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,Lanwaag om een revisievergunning van Facilitaire Dienst TU Delft ten behoeve

van de Warmtekrecht CenEaIe van de TU Delft aan de leeghwaterstxeet g6 te Delft.

Ingevolge deÁIgernene lvet bestuu$recht zenden wij u de beschikking ingevolge

de Wet milieubeheer en een kennisgeving metbetrekking tot bov€ngenoelnde

inrichting.

Wij wijzen u op de mogelijkheÍd om in beroep te gaân tegen de beschikking en/of

daartegen cen veraoek tot het treffen van een voorlopige voofziening in te dienen

binnen de Ín de bijgevoegde kennisgerring gestelde termijn.

Wij verzoeken u deze bescNltcing aan de reeds ter inzage liggerrde stuklcn toe te

voegen en een exernplaarvan de kennisgeving aan te plakken op het gemeentelijk

publícatiebord.

GedeÞuteerde Staten van Zuid'Holland,
voor deeen,
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l(cmrisgevíng beschildcing
Wetmiliflrbeheù

Ondeverp
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 7 januari zoo4een âan¿raag om een
revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer onwangen van de Facílitai¡t Dienst TII Delftvoor
de Warmtek¡acht Centrale van de TU Ðe!ft. De inrichting is gelegen aan de Inegùwatcrstraât 35 te
Delft

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen.

lnzage
U kunt de beschikking en de overige relevante stukken rran z8 fcbruari 2oo5 tot en met rr april zoo5
inzien op werkdagen:
. bü de Direcde Groen, Water en Mflieu van de pmvincie Zuid-Holland. k¡mer D 4oS, tijdens

kantooruren, Zuid{Iollandplein r te Den Haag, tel.nr. loZol a¿t 73 24:
. bij de Publieksbalie Callcenter van de gemeente Delft, van 8.oo-r5.oo uur. \¡t tcvens van r8.oo2o-oo

uur, Phoenix$traat 16. tel.nr. (orS) z6o zz zz.

Gedurende deze periode kunt u de stukken buiten verrnelde uren inzien na telefonische afspraak.

Berurp
Tot cn mct 1r april zoo5 staat bercep open bij de.Aftleling besnrursrechtspraak van dc Raed vau State,
Postbus 2oo19, ¡5oo EA Dea Haag indien u bedenkingen heeft ingebracht tegen de
ontwerpbeschilJ<ing of als u kunt eantonen dat u belanghebbende bent en redelijkerwijs niet tot het
inbrengen van bedenkingen in staat bent geweest ofindien u bedenkingen heeft tegen wijzigingen in
de beschikking die zijn aangebracbt ten opzichtevan de ontruerpbeschikking.
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag n¿ het einde van de beruepsærmijn, tenzij
voor deee dahrm beruep is ingesteld en m€t toepassing van artikel 8:8r van de Algemene wet
bestuursrtcht een verzock wordt gedaen þt het treffen van een voorlopige voorziening, de
beschikking treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het bercepschrift moet, in
tweevoûd, worden gericht aan de Raad van State, Afdeting bestuursrechtspraah hct verzoek om ecn
voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzittervan de Afdeling besruursreehtspraak
van de Raad van State, beide onde¡ vermelding van DGWM 2005f1798. Voor zowel het beroep als het
verzoekschrift is gfiffierecht verschuldigd.

Inlidrtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen, :

tel,¡¡. (o?o) 44r 65 zo.
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Kennisgeving beschiliking
Wet milieubeheer

Ondenrre4l
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op Tjanuari 2oo4 een aanvraag om een
revisievergurining ingevolge de Wet milieubeheer onwangen van de Facilitaire Dienst IU Delft voor
de War¡ntekracht Centrele van de TU Delft. De inrichting is gelegen aan de f,eeglrwaterstrâât 36 te
Delfr.

