gescheiden ingezameld
organisch bedrijfsafval

Biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval

I Gescheiden ingezameld
groenafval

Groenafval en snoeihout

9 Afval van onderhoud van

openbare ruimten

Veegvuil

11 Kunststof Kunststofafval en rubberafval

12 Metalen Ferro en nonferro metalen

13 Loodaccu's Batterijen en accu's

16 Waterzuiveringsslib Slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

17 Reststoffen van drink-
waterbereiding

Afval van waterbereiding

20 AVI-bodemas Bodemas en slakken die gevaarlijke stoffen

bevat

21 AVI-vliegas Vliegas die gevaarlijke stoffen bevat

23 Reststoffen van kolenge-

stookte energiecentrales

Afual van elektriciteitscentrales en andere ver-
brand ingsinstallaties



14

Sectorplan Omschrijving sectorplan Omschrijving van de ontvangen afvalstof
24 Reststoffen van energie-

winning uit biomassa

Afval van elektriciteitscentrales en andere ver-
brandings installaties

26 Rookgasreinigingsresidu
van AVI's en installaties voor

het verbranden van slib of
biomassa

28 Gemengd bouw- en sloop-
afval en gemengde fracties

Overig bouw- en sloopafval

29 Steenachtige materialen Beton, stenen, tegels, spoonrvegballast, niet teer-
houdend asfalt

31 Gips Gips

33 Dakafval Teerhoudend dakafval

34 Teerhoudend asfalt Teerhoudend asfalt
36 Hout A-, B- en C-hout

37 Asbest Asbest en asbesthoudende materialen

3B Gescheiden ingezameld
vlakglas

Glas

39 Verontreinigde grond Grond klasse wonen, industrie en niet toepas-
bare grond

40 Baggerspecie Baggerspecie

41 Verpakkingen algemeen Diverse verpakkingsmaterialen
52 Autobanden Banden

55 Oliefilters Oliefilters

5B Olie/water/sl ibmengsels en

oliehoudende slibben

I nhoud van ol ie/waterscheiders

60 Oliehoudende boorspoeling
en boorgruis

Oliehoudend boorgruis en -afval

64 PCB-houdende afvalstoffen Onderdelen en afgedankte apparatuur die PCB's

bevatten

67 Halogeenarme oplosmidde-
len en glycolen

Antivriesvloeistoffen

71 Afgedankte apparatuurAfgedankte elektrische en

elektronische apparatu ur

77 Waterig afval met specifieke
verontreinigingen

Afval dat gevaarlijke stoffen bevat

5.3. Uitsluitend opslaan
lngevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen
voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van één jaar wordt overschreden.
lndien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Dit is
in de voorschriften vastgelegd.

Koers heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen op te slaan
- hout
- tuinafual
- glas

- grofvuil

- schoon puin

- metalen
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asbest

bouw- en sloopafval
groenafual

baggerspecie
grond

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen

5.4. Be-/verwerking

Steenachtiq materiaal

ln de aanvraag is aangegeven dat steenachtig materiaal worden geaccepteerd, opgeslagen, gebro-

ken en gezeefd om daarna in vorm van puingranulaat ter nuttige toepassing te worden afgezet ten

behoeve van een nuttige toepassing.

ln het sectorplan 29 is voor steenachtig materiaal een minimumstandaard opgenomen. De minimum-
standaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing door materiaal-

hergebruik, binnen de kaders van het beleidskader. Voor de deelstroom asfalt mag de grens van

75 mg/kg droge stof PAK10 niet door mengen van partijen worden bereikt.

De in de aanvraag voor steenachtig materiaal beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de
minimumstandaard.

Verontreiniode orond
lnkomende partijen grond worden na een visuele inspectie op- en overgeslagen en indien nodig
gezeefd en samengevoegd. Na uitkeuring wordt de grond afgezet ten behoeve van nuttige toepas-
sing. Uit de aanvraag blijkt dat de (samengevoegde)grond weer in de markt wordt ingezet conform het

Beslu it bodem kwal iteit.

