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BIJLAGE 1 : VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMEEN

1.1.

1.1.1

Gedragsvoorschriften
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren

1.1.2. De ínrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden

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

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zovaak
de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten,
knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

ln geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 3 maanden),
bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige
afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en
regelgeving worden afgevoerd.

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van
(een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden
gesteld. lnstallaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd
gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van
onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

lnstructies
De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren
over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van
toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in
geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het
milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen
te kunnen ingrijpen.

1.2.2. De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het
bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen
voorschriften.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6

1.2.

1.2.1
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Registratie en onderzoeken
ln de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent
onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken
worden bijgehouden. ln het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn
opgenomen:
a. De schriftelijke instructies voor het personeel;
b. De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties,

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

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

d. Registratie van het energie- en waterverbruik;
e. Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen

acties;
f. Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften

en meldingen;

De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar
zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten
minste gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de
daartoe bevoegde am btenaren

2 (AFVAL)STOFFEN

1.3.

1.3.1

2.1.

2.1.1

1.3.2

Opslag van (afval)stoffen
De op- en overslag en het transport van (afval)stoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich
geen (afval)stoffen in of buiten de inrichting kunnen verspreiden. Mocht onverhoopt toch
verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct
maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2. Afvoer van (afval)stoffen

Afualstoffen die worden afgevoerd naar een vergunninghouder voor de verdere venverking
moeten conform de minimumstandaard worden verwerkt.

Acceptatie
ln de inrichting mogen geen andere afualstoffen of grotere hoeveelheden afvalstoffen
worden geaccepteerd dan beschreven in het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en AO/IC,
inclusief (voor zover van toepassing) de overlegde aanvullingen en de ingevolge voorschrift
2.3.3loegezonden wijzigingen. De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig
dit AV-beleid en AO/IC.

De vergunninghouder dient binnen 3 maanden na het van in werking treden van deze
vergunning het AV- beleid en AO/IC aan te vullen ten aanzien van:

2.2.1

2.3.

2.3.1

2.3.2.
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2.3.3

a. het be- en verwerken van gevaarlijke afvalstoffen;
b. de risicobenadering: de afualstoffen die een verhoogd risico geven, de percentages

verontreinigingen die worden geaccepteerd, wanneer afkeur volgt en wanneer
steekproef/herbem onstering plaats vindt;

c. de wijze waarop wordt omgegaan met productie, afzet, toepassing van reststoffen en

de producentenverantwoordel ijkheid;

d. de interne controlemechanismen: wanneer interne controles en cijferanalyses
plaatsvinden, welke correctieve acties kunnen worden uitgevoerd en op welke wijze
wordt gewaarborgd dat de financiële administratie voldoende nauwkeurig is en

volledig kan worden verantwoord.
Deze aanvulling dient aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd.

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle
moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de
procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd
gezag worden voorgelegd.
ln het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
a. de reden tot wijziging;
b. de aard van de wijziging;
c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Registratie
Op verzoek van het bevoegd gezag moet een overzicht van de voorraad aan (afval)stoffen

kunnen worden gerapporteerd. Dit betreft een omschrijving van de aard en samenstelling
van de opgeslagen (afval)stoffen, de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar tonnen)
per soort (afval)stof en de datum waarop de inventarisatie is uitgevoerd).

Afvalstoffen van derden
De termijn van opslag van afualstoffen mag maximaal één jaar bedragen. ln afwijking
hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de
vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van
afualstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

Asbest en asbesthoudend afval
De opslag van asbesthoudende afvalstoffen geschiedt ten minste overeenkomstig artikel 7
van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

2.4.

2.4.1

2.5.

2.5.1

3.1.

3.1.1

2.6.

3 GELUID

3.2.

3.2.1

Algemeen
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten
moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen lndustrielawaai,
uitgave 1999. De beoordelingshoogte is voor de dagperiode 1,5 meter. Voor de avond en
nachtperiode is de beoordeling hoogte 5 meter.