Gedeputeerde Steten van Zuid-Holtand hebben besloten de vergunning te verlenen.

lnzage
U kunt de beschitking en de overige r€levante stul*en van zE februari 2oo5 tot en met rr april zoo5
inzien op werkdagen:

' bij de Directie G¡oen, Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland, kamer D 4o5, tijdens
kentoon¡ren. Zuid-Hollandplein r te Þen Haåg, tel.nr. loTol au ?gzl:r bij de Publieksbalie Callcenter van de ge¡neente Delft. van t.oo'r5.oo uur, w tcvens van rS.ooao.oo
uur. Phoenixstraat 16, tel.nr. (or5) z6o zz zz.

Gedurende deze pedode kunt u de str¡kken buiten vermelde uren inaien na telefonische aßpraak.

Beroep
Tot en met 11 april zoo5 slaat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtsp¡âak van de Raad van State,
Postbus 2oorg, zSoo EADen Haag indien u bedenkingen heeft ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking of ats u kunt ¡rantonen dât u belânghebbende bent en redeliJkerwijs niet tot het
inbrengen van bedenkingen in staat b€nt geweest of indien u bedenkingen heeft tegen wÌjzigingen in
de beschikking die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbcschiklcing.
Þe beschikking treedt in werking met ingang van dr dag na het cinde van de b€roepstemijn, tenzij
voor deze datum beruep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:8r van de Algemene wet
bestuursrecht een vetzo€k wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, de
beschikking tËedt den niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift nroet. in
tweevoud. wo¡den gericht aan de Raad van State. Afdeling bestuursrechtspraak het verzoek om een
voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van $tete, beide ondervermeldingvan DGWM 2005fU98.Vootzowel hetberoepals het
verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Irùic.htingen
Voor nadere inlichtingen kunt u eích wenden totde afdelingVergunningen,'
tel.nr. (o7o) 44t 63zo.
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DESLUITven Gedeputeerde Statenven Zuid-Hollandvan - 3 FEÐ. ä$û:î

Onderq¡erp

Op Z januarÍ zoo4 hebben wli een eenvraeg ontvengen rran de Fedlítai¡e Dienst

TU-Delft voor een revisíevergunning ingevolge de Wet nilieubeheer voor de

inrichting gevesdgd aan de Ineghwaterstreet 36 te Delft, kadastraal bekend

g€mcenle DeLft sectte K, nummer 1574 en nummer 2290. Hetbct¡eft een inrichting
voor de opwekking van wemte en elektriciteiL een zogeneamde warmtekrecht-
centrale.

}¡erguan¡Dgeruituat¡e
De Ínridrting is mornenteel inwerkingop grondvan eenvergururingwelke werd

verleend door Burgemeester en WetJrouders van Delft op r4 september t98z en een

veranderingwergunning welke door ons werd verleend op 9 decembcr 1993.

De aenleiding tot het åentnagen ven de onderhavige revisievergunning is dat de
geluidssituatie gewijzigd is door installatietechnische veranderingen en dat de

vigerende vergunningen, die inmiddels nreer dan tien jaat oud zijn, geachraliseerd

moetenworden.
Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit behorende bij de Wet milÍeu-
beheer (Wrr) valt het bedrijf onder de categorie r.a, lid b en zijn wij bevoegd geza$.

ProçedUre
Voor de behandeling vsn de aanvraag is de pmcedure van Afdeling 3.5 van de

Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Âls wettelijke adviseu¡s zijn bij de procedure betrokken:
- \¡RoM-InspectieRegioZuid-West;
- BurgcmeesterenWet'houdersvanDelft,
Als bestuursorganen zijn bij de ptocedure berolrken:
- HoogheemraadschapvanDelfland
De gemeenten, waaflran de grens is gelegen op nneer dan 2oo m en minderden
ro krn van de plaats van de indchting, zijn niet b{i de totstarrdkoming van de

beschikking betokken, aangezien wij van mening zijn dat in redelijkheid niet te
venflechten is dst de invloed van de þsl¿sring van het milieu zich Ín die gerneenten

zal doen gevoeleu.