De minimumstandaard voor het be- en ven¡verken van grond is nuttige toepassing volgens de normen

die zijn vastgelegd voor het betreffende toepassingsgebied en binnen de kaders van het beleidskader.
Reiniging of immobilisatie voorafgaand aan nuttige toepassing is toegestaan, met als restrictie dat
geen grond mag worden gemengd ten behoeve van immobilisatie dan wel direct mag worden geim-

mobiliseerd wanneer die één van de in bijlage B, tabel 1, van de Regeling bodemkwaliteit genoemde

organische verontreinigingen bevat in een hoeveelheid van meer dan 120% van de referentiewaarde

"lndustrie".
lndien met een verklaring van niet-reinigbaarheid van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke

ordening en milieubeheer (nu minister van infrastructuur & milieu) is aangetoond dat de grond niet tot
minimaal de bodemkwaliteitsklasse industrie gereinigd kan worden en daarmee niet nuttig toepasbaar
is, of door immobilisatie geschikt kan worden gemaakt voor nuttige toepassing, mag de grond worden
gestort op een daarvoor geschikte stortplaats.
Uit het A&V-beleid moet blijken dat de werkwijze voldoet aan de minimumstandaard.

Het ongesorteerde Bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en daarmee vergelijkbaar stedelijk afval wordt
na visuele inspectie op- en overgeslagen en gesorteerd. De stromen die na sortering vrijkomen wor-
den afgevoerd naar erkende be- en verwerkers.
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De minimumstandaard voor het be- en verwerken van bouw- en sloopafual, daarmee in samenstelling
vergelijkbaar bedrijfsafual en particulier gemengd verbouwingsafual is sorteren of anderszins bewer-
ken en het vervolgens veruverken van de daarbij ontstane monostromen conform de daarvoor gelden-
de minimumstandaarden. Voor zover deze monostromen niet onder een minimumstandaard in het
LAP vallen, moet be- of verwerking worden getoetst aan de voorkeursvolgorde, bedoeld in Hoofd-
stuk 5.2 van het Beleidskader.
De minimumstandaard voor gemengde fracties is nuttige toepassing al dan niet na verdere sortering
of anderszins bewerken.
Sorteerresidu waarvoor materiaalhergebruik en verbranden met als hoofdgebruik brandstof niet moge-
lijk is, moet worden verbrand als vorm van verwijderrng.

Groenafval
ln de aanvraag is voor gescheiden ingezameld groenafval de volgende be-/verwerkingsmethode
beschreven:
- sorteren
- verkleinen met een shredder
- composteren

Het beleid voor gescheiden ingezameld groenafval is neergelegd in sectorplan 8 en is gericht op het
bevorderen van gescheiden inzameling, gevolgd door nuttige toepassing zoals composteren met het
oog op materiaalhergebruik. ln dit sectorplan is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor
gescheiden ingezameld groenafval is deze minimumstandaard nuttige toepassing.
De in de aanvraag voor gescheiden ingezameld groenafual beschreven be-/verwerkingsmethode vol-
doet aan de minimumstandaard.

A-. B- en C-hout
A-, B- en C-hout wordt gesorteerd, mogelijk verkleind, tijdelijk opgeslagen en vervolgens afgevoerd
naar een erkende be-/verwerker.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van A- en B-hout is nuttige toepassing.

Gewolmaniseerd C-hout
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gewolmaniseerd hout is storten op een daar-
voor geschikte stortplaats.
Het toepassen voor hoofdgebruik als brandstof of het verbranden als vorm van verwijderen is alleen
toegestaan wanneer de daarbij ontstane reststoffen (assen) worden gestort zodat geen verspreiding
van de metalen kan plaatsvinden.

Materiaal- of producthergebruik van gewolmaniseerd hout (CC en CCA) is niet toegestaan, met uit-
zondering van materiaalhergebruik van CCA-hout, voor zover dit kan op grond van het Besluit met
arseenverbindingen behandeld hout milieubeheer.

N iet-g ewo I m a n i see rd C-ho ut
De minimumstandaard voor het be- en ven¡verken van niet-gewolmaniseerd C-hout is hoofdgebruik als
brandstof.
Materiaal- of producthergebruik van niet-gewolmaniseerd C-hout is niet toegestaan, met uitzondering
van materiaalhergebruik van gecreosoteerd hout, voorzover dit mogelijk is op grond van het Besluit
PAK-houdende coatings milieubeheer. De grenswaarden van dit besluit mogen niet door mengen van
partijen worden bereikt.

ln de aanvraag is opgenomen dat A- en B-hout mogelijk wordt verkleind en na tijdelijke opslag wordt
afgevoerd naar een verwerker. C-hout wordt tijdelijk opgeslagen en afgevoerd naar een verwerker.
Hiermee wordt voldaan aan de minimumstandaard.