Representatieve bed rijfss ituatie
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAT,LT veroorzaakt door de in de inrichting
aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of
activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op
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3.2.2.

3.2.3

3.2.4.

3.2.5

4 BODEM

de onderstaande beoordelingspunten, in de representatieve situatie, niet meer bedragen
dan:

Het maximale geluidsniveau LAmax. veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten,
alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, op de in voorschrift
3.2.1 genoemde immissiepunten niet meer bedragen dan 60 dB(A).

De diesel zandzuiger mag alleen in werking zijn binnen het werkgebied zoals aangeven in
afbeelding 6.3 van het akoestisch onderzoek.

De elektrische zandzuiger mag allen in werking zijn binnen het werkgebied zoals
aangegeven in afbeelding 6.4. van het akoestisch onderzoek.

De keenryand moet overeenkomstig afbeelding 6.2 van het akoestisch onderzoek worden
verhoogd naar 5,50 meter.

4.1.

4.1.1

4.2.

4.2.1

Doelvoorschriften
Het bodemrisíco van bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van doelmatige
maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de
NRB.

Vloeistofdichte vloeren
Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of verharding moet
plaatsvinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp, aanleg en herstel van
vloeistofdichte verhardingen van beton).

Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte
vloer of verharding moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit
aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die
daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

Een vloeistofdichte vloer of verharding moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en
zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.2.

4.2.2

L¡¡,¡1pêr periode in dB(A)
lmmissie

Punt *
Omschrijving Dag

(07.00 - 1e,00)
Avond

(1e.00- 23.00)
Nacht

(23.00 - 07.00)

Diesel
zuiger

Elektrische

zurger

Diesel

zuiger
Elektrische

zuiger
Diesel

zuiger
Elektrische

zuiger
o4 Grietmanswijk 3 3B 37 29 29 30 30

06 Grietmanswijk 3a 50 3750 38 37 37
07 Grietmanswijk 6 48 48 34 33 32 32

10 Jonkerswijk 5 47 48 40 45 33 37
11 Jonkerswijk 6 43 42 43 41 34 33
09 Jonkerswijk 7 46 43 45 33 36 27

12 Jonkerswijk 3 46 45 42 34 34 29

4.2.3.



4.2.4

4.2.5.

4.2.6

Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de
vloeistofdichte vloer of verharding en overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB.

Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer
overeenkomstig bijlage D behorende bij CURÍPBV-aanbeveling 44.

Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd

overeenkomstig voorschrift 4.2.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de
controle, als bedoeld in de voorschriften 4.2.5 en 4.2.6, niet of niet overeenkomstig deze
voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet ís
gerepareerd.

Bedrijfsrioleringen
Rioolsystemen moeten zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in
CUR/PBV-aanbeveling 51 zodat breuk ten gevolge van verzakking en daardoor lekkage uit
de systemen wordt voorkomen.

Rioolsystemen moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in
CURVPBV-aanbeveling 44 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen.

Uitgezonderd hierop zijn rioolsystemen voor de afvoer van schoon hemelwater en koelwater

Toelichting:

Vloeistofdicht volgens de CUR/PBV 44 houdt in voor rioolpersleidingen en bijbehorende
componenten geen lekverlies, voor ontvangputten, afscheidingsinstallatie en overige
componenten eveneens geen lekverlies. Voor leidingen onder vrijvervalls een gering
lekverlies toegestaan van 39ó van het wandoppervlak (uitgedrukt in m2) gedurende de
meett'rjd (uitgedrukt in het aantalliters) zie ook paragraaf 6.2.1 van de CUR/PBV 44.

Bodem belastingonderzoek
Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk binnen 6

maanden nadat de vergunning in werking is getreden een bodembelastingonderzoek naar
de nulsituatie bij het bevoegd gezag worden ingediend. Het onderzoek dient betrekking te
hebben op de bodembedreigende activiteiten die in het verleden niet zijn onderzocht. Dit
betreft 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.