D,rn¡u

böluit ¡ooú,|79û
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Cciirdinatie

Wet væontttiniging opprdatcta¡'atersn fWw)
Het hoogheemraadschap van Delfland heeft, ous b€richt det er g€en Wvo
vergunnÍng is vereist.

Woningwet

Voor de aangewaagde acdviteiten is geen bouwvergrnning benodigd. De in a¡ti'
kel 8.S van de Wet nrilieubeheet genoemde cuärdinade met een aanvraag om een

bouwvergrnning, is hier deth¡lve niet aan de orde.

Algemene beleid soven^¡e gingen

In het Nationaal Mlieubeleidsplan en het PmvÍnciaat Beleidsplan Milieu en Water

is bij vergunningverlening de integrale benadering r¡au de milieuprobleræn, als

uitgangspuntgekozen. Dít betekent dat bij de beoordeling van de aan'rnaag reke
ning dient te worden gehouden met de veffchillende milieuaspecten op zodanige

wijze dat er spr¡ke is van een mitieuhygÍihisdr vera¡rtwoorde en vet¡unban
situatie.
Zonodig worden deze a¿¡r de vergunningSvoorschrÍften verbonden door ¡niddel

wa¡uvån het nílieu voldoende kan worden beschernd.

Richdijn ínza}a geintagrcædt ptwentíe øWstríidingva¡.veronìrcìnigirr6en (96167IEGI

Vanaf oktober 1999 rnoeten nieuwe (en belaryrijke wijzigingen aån bestaande)

inrichtíngen voldoen aan de Europese lPPC-ríchtlijn ([PPC staat voof Integreted

Pollution Prerrention and Control)¡ vanaf oktobeÍ 2oo7 zùdeze eis ook voor alle

besteãride inrichtingen gaan gelden.

De lPPC-richtlijn heeft als doel de geintegreerde preventie en beperking rnn

veront¡eÍniging door bepaalde industriële ecdviteiten. Om dit te berciken mo€ten

inshllatíes beschikken over een rnilieuvergUnning, weatTnee gewaarbcrgd wordt
dat in de ínrichtÍng alte passende preventieve mååtregelen tegËn vcrontre¡nigng
worden getroffen, met na¡ne door toepassingvan de best beschikbare technieken.

tnforqratie over de best beschikbare technieken wordt vastgelegd in zogenaamde

BREF s (Best Arnilable Tedrniques Reference Documena)'

De aangewaagde activiteiL het opwekken ven wiümte en elektriciteit, valt onder

categorie r.r van Bijlage Ivan de richtlijn. De richtlijn is dethalve van toepassing

op deze in¡ichting.
Voor deze categorie van installaties is nog geen BR.EF\¡astgesteld.

Vaststaat dat sprake is van een bestaande installatie.
De onderhavige vergunningaanwaeg is ingedicnd, omdet instellatietechnischt

veranderinge¡ hebbcn plaaBgevonden, De lPPGrichtlijn bepâålt in ardkel rz,

tweeale lid, in samenhang met artilæl 2, eenhef en onder lob, dåt voorbelangrijke
wiJzigingen eân bestâånde installades, die negatieve en significante efrecten op

het milieu kunnen hebben, een v€rgunning op basis ven de richtlün tuoet worden

aangewaagd.In datgeval is hetin artikel g, detde envierde lid' opgenomen

beoordelingslceder ran toepassing.
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In de paragraaf Milieuaspecten van deze veryunning gaan wij naderin op de

efrecten dic de aangerrraagde verandering zal hebben op het milieu. Vooruitlopend
hierop stellen wii vast. dat ons in¡iens de aangewaagde verandering niet Elt
onder de omschrijving van a¡dkel rz, tweede lid, in samenhang met artikel 2,

aanlref en onder roþ wn de lPPGrictrtlijn. en dat het beoordelingskadervan ¡rti-
kel 9, derde en vierde tid wn de rÍchtliin, nÍet van toepassinSi is op de onderhavige
aanvraag om revisietærgu¡nÍng.

Milieuaspecten
DÊ activiteiten wea¡t¡oorveryunning is gevraagd hebben specifieke gevolgen voor
de voþende milieuaspecten.