17

AVI-bodemas

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van AVl-bodemas is nuttige toepassing in de vorm
van materiaalhergebruik, binnen de kaders van het beleidskader.
Uit het A&V-beleid moet blijken dat de werkwijze voldoet aan de minimumstandaard.

Baqgersoecie

Het LAP kent geen minimumstandaard voor de verwerking van baggerspecie. De voorwaarden voor
nuttige toepassing van baggerspecie zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit.
ln de aanvraag is vermeld dat wanneer het slib steekvast is, de partij wordt gekeurd conform het
Besluit bodemkwaliteit (4P04). lndien de baggerspecie na ontwatering niet verwerkbaar is als bouw-
stof dan wordt de steekvaste specie geÏmmobiliseerd. Ook hiervoor is het Besluit bodemkwaliteit van
rechtstreeks van toepassing.

5.5. Mengen van afvalstoffen
Afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ont-
staan zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden van andere afualstoffen. Verder is het ongewenst
dat in afval gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen doorwegmenging ongecontroleerd in het milieu
verspreid raken. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of
soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en

concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van
afvalstoffen en niet-afualstoffen wordt mengen genoemd.

Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd in de
vergunnrng.

Er gelden de volgende uitgangspunten:
- er moet worden voorkomen dat mengen ertoe leidt dat een van de te mengen afvalstoffen niet

conform de minimumstandaard voor die afvalstroom wordt verwerkt;
- er moet worden voorkomen dat het mengen van afvalstoffen leidt tot belasting van het milieu door

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

Naast deze twee basisuitgangspunten moet op het niveau van de inrichting worden beoordeeld of er
negatieve consequenties zijn voor milieu en gezondheid. Zo moet de menghandeling worden uitge-
voerd volgens de BBT. Ook moet worden beoordeeld of de menghandeling van invloed is op de emis-
sie-eisen voor de inrichting.
Het gezamenlijk storten van afvalstoffen die op eenzelfde type stortplaats mogen worden gestort,

wordt niet gezien als een handeling waarbij afvalstoffen worden gemengd.

Koers heeft het mengen van afualstoffen aangevraagd. Het gaat om samenvoegen van afvalstoffen
die qua aard, samenstelling en concentraties niet vergelijkbaar zijn. De afvalstoffen worden samen-
gevoegd ten behoeve van de productie van secundaire bouwstoffen. Dit is niet in strijd met het beleid
dat is vastgelegd in het LAP en beoordelen wij als doelmatig.

5.6. AV-beleid en AO/IG
ln het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat AV-beleid
en een systeem voor AO/IC moet beschikken. ln het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze
binnen de inrichtíng acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden ln de AO/IC is vastgelegd
hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen
een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te mini-
maliseren.
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Binnen de inrichting is een AV-beleid en AO/IC aanwezig. ln het kwaliteitzorgsysteem van KKS
Beheer BV zijn meerdere procedures, registraties, werkinstructies en formulieren vastgelegd die ook
relevant zijn voor het A&V-beleid en de AO/IC. Koers Handel BV is onderdeel van KKS Beheer BV.

Het A&V-beleid en de AO/lC zijn bij de aanvraag gevoegd.

Het A&V-beleid is opgesteld conform de Leidraad AV-beleid, versie november 2009, die als achter-
grondinformatie bij het LAP is gevoegd. Tevens is de Leidraad AO/IC gevolgd, versie december 2008.
ln dit AV-beleid is nog vermeld dat geen gevaarlijke afvalstoffen worden be- of verwerkt tenruijl dat wel
het geval is.

ln dit AV-beleid is de risicobenadering nog onderbelicht. Het is níet duidelijk welke afualstoffen een
verhoogd risico geven, welke percentages verontreinigingen worden geaccepteerd, wanneer afkeur
volgt en wanneer steekproef/herbemonstering plaatsvindt.

Niet duidelijk is op welke wijze binnen de inrichting wordt omgegaan met de productie, afzet en de
juiste toepassing van reststoffen (bijvoorbeeld AVI bodemas) en de producentenverantwoordelijkheid.

Tevens is niet duidelijk welke interne controlemechanismen er zijn, dus wanneer interne controles en

cijferanalyses plaatsvinden en welke correctieve acties kunnen worden uitgevoerd. Er moet duidelijk
zijn dat de (financiële) administratie voldoende nauwkeurig is en volledig kan worden verantwoord. Bij

uitgaande stromen dient in veel gevallen met GN-codes te worden gewerkt in plaats van Eural-codes.
Derhalve verplichten wij Koers tot het overleggen van een (aangepaste) beschrijving van het A&V-
beleid en de AO/IC binnen drie maanden na het in werking treden van dit besluit. Daartoe is aan deze
vergunning een voorschrift verbonden.