Alvorens het onderzoek, zoals genoemd in voorschrift 4.4.1, plaatsvindt dient bij ons een

onderzoeksvoorstel te worden voorgelegd.

Het onderzoek, zoals genoemd in voorschrift 4.4.1, inclusief monsterneming en analyse van
de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.Ter zake van de
uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde
rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag;

inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit
op grond van de overgelegde hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit
van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Het
onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725. Ter zake van
de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde

4.3.

4.3.1

4.3.2.

4.4.
4.4.1

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4



4.4.5.

4.4.6
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rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag;

inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit
op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. De
resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het

onderzoek aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.

Het eíndonderzoek moet worden verricht op die locaties van de ínrichting die bij de

nulsituatieonderzoeken en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn
gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten

hebben plaatsgevonden.

Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming

en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.
Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste)

herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en

intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde

herhalingsonderzoek.

lndien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren moet
sanering plaats vinden overeenkomstig door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.

4.5. Herstelplicht (bodemsanering)

4.5.1 lndien uit eindondetzoek, bedoeld in voorschrift 4.4.4, bliikt dat de bodem als gevolg van de
activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft
et zotg voor dat binnen zes maanden na toezending van dat rapport aan het bevoegd gezag

de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als
bedoeld in:

1. Bodemonderzoek toekomstige composteerinrichting fa. Koers aan Grietmanswijk te
Smilde van Grontmij, kenmerk ON.88/1101-75lJ4rd, datum november 1991;

2. Verkennend bodemonderzoek (nulsituatie) van Eco Reest, opdrachtnummer 020915,
datum 28 november 2002;

3. Nader bodemonderzoek van Eco Reest, opdrachtnummer 040106, datum 15 maart
2004.

4. Het nog uit te voeren bodemonderzoek, zoals genoemd in voorschrifl.4.4.1.

4.5.2 Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt
over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

5 AFVALWATER

5.1.

5.1.1

Lozingseisen
Afualwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de

samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een

zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;

b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een
zuiveringstechnisch werk;

c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel

mogelijk worden beperkt.
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5.1.2. De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;

b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;

c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan
verbonden installaties kunnen veroorzaken;

d. grove afualstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

5.1.3. Het gehalte aan onopgeloste bestanddelen niet meer bedragen dan 300 mg/l

5.1.4. Het te lozen water dient te allen tijde te kunnen worden onderworpen aan bemonstering

6 OPSLAAN EN OVERSLAAN VAN GOEDEREN

6.1.

6.1.1

Opslag baggerspecie
Verpompbare baggerspecie, bedoeld en geschikt voor toepassing overeenkomstig het
Besluit bodemkwaliteit, die ter plaatse van de opslag niet voldoet aan de artikelen 52, 59 of
60 van het Besluit bodemkwaliteit, wordt opgeslagen in een foliebassin dat is uitgevoerd
overeenkomstig de Richtlijnen mestbassins 1 992.
Ten aanzien van deze opslag is voorschrift 2.1van Bijlage ll bij het Besluit mestbassins
milieubeheer van overeenkomstige toepassing.

7 OPSLAG VAN VLOEIBARE BRANDSTOF

7.1. Opslag vloeibare brandstof in een bovengrondse tank

7.1.1 De bovengrondse opslagtank voor vloeibare brandstof moet voldoen aan de voorschriften
2.2.2 tlm 2.2.14,2.4.1 llm 2.4.3, 3.2.1,3.2.3,3.3.1 Vm 3.3.8, 3.3.1 1,3.3.12,3.4.2,3.4.6,
3.5.1, 3.6.1 , 3.6.2,3.6.3, 3.6.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.13L/m 4.2.15, 4.3.1 van
PGS 30 (Vloeibare brandstoffen. Bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties).