Wiiziqinqen in het AV-beleid en/of de AO/IC
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC, moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als
bevoegd gezag zullen wijvervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is

vereist. Daartoe is aan deze vergunning een voorschrift verbonden.

5.7. Conclusie
Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming
zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afual-
stoffen.

6. AFVALWATER

6.1. Afvalwaterstromen
Bij Koers komen de onderstaande afvalwaterstromen vrij:
- huishoudelijk afvalwater of daarmee vergelijkbaar afvalwater met lozing op de gemeentelijke

d.w.a.-riolering;
- niet verontreinigd hemelwater, afkomstig van de daken, met afvoer op het oppervlaktewater;
- mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de terreinen wordt via een afscheider op het

oppervlaktewater geloosd ;

- bedrijfsafvalwater, bestaande uit depotwater van baggerspeciedepots wordt op de zandwinplas
geloosd;

- afvalwater afkomstig van de wasplaats wordt via een afscheider op de gemeentelijke d.w.a.-
riolering geloosd.

6.2. Kader beoordeling lozing
Afualwater mag slechts op de riolering en een zuiveringstechnisch werk worden gebracht indien door
de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheden ervan:
- de doelmatige werking van de riolering niet wordt belemmerd;
- de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd;
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- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk wordt beperkt;
- de verwerkbaarheid van het riool- en zuiveringsslib niet nadelig wordt beïnvloed.
Het begrip "doelmatige werking" kan betrekking hebben op zowel technologische aspecten als op
doelmatige exploitatie. Om dit te bewerkstelligen zijn de onderstaande toetsingskaders van belang.

lnstructiereqel inq lozingsvoorschriften
Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "lnstructieregeling lozingsvoorschriften
Milieubeheer" van toepassing. ln het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen wor-
den die gericht zijn op de kwaliteit en de kwantiteit van het te lozen bedrijfsafvalwater.
Op grond van de "lnstructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" kunnen voorschriften worden
opgenomen die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool of de bij een zodanig openbaar
riool behorende apparatuur. Verder kunnen voorschriften worden opgenomen, die bepalen dat het
afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat
de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd.

6,3. Beoordeling
Waten¡uetvergunninq

Het waterschap Noorderzijlvest heeft bij besluit van 29 november 2007 (nummer 0031 1-3598) een
Watenrvetvergunning aan de firma Koers verleend om bedrijfsafvalwater, terreinwater en hemelwater
te lozen. ln het kader van de onderhavige procedure heeft het waterschap de inrichting bezocht om te
beoordelen of de Waterwetvergunning geactualiseerd dient te worden. Het waterschap heeft gecon-
cludeerd dat dit niet nodig is, daar er geen relevante wijzigingen in de lozingen plaatsvinden. Naast
deze Wabo-vergunning is derhalve de Watenryetvergunning uit 2007 van toepassing waarin eisen aan
de lozingen worden gesteld.

Huishoudeliik afvalwater
Ten aanzien van de lozing van huishoudelijk afualwater is de vorengenoemde Watenrvetvergunning
niet van toepassing. Ten aanzien hiervan zijn enkele voorschriften opgenomen.

7 BODEM

7.1. Het kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). ln bijlage 1, tabel 1, bijde Regeling omgevings-
recht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten is de NRB aangewezen als BBT.
Uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende maat-
regelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A) wordt gereali-
seerd.

7.2. Depotentieelbodembedreigendeactiviteiten
Binnen de inrichting vínden diverse potentieel bodembedreigende activiteiten plaats doordat bodem-
bedreigende stoffen worden op- en overgeslagen. Alle mogelijke bodembedreigende activiteiten wor-
den beschreven in de bodemrisicoanalyse die bij de aanvraag is gevoegd. ln deze bodemrisicoana-
lyse is voor alle bodembedreigende stoffen de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de
hand van de NRB-systematiek. Tevens is aangegeven welke bodembeschermende maatregelen wor-
den toegepast.

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- de op- en overslag en de bewerking van afvalstoffen
- onderhoud van materiaal in de werkplaats
- opslag en afleveren van gasolie
- opslag van percolatiewater van de composteringsplaat
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7.3. Beoordeling en conclusie
Wij hebben de informatie met betrekking tot bodembedreigende activiteíten en bodembeschermende
voorzieningen beoordeeld en stellen vast dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaar-
loosbaar risico wordt behaald. Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het vorenstaande
rekening gehouden.

7.4. Bodembelastingonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico
nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelasting-
onderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de

daar gebruikte stoffen.
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand
aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eind-
situatíebodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen

en de lokale grondwaterstroming;

- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanaly-

seerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.
De door middel van nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de

beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of
bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit
moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Voor de inrichting zi)n de volgende verkennende bodemonderzoeken (nulsituatie) uitgevoerd

Op de locatie zijn in het verleden de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd:

1. Bodemonderzoek toekomstige composteerinrichting fa. Koers aan Grietmanswijk te Smilde

van Grontmij, kenmerk ON.88/1 101-75lJWrd, dldl november 1991;

2. Verkennend bodemonderzoek (nulsituatie) van Ecoreest, opdrachtnummer 020915,

d.d. 28 november 2002;

3. Nader bodemonderzoek van Ecoreest, opdrachtnummer 040106, d.d. 15 maart 2004.

Wij hebben vorengenoemde onderzoeken met de nieuwe vergunning aanvraag vergeleken. Hieruit

blijkt dat niet alle bodembedreigende activiteiten die in de nieuwe aanvraag staan onderzocht zijn. Wij
hebben hier in de voorschriften rekening mee gehouden. Voordat de werkzaamheden plaatsvinden,

dient door een daartoe gecertificeerd adviesbureau een onderzoeksplan te worden opgesteld, welke
aan ons moet worden voorgelegd. ln dit onderzoeksvoorstel dient de onderzoeksinspanning ter plaat-

se van de niet in beeld gebrachte bodembedreigende activiteiten beschreven te worden.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de te treffen voorzieningen een

bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar over-

eenkomstig het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds

wordt gecontroleerd.

De voorschriften met betrekking tot het bodembelastingsonderzoek naar de eindsituatie en de herstel-
plicht bij geconstateerde verontreiniging, blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt
of wordt ingetrokken.
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De basis hiervoor is artikel 2.33a, sub 2, van de Wabo. ln dit artikel wordt gesteld dat het bevoegd
gezag kan bepalen dat voorschriften van kracht kunnen blijven nadat een vergunning haar gelding

heeft verloren.

ENERGIE

Binnen de inrichtíng wordt jaarlijks 200.000 kWh elektriciteit, 3.000 mt gas en een hoeveelheid diesel
gebruikt. Op grond van het landelijke beleid, zoals vastgelegd in de Circulaire energie in de milieuver-
gunning, wordt de inrichting als beperkt energierelevant aangemerkt. Op grond van de aanvraag gaan

wij er vooralsnog vanuit dat met betrekking tot energie-efficiency BBT wordt toegepast. Echter, gezien

de omvang van het aangegeven energiegebruik en het feit dat niet in de aanvraag is aangegeven dat
er besparingsonderzoek is uitgevoerd, zijn wij van mening dat door middel van een energiescan moet

worden onderzocht of er besparingsmogelijkheden zijn. Dit is vastgelegd in de voorschriften behorend

bij dit besluit.

Uit oogpunt van energie-efficiency bestaat geen belemmering de gevraagde vergunning te verlenen.

o EXTERNE VEILIGHEID

9.1. Algemeen kader
Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's

van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn

aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij Koers worden geen grote hoeveelheden
gevaarlijke stoffen opgeslagen die met betrekking tot externe veiligheid moeten worden meegenomen

in de afwegingen. Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen zijn voorschriften aan de vergun-
ning verbonden conform de richtlijn PGS 15. Ook bijongewone voorvallen binnen dit bedrijf is niet te

verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Daarom is het aspect externe veiligheid voor de beoor-

deling van deze aanvraag niet relevant.

10. BRANDVEILIGHEID

Het Gebruiksbesluit is op 1 november 2008 in werking getreden. ln het kader van modernisering van

de regelgeving zijn brandveiligheidsvoorschriften in de omgevingsvergunningen naar het Gebruiks-
besluit overgeheveld omdat het brandbaar zijn van een stof naar huidig inzicht niet meer als direct
milieurisico wordt gezien. Doel van de voorschriften is om brandveiligheid van belendingen te waar-
borgen.
ln het Gebruiksbesluit is een algemene functionele eis voor de opslag van de betreffende stoffen
opgenomen, die inhoudt dat die opslag zodanig moet geschieden dat geen onveilige situatie ontstaat
voor percelen die zijn gelegen naast het perceel waar de bijvoorbeeld opslag van hout plaatsvindt.