7.2. Opslag vloeibare brandstof in een ondergrondse tank

7.2.1 De ondergrondse opslagtank voor vloeibare brandstof moet voldoen aan de voorschriften
2.2.1 Um 2.2.7,2.3.1 tlm 2.3.3, 2.3.6, 2.3.7, 2.6.2, 2.6.3, 2.8.1 Um 2.8.4, 3.2.3, 3.3.2 Um

3.3.4, 3.4.4, 3.4.7 tJm 3.4.11, 3.6.1 , 3.7.1, 3.7 .2, 4.2.1 tlm 4.2.4, 4.2.6 tlm 4.2.8, 4.4.1, 4.5.2
Um 4.5.7,4.5.8, 4.5.9, 5.5.1 Um 5.5.3, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.1.

I OPSLAGVOORZIENINGEN VOOR VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals
genoemd in de PGS 15 moet in de speciaaldaarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en

moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15 (Opslag van verpakte
gevaarlijke stoffen): 3.1 .1 Vm 3.1.5,3.2.1 tlm 3.2.12, 3.3.1, 3.4.1 t/m 3.4.5, 3.8.1 , 3.9.1 ,

3.10.1 Um 3.10.5,3.11.1Vm 3.11.4,3.12.1,3.13.1 Vm 3.13.5,3j4.1,3.14.3,3.15.1 ,3.15.2,
3.1 6.1, 3.16.2, 3.21.1, 3.23.1.

De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte
plaats vinden en moet, voor zover niet anders geregeld in de hiernavolgende
voorschriften,voldoen aan: 6.1 .2,6.1 .3, 6.1 .4, 6.2.1 Um 6.2.7, 6.2.9 tlm 6.2.18,6.3.1 Um

6.3.7.

8.1.1

8.1.2
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I GEUR

9.1.1 De vergunninghouder zorgt voor een bedrijfsvoering die erop is gericht om geuroverlast en
geurwaarneming buiten de inrichting te voorkomen.

9.1.2. lndien de activiteiten binnen de inrichting aanleiding geven tot een klachtenpatroon vanuit de
omgeving vanwege geurhinder, moet vergunninghouder op grond van een verzoek van het

bevoegd gezag, onderzoek doen naar de mogelijkheden om geurhinder ten gevolge van de
activíteiten te voorkomen en hierover te rapporteren aan het bevoegd gezag.

9.1.3 Baggerspecie in depot moet zodanig frequent worden omgezet dat anaerobie en daarmee
emissie van geur wordt voorkomen.

10 LUCHT

10.1.1 Binnen de inrichting aanwezige (mobiele) installaties dienen periodiek maar in elk geval
jaarlijks te worden onderhouden om daarmee onnodige emissies te voorkomen, Van het

uitgevoerde onderhoud dient een registratie te worden bijgehouden.

10.1.2. Stuifgevoelige goederen worden zodanig op- of overgeslagen en bewerkt dat zoveel

mogelijk wordt voorkomen dat stofverspreiding optreedt die op een afstand van meer dan
2 meter van de bron met het blote oog waarneembaar is en verontreiniging van de omgeving

zoveel mogelijk wordt beperkt.

10.'1 .3. Bij de volgende windsnelheden vinden afhankelijk van de stuifgevoeligheid van de goederen,

behorend tot de stuifklassen volgens bijlage 4.6 van de NeR, geen overslagactiviteiten
plaats:

- 51 en 52 bij een windsnelheid groter dan I meter per seconde;
- 53 bij een windsnelheid groter dan 14 meter per seconde.

10.1.4. Bij de buitenopslag van goederen behorend tot de stuifklasse 52 en 54 van bijlage 4.6 van

de NeR worden de stoffen door besproeiing vochtig gehouden of wordt bij langduriger
opslag een afdekking aangebracht.

10.1 .5. Bij het laden, lossen en mengen in de open lucht van goederen uit de stuifklasse 52 en 54
van bijlage 4.6 van de NeR:

- wordt de storthoogte wordt beperkt tot minder dan één meter;
- worden de goederen afdoende bevochtigd, zo mogelijk vooraf, of
- wordt de stofemissie van goederen tijdens het laden en lossen met een nevelgordijn

tegengegaan.