Daarnaast zijn in het Gebruiksbesluit eisen opgenomen met betrekking tot de aanwezigheid, het

onderhoud en keuringen van mobiele brandblussers. Het Gebruiksbesluit is rechtstreeks werkend.

Er zijn geen brandveiligheidsvoorschriften aan deze vergunning verbonden.



22

11. GELUID EN TRILLINGEN

11.1. Algemeen
De bedrijfsactiviteiten van Koers Handel BV hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd, Deze
geluidsemissie wordt vooral bepaald door de, puinbreker, zandwinning, mobile menginstallatie,
houtshredder en het interne transport. De door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de
omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Oranjewoud, kenmerk 0197845.00,
d.d.22 augustus 2011.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemíssie die de
inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de
maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

11.2. Langtijdgemiddeldbeoordelingsniveau
ln het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweeg-
brengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening", oktober 1998
ln de aanvraagzijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Koers Handel BV ligt in de gemeente Midden-Drenthe. De gemeente Midden-Drenthe heeft geen

beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoor-
delingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. De

woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een woonwijk in de stad (bedrijventerrein). De aan-
bevolen richtwaarde voor een woonwijk in de stad is 50 dB(A) in de dagperiode.
Uit het onderzoek blijkt dat er op verschillende beoordelingspunten overschrijdingen van de richtwaar-
de optreden. ln hoofdstuk 6 van het akoestisch onderzoek zijn maatregelen voorgesteld om deze
overschrijding te niet te doen. De keerwand zoals vermeld op afbeelding6.2van het akoestisch on-
derzoek zal worden verhoogd van 2 m naar 5,5 m. Tevens is voor de zandzuiger een werkgebied
vastgesteld waarbinnen de zuiger, voor zowel elektrisch als diesel, moet opereren. Daarom zijn de
afbeeldingen 6.2, 6.3 en 6.4 in de voorschiften opgenomen. Tevens zijn in de geluidvoorschriften de
toegestane waarden voor zowel de diesel- als de elektrische zuiger opgenomen. ln overleg met de
aanvrager is overeengekomen dat bij het in gebruik nemen van de houtshredder de locatie zodanig
wordt gekozen dat gebruik wordt gemaakt van een maximale afscherming van de keenvand. Na het
nemen van deze maatregelen wordt aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde voldaan.

Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op be-
oordelingspunten. De geluidimmissie voor de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van deze pun-

ten is overeenkomstig de voor de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte met inachtname
van vorengenoemde maatregelen.

11.3. Maximaalgeluidsniveau(LAmax)
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het
voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB(A) boven het aanwezige equivalente
niveau uitkomen. Uitgaande van een totaal aanwezig equivalent geluidsniveau van ten minste

50, 45 en 40 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode, bedragen de streefwaarden (ten minste)
60, 55 en 50 dB(A) bij de woníngen buiten het industrieterrein.

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de
dag-, avond- en nachtperiode. Bij alle beoordelingspunten worden de streefwaarden overschreden.
Aan de grenswaarden wordt echter voldaan.

De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd
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11.4. Indirecte hinder
lndirecte hinder is de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door transportbewegingen van en naar
de inrichting, zolang de transportmiddelen zich op de openbare weg bevinden.
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de
circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het
kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen
van maatregelen. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) Deze waarde mag
alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting
van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is. Het verkeer van en naar de inrichting is na 300 m opge-
nomen in het heersend verkeersbeeld en valt daarna buiten de reikwijdte van de omgevingsvergun-
nrng.

De voorkeursgrenswaarde wordt bij de woningen Grietmanswijk 2, 3 en 3a overschreden, aan de
grenswaarde wordt voldaan. ln 2001 zijn aan de bewuste woningen gevelisolerende maatregelen
getroffen met als doel het binnen niveau te waarboren. Daar het hier om een vergunde situatie gaat
waarbijde indirecte hinder, ten opzichte van de reeds vergunde situatie, niet is toegenomen, zien wij
geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.

11.5. Gonclusies
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
m ilieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoor-
delingspunten bijwoningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de
bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte met inachtname van de in hoofdstuk 6 voor-
gestelde maatregelen.

11.6. Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmin-
gen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig.
Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

12. GEUR

12.1. Landelijk beleid
Het landelijk beleid is opgenomen in de Herziene Nota Stankbeleid (1994) . Deze nota is aangepast en
nader toegelicht in een brief van de minister van VROM (d.d. 30 juni 1995). Deze brief is als bijlage
4.4 in de NeR opgenomen.
ln genoemde brief stelt de minister dat de doelstelling van het stankbeleid zoals in 1989 geformuleerd

in het Nationaal Milieubeleidsplan onveranderd blijft: in het jaar 2000 maxim aal 12o/o gehinderden door
stank in Nederland en voor het jaar 2010 geen ernstige hinder.
Als algemene doelstelling wordt in deze brief genoemd het zoveel mogelijk beperken van bestaande
hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Het is aan het bevoegd gezag om in vergunningproce-
dures invulling aan deze doelstelling te geven en te bepalen welke mate van hinder als acceptabel
wordt beschouwd. Het bevoegd gezag stelt op basis van een afweging van alle relevante factoren het
acceptabele hinderniveau vast. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt is
de hindersystematiek Geur ontwikkeld. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3.6
van de NeR lucht, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden
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meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het acceptabel hinderniveau. Voor een
aantal branches is in de NeR een bijzondere regeling opgenomen.

Voor het composteringsproces binnen onderhavige inrichting geldt de Bijzondere Regeling G2 -
Compostering van groenafval. Binnen de inrichting wordt jaarlijks 10.000 ton volgens methode B (con-
ventionele methode met lagere omzetfrequentie) gecomposteerd. De omliggende verspreid liggende
woonbebouwing wordt gezien als minder te beschermen geurgevoelig object. Op basis van de bijzon-
dere regeling geldt bíj de gecomposteerde hoeveelheid en methode een indicatieve afstand van
250 m vanaf de rand van de feitelijke compostering tot de te minder te beschermen geurgevoelige
objecten waarop de resterende hinder aanvaardbaar geacht kan worden. De daadwerkelijke afstand
van de compostering binnen de inrichting tot aan de dichtstbijzijnde verspreid liggende woonbebou-
wing is circa 250 m. Eerste conclusie is dat net aan de indicatieve afstand kan worden voldaan.

Aangezien binnen de inrichting naast compostering ook opslag en verwerken van baggerspecie
plaatsvindt wat aanleiding kan geven tot de emissie van geur, is een geuronderzoek opgesteld waarin
de geuremissie van de totale inrichting en de verspreiding van de geur is onderzocht. Op basis van
het onderzoek blijkt dat de compostering verantwoordelijk is voor 90% van de geuremissie, de bag-
gerspecie bepaalt voor slechts 10% de geuremissie. Uit de berekende geurverspreiding blijkt dat ten
aanzien van geurgevoelige objecten kan worden voldaan aan de in de Bijzondere Regeling opgeno-
men normstelling. Ten aanzien van minder te beschermen geurgevoelige objecten kan niet aan de
daarvoor geldende normstelling worden voldaan.

Bij de compostering wordt binnen de inrichting overeenkomstig de standaardmaatregelen als ge-
noemd in de Bijzondere Regeling gewerkt. Wanneer in een bestaande situatie, na het uitvoeren van
de standaardmaatregelen, sprake is van hinder doordat de afstanden tot (minder te beschermen)
geurgevoelige objecten kleiner zijn dan overeenkomstig de normstelling gewenst, kan door verande-
ring van het composteerproces de geurbelasting van de omgeving worden beperkt. De voor deze
inrichting beschikbare opties zijn composteren met een hoge omzetfrequentie met behulp van een
omzetmachine of het zogenaamde belucht composteren waarvoor een beluchtingsinstallatie nood-
zakelijk is. Een hoge omzetfrequentie verlaagt de geurbelasting van de omgeving enigszins, belucht
composteren halveert de geurbelasting. Beide methodes vergen echter een aanzienlijke investering.

De inname van groenafval en de compostering ervan vinden al vanaf 1992 plaats. Omdat er nog nooit
klachten over geurhinder vanwege de compostering zijn geuit, zijn wij van mening dat het voorschrij-
ven van een andere composteermethode een onevenredig zwaar middel. De tot nu toe gevolgde
bedrijfsvoering waarborgen, mede gelet op de omgeving, een in onze ogen voldoende minimale geur-
hinder. De compostering overeenkomstig de standaardmaatregelen is vastgelegd in de voorschriften
bij dit besluit.