10.1 .6 Bij mechanisch transport van goederen behorend tot stuifklasse 52 en 54 van bijlage 4.6

van de NeR, worden:
- goederen die in een open systeem worden getransporteerd zodanig worden

bevochtigd, dat verstuiving wordt voorkomen, of
- open transportsystemen in de buitenlucht worden afgeschermd tegen windinvloeden

door middel van langsschermen, dwarsschermen of halfronde overkappingen.

Het opslaan, overslaan en mengen van goederen behorend tot stuifklassen 51 of 53 van

bijlage 4.6 van de NeR vindt plaats in gesloten ruimtes waarbij de afgezogen lucht door een

filtrerende afscheider wordt gevoerd die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek

10.1.7
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gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt
en vervangen. De emissieconcentratie van totaal stof mag niet meer dan 5 mg/Nm3

bedragen.

10.1 .8 Bij het overslaan van goederen behorend tot:
- stuifklasse 51 van bijlage 4.6 van de NeR door middel van storttrechters zijn deze

voorzien van een afzuiginrichting;
- stuifklasse 52 van bijlage 4.6 van de NeR door middel van storttrechters zijn deze

voorzien van een afzuiginrichting, of worden de goederen bevochtigd met behulp van

een doelmatig werkende watersproei-installatie;
- stuifklasse 53 van bijlage 4.6 van de NeR door middel van storttrechters zijn deze

voorzien van doelmatige windreductieschermen;
- stuifklasse 54 van bijlage 4.6 van de NeR door middel van storttrechters, worden de

goederen bevochtigd met behulp van een doelmatig werkende watersproei-installatie, of
zijn de trechters voorzien van doelmatige windreductieschermen.

10.1.9. Ter voorkoming van het verstuiven van stof tijdens het bewerken van puin en hout en het

zeven van materiaal, moeten de te bewerken materialen op afdoende wijze worden

bevochtigd, of op een andere ten minste gelijkwaardige wijze maatregelen zijn getroffen

zodat geen stofuerspreiding optreedt die op een afstand van meer dan 2 meter van de bron

met het blote oog waarneembaar is.

10.1 .10. Het verharde buitenterrein van de inrichting moet, zo vaak als nodig is, worden gereinigd of
bevochtigd om verstuiven van materiaal tegen te gaan. Het reinigen of bevochtigen moet

zodanig worden uitgevoerd dat geen verstuiving van materiaal optreedt.

10.1.11. Vrachtwagens die in de inrichting stuifgevoelige (afual)stoffen hebben gelost, moeten

zodanig zijn uitgevoerd of voor het verlaten van de inrichting zodanig zijn gereinigd dat geen

resten van deze stoffen van de vrachtwagens kunnen verwaaien.

10.1.12. De maximumsnelheid binnen de inrichting voor voertuigen is 30 km per uur. Deze maximum

voorgeschreven rijsnelheid dient bij de ingang van de inrichting duidelijk zichtbaar te zijn

aangegeven.

11 ENERGIE

11.1.1 Binnen 6 maanden na het definitief worden van deze beschikking moet een energiescan
worden uitgevoerd naar de energiebesparingsmogelijkheden binnen de inrichting. De

resultaten van de energiescan moeten worden vastgelegd in een rapport dat ten minste de
volgende gegevens bevat:
- beschrijving van het object;
- beschrijving van de energiehuishouding,dat wil zeggen een overzicht van de

energiebalans van het totale object en een toedeling van tenminste 90% van het totale
energiegebruik aan individuele installaties en (deel)processen;\

- een inschatting van het energiebesparingspotentieel van de installaties en

(deel)processen die volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage in het totale

verbruik hebben.

Onder energiebesparingspotentieel wordt verstaan: de gangbare energiebesparende

voorzieningen voor het betreffende onderdeel, die het bedrijf nog niet heeft getroffen;
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een overzicht van energiebesparende maatregelen die in (een gedeelte van) het bedrijf
zijn of worden getroffen, en die bijdragen aan een zodanig zuinig gebruik van energie als
redelijkenrvijs mogelijk is.

11.1.2. Het rapport met de resultaten van het onderzoek moet binnen 2 maanden na het uitvoeren
van de energiescan aan het bevoegd gezag ter beoordeling worden overgelegd.

11.1.3. Teneinde inzicht te krijgen in het energiegebruik en de variatie daarin, om daarmee onnodig
verbruik te voorkomen, dient maandelijks het energiegebruik per energiedrager
(aardgasverbruik in m3, elektriciteítsverbruik ín kWh, dieselverbruik in liters, andere
energiedragers in gewichts- of volume-eenheid) te worden geregistreerd.

12 WASPLAATS

12.1.

12.1.1

Het wassen van motorvoertuigen of carrosserie-onderdelen daarvan
De vloer van een wasplaats en de daarop aangesloten bedrijfsriolering moet vloeistofdicht
zijn.

12.1.2. Op de wasplaats zijn de voorschriften 4.1.1 tlm 4.3.2 van deze vergunning van toepassing

121.3. De op de wasplaats aangesloten riolering moet voldoen aan de voorschriften 4.3.1 en 4.3.2
van deze vergunning.

12.1.4. Oliën, vetten, modder of verontreinigd water mogen niet over de rand van de vloer van een
wasplaats of een wasruimte worden geschrobd of gespoten.

12.1.5. Het afvalwater, afkomstig van de wasplaats bevat in enig steekmonster niet meer dan
a. 20 milligram olie per liter;
b. 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.

12.1.6. ln afwijking van het vorige voorschrift mag het gehalte aan olie ten hoogste 200 milligram per
liter in enig steekmonster bedragen, indien het afvalwater voorafgaand aan vermenging met
ander afualwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en
worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2.

12.1.7. Het te lozen afualwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

13 COMPOSTERING

13.1.1 Dierlijke meststoffen, overige organische meststoffen, zuiveringsslib, digestaat en champost
mogen niet bíj het te composteren groenafval worden gemengd.

13.1.2. Aanwezige molgoten en kolken moeten dusdanig worden onderhouden dat een
onbelemmerde afvoer van afstromend (hemel)water altijd plaats kan vinden.

13.1.3. De omzetfrequentie tijdens de bedrijfsvoering moet tenminste één maal per vier weken zijn.

Ten minste éénmaal per week moet vergunninghouder een organoleptische controle (zien,
ruiken en voelen) van het te composteren materiaal uitvoeren. Deze gegevens moeten, net
als de tijdstippen waarop de composteringshopen zijn omgezet, overzichtelijk en volledig in

13.1.4.
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een logboek worden bijgehouden. lndien de verkregen resultaten daartoe aanleiding geven

moeten de composteringshopen worden gekeerd en/of bevochtigd totdat het materiaal
volledig is gecomposteerd.

13.1 .5 Maatregelen m.b.t. de procesvoering van het composteringsproces:

€r= Het proces moet wekelijks worden bewaakt door organoleptische controle. De
temperatuur in de composteringshoop moet lager dan 80 graden Celsius zijn. Het
vochtgehalte in de composteringshoop moet maximaal60% zijn. Hierbij is het
noodzakelijk dat een beregeningsmogelijkheid aanwezig is.