13 LUCHT

13.1. Algemeen
De activíteiten van binnen de inrichting leiden tot emissies naar de lucht. Het betreft de emissie van
(fijn) stof ten gevolge van de op- en overslag en het bewerken van zand, bouw- en sloopafual, puin,

compost en baggerspecie. Overige emissies worden veroorzaakt door het gebruik van stookinstal-
laties en motorvoertuigen.

13.2. Toetsingskader
De op de inrichting van toepassing zijnde BREF's met betrekking tot emissies naar de lucht zíjn de
BREF Afualbehandeling en de BREF Op- en overslag van bulkgoederen. De NeR is het Nederlandse
toetsingskader waar het gaat om eisen aan de emissies naar de lucht.
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De NeR is mede gebaseerd op het gestelde in de BREF's en heeft tot doel om de omgevingsvergun-
ningen in Nederland te harmoniseren. Hierbij is de stand der techniek het uitgangspunt voor het vast-
stellen van de emissie-eisen en de daarbij behorende technieken die in de NeR zijn opgenomen. De
richtlijn is daarmee een belang-rijke bron van informatie voor de praktische toepassing van de BBT.

13.3. Stookinstallaties
Door het gebruik van stookinstallaties vinden emíssies plaats. Voor stookinstallaties met een vermo-
gen van 20 kW en meer gelden overeenkomstig het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstal-
laties milieubeheer eisen voor keuring en onderhoud. De emissies van stookinstallaties worden hier-
mee in voldoende mate te beperkt.

13.4. Stof
Binnen de inrichting zijn (licht) stuifgevoelige stoffen aanwezig, te weten grond, bouw- en sloopafual,
puin(granulaat) en veegafval. Daarnaast kan stof vrijkomen door het breken van puin, het shredderen
van hout en het zeven van grond. Dezewerkzaamheden kunnen gepaard gaan met de emissie van
stof. ln de aanvraag zijn diverse maatregelen ter beperking van diffuse stofemissie aangegeven zoals
het bevochtigen van stuifgevoelige stoffen of het toepassen van een stoffilter voor stofbelaste lucht-

stromen

ln paragraaf 3.8 van de NeR worden richtlijnen gegeven in de vorm van maatregelen ter beperking
van de diffuse stofemissies ten gevolge van handelingen met stuifgevoelige stoffen. Bij het stellen van
voorschriften voor het beperken van diffuse stofemissie hebben wij aangesloten bij de maatregelen,
zoals aangegeven in de NeR en de aanvraag.
Met de aangevraagde maatregelen en voorzieningen, die zijn vastgelegd ín de voorschriften behorend
bij de vergunning, wordt voldaan aan BBT.

13.5. Luchtkwaliteit
ln bijlage 2 bij de Wet milieubeheer is voor zwevende deeltjes (PMro) in de buitenlucht een grens-

waarde van 40 pg/m3 als jaargemiddelde opgenomen. Met uitzondering van de eigen arbeidsplaats
geldt deze norm overal waar significante blootstelling van mensen plaats kan vinden. Verder geldt dat
het aantal dagen met een gemeten daggemiddelde PMro-concentratie boven 50 pg/m3 de grens van
35 niet mag overschrijden.
Voor NO2 geldt een grenswaarde van 40 Hg/m3 jaargemiddeld en een uurgemiddelde grenswaarde
van 200 pg/m3 die maximaal 18 uur per jaar mag worden overschreden.

Onderhavige besluitvorming betreft een revisievergunning voor een bestaande inrichting. De bijdrage
van deze inrichting wordt geacht te zijn verdisconteerd in de achtergrondconcentratie zoals vastge-
steld door het RIVM.

Met de aanvraag voor een revisievergunning worden de activiteiten zodanig gewijzigd dat niet uit te
sluiten is dat de luchtkwaliteit meer dan niet in betekenende mate wijzigt. Daarom zijn bij de aanvraag
de resultaten van een luchtkwaliteitsonderzoek gevoegd. ln het onderzoek is op adequate wijze de
bijdrage van de inrichting aan de concentratie PMls en NOz in de lucht vastgesteld.
Uit het onderzoek blijkt dat de bijdrage van de inrichting op plaatsen waar significante blootstelling van
mensen plaats kan vinden de norm niet wordt overschreden.

Ook met de bijdrage van de aangevraagde activiteiten kan ter plaatse worden voldaan aan de gestel-

de luchtkwaliteitsgrenswaarden. Uit oogpunt van luchtkwaliteit bestaat geen belemmering de ge-

vraagde vergunning te verlenen.