b. Alle controles, maatregelen e.d. zoals die op grond van de
procesbeheersingsbeschrijving moeten worden uitgevoerd moeten overzichtelijk,
voorzien van datum en tijd, in het logboek worden genoteerd. Het logboek moet een
duidelijk inzicht verschaffen in het verloop van en de controle op het
composteringsproces;

c. De composteringshopen moeten zodanig zijn gestructureerd en gedimensioneerd dat
overal aërobe condities heersen. De hoogte van de composteringshoop mag een goed
verloop van het composteringsproces niet belemmeren en mag niet meer dan 3,00
meter boven het maaiveld bedragen;

d. Het percentage grasachtig materiaal in een composteringshoop moet worden
gelimiteerd tot 30%. Daarnaast moet het invoermateriaal van een composteringshoop
bestaan uit snoeihout, stobben, plantsoen- en bladafval;

e. Het percentage agrarisch afual in een composteringshoop moet worden gelimiteerd tot
10%;

f. Het ingenomen materiaal, met uitzondering van structuurmateriaal moet binnen ten
hoogste drie maal 24 uur worden verwerkt tot basismateriaal en worden opgezet in een
com posteringshoop. Structuurmateriaal (bijvoorbeeld takken en stobben) is hiervan
uitgezonderd vanwege een noodzakelijke buffervoorraad ter waarborging van een goede
procesvoering. Ook grasachtig materiaal mag langer worden opgeslagen mits dusdanig
opgeslagen dat rotting wordt voorkomen;

g. Voor het omzetten van de composteringshopen moet gebruik worden gemaakt van een
zodanig omzetwerktuig, dat tijdens het omzetten een maximale beluchting van het
materiaal plaatsvi ndt;

h. Voor het bevochtigen van de composteringshoop moet in eerste instantie gebruik
worden gemaakt van water uit de percolaatopslag. Deze opslagvoorziening moet
daartoe afdoende worden belucht, zodanig dat anaërobie wordt voorkomen;

i. Het percentage bermmaaisel/slootafval mag bij het opzetten van een
composteringshoop niet meer bedragen dan 30%.

13.1 .6 Het percolaatwater moet in een percolaatvijver worden opgevangen. Voor het bevochtigen
van de composteringshoop moet in eerste instantie gebruik worden gemaakt van water uit
de percolaatvijver. Dit bassin moet daartoe afdoende worden belucht, zodanig dat anaërobie
wordt voorkomen. Het percolaatbassin moet zodanig zijn gedimensioneerd dat een

neerslagoverschot en percolaatwater kan worden opgevangen.

13.1.7. Overtollig percolaatwater uit het percolaatbassin moet uit de inrichting worden afgevoerd
naar een erkend verwerker.
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BIJLAGE 2 BEGRIPPEN

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

installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of
installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het
voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte

benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afirvijking van de in NEN 5BB0 (Afval en

afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen
en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

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

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014
25OO EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 B0

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via wunv.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

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

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRl-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 0O

telefax (070) 414 44 20

- lnfoMil ís het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving

www.infomil.nl
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ACCEPTABEL H INDERNIVEAU:

De resultante van het uitgebreide afwegingsproces uitgevoerd door het bevoegde bestuursorgaan. De
aspecten die bijdit proces een rol kunnen spelen zijn de historie van de inrichting in zijn omgeving, de
aard en de waardering van de geur, het klachtenpatroon en andere beschikbare informatie over de
hinder en (mogelijke) emissies, de technische en financiële consequenties van mogelijke
maatregelen, de consequenties voor de werkgelegenheid, etc.

AFVALSTOFFEN:

Afvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is
zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BEDRIJFSAFVALWATER:

Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater

BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of
een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BAGGERSPECIE:

Materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde
ruimte en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en
organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden
aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte
van 2 tot 63 millimeter (definitie uit artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit).

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende
technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en
baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de
inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkeruvijs
in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het
ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zijwordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van
bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEM:

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en
organrsmen.

BODEMBESCHE RM ENDE VOORZI EN I NG:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige
fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMINCIDENT:

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem
zullen belasten, dan wel een incident waatna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld
dat bodembelasting is opgetreden.
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BODEM RrS tCO(CATEGORt E):

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

BODEMRISICOCATEGORIE A

Verwaarloosbaar bodem risico.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per

bodembedreigende activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie,
overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.

BREF:

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn
beschreven.

COMPOST:

Een product dat geheel of grotendeels bestaat uit één of meer (plantaardige) organische afvalstoffen
die met behulp van micro-organismen onder aërobe omstandigheden zijn omgezet tot een zodanig
stabiel eindproduct dat daarin alleen nog afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt.

CUR/PBV:

Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving/Projectbureau Plan

Bodem bescherm ende Voorzieni ngen.

CURYPBV-MNBEVELI NG 65:

Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen

CURYPBV-MNBEVELING 44:

Beoordelingscriteria van vloeistofd ichte voorzieningen

KIWA:

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en
Milieu, Postbus 70,2280 AB Rijswijk.
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K|WA-certificatie en -keuringen

telefoon: (070) 414 44 00;
telefax: (070) 414 44 20.

KIWA-|nspectie BV

telefoon: (070) 414 4511;
telefax: (070) 414 44 24.

e-mail : certif@kiwa. nl

internet: www.kiwa.nl

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr, LT):

Het A-gewogen gemiddelde van de afiruisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een
bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig
geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld

overeenkomstig de'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

EMISSIE:

De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid)

ENERGIEKOSTEN:

Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het
verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie,
gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief de kosten
gem aakt voor bra ndstoffen voor m otorvoertu i gen.

Voor aardgas moet met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag,
energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en BTW.

Voor elektriciteit moet met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren
(is afhankelijk van kWh-verbruik), kW{arief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde
vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en BTW.

GELUTDSNTVEAU tN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
lnternationale Elektrotechnische Commissie (lEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de
IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

lndien sprake is van een opslag volgens PGS l5:
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

HEMELWATER:

Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
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IMMISSIE:

De concentratie in de omgeving (op leefniveau)

IPPC-RICHTLIJN:

Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control.

LANDELIJK AFVALBEHEERPLAN

Landelijk afvalbeheerplan 2009 - 2021

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast'komt overeen met een tijdconstante van 125 ms

MEETPROTOCOL VOOR LEKVERLI EZEN:

Rapport nummer 15 van maart.2004 uit de rapportagereeks Milieumonitor van het RIVM

MINIMUMSTANDAARD

De minimumstandaard uit het LAP geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de be-/verwerking van
een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen en is bedoeld om te voorkomen dat afualstoffen
laagwaardiger worden be-/verwerkt dan wenselijk is.

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm

NEN 5725:

Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek.

NEN 5740:

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek
naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands
Normalisatie lnstituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

NEN-EN 858 1

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijvoorbeeld olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp,
eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole;

NEN-EN 858 2

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijvoorbeeld olie en benzine) - Deel 2: Bepaling
van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud
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NER:

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, lnformatiecentrum
Milieuvergunningen (lnfoMil), versie 2003.

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de
bedrijfsactiviteiten zijn gestart.

N ULS ITUATI E-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting
waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op
die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem
kunnen geraken.

NUTTIGE TOEPASSING:

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage llB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste
handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof ín dezelfde of
een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.

ONTDOENER:

Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan
een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of venruerker.

PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (versie december 2011)

PGS 28

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen; vloeibare brandstoffen- ondergrondse tankinstallaties en
afleverinstallaties (versie december 201 1)

PGS 30

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen; vloeibare brandstoffen- bovengrondse tankinstallaties en
afleverinstallaties (versie december 201 1)

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.



VERWMRLOOSBAAR BODEM RISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende
voorzíeningen en bodembeschermende maatregelen de kans op een verandering van de

bodemkwaliteit, ten gevolge van een immissie van een stof, verwaarloosbaar is gemaakt.

VLOEISTOFD¡CHTE VOORZI EN ING :

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorvvaarde van doelmatig ondêrhoud en

adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistsf aan de niet met vloeistof belaste z'tjde van die
voorziening kan komen.

VLOE ISTOFKERENDE VOORZI ENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden

opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kah vinden.