Afv¡lwatcr
Op grond van de Wet milieubcheer en de Insmrcticregeling lozingsvoorsch¡i.ften
milieubeheer dienen wiJ voorsdrriften tn de vergunning op te ncmen voor de

indirccte lozing ven b€drüßaft'a'tweter. Hoewel het aftalwater buiten de inricltíng
op het eigen rioolstelsel r¡an het gebouwencomplex r¡an de TlJ-Delftwordt geloosd

en er voor de iruichting geen vetgunning is veleist op grond van de Wet veront
reiniging oppervlekt€w¿teren (rô/vo), z¿l het afr¡¡lwater uiteindelijk toch langs een,

doot een bestuursorgaan bcheerd zuiveringstechnisch werk gaan. De voorschriften
in deze vergunning hebben eowel beErekking op de bescherming ran hetopenbaar
riool als van het ruiveringstechnÍsche werk, de krrditeitvan het rioolslib en het
zuiveringsslib, alsmede de beschermingvan het ontvangende oppervlaktewater.

,Afval

Op 3 maart zoo3 is het landelijk Afialbeheer Plan (lAP) in werking getreden dat
onder ¡nde¡e als toetsinglader dient voor alle vergunringverlening op grond van
de Wet mifieubeheer, waer afvalaspecteu aân dc oúe zijn. Dit betekent dus niet
alleen voor de vergurrningen voot afvalbeheerinrichtingen, maar ookvoor de
vergunningen voor bedrijven waar afval ræijkomt.
De hoofdlijnen ven hetbeleid zijn:
- het stimuleren van prtventie ra¡ afinlstoffen;
- het stimuleren van nuttige toepassing ven afi¡alstofen door stimuleren van

a&alscheiding aan dË brcn en nascheiding van aftalstromen; door afval-
scheiding wordt producthergcbruilc materiaalhergebnrilc enJof gebnrik als
brandstof mogelijk;

- het optinaål b€nutteß ven de energie-inhoudvan eß/âI det niet kan worden
hergebruikt¡

- het beperken van de hoeveelheid e&alstoffen die moeten worden gcstort of in
een añ¡alverbrandingsinstallatie moeten worden verôrand;

- het realiseten vian een gelijk Buropees speelveld voor afralbeheer, het bevoru
deren van marlrnverking en het stirnuleren va¡r i¡urovatie bü preventie en
aftalbeheer.

Met deze aanpak wordt iilrulling gegeven aan de voorkeurwolgorde van afval-
beheer die is vastgelegd in artikel 1o,4 \rrn de Wet milieubeheer. Uit dc eånweeg
blükt. dât binnen de inrichting afralstoffen wijkomen. Mede gelet op de aard van
de iuíchtÍng en conform de beleidsuÍtgangspunGn rlan het IÀP, zijn wÍj van
menÍng dåt ðlVeI zoveel rnogelijk gescheiden nãer roort en aard moet worden in-
gezameld, opgeslagen en afgevoerd naa¡ daartoe geschikte venrerkingsbedrijven.
Prevenüe van efual is één v¡n de hoofddoelstellingen ran het efvålstoffenbeleid.
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itfialpreventie richt zich op het voorkomen dan wel het beperken van het ontstaån
van aftalsøffen en emissies (kwantitatirye preventie). AÂralpreventie is geen

afzonderlijke activiteit, maar meâkt onderdeel uit van een integrale aanpak,

tn tijn met het bÍj de aanrrr¿ag ov€rgelegde '^RBO & Milieujaarplan'gaan wij ervan

uitdat de TU-Delft blijvend iaidatier¡en zal oatplooien om het ontstâ¡ur van afral
te ¡educc¡en om zo te komen tot een verdere verminderingvan de afvelstromen en

een verhoging \ran het percentage afral det nun¡g to€gepast en hergebruikt wordt.
Om inzicht te hebben in de rnortgang hierven hebben wü in de vergunning een

regisretieqysteemr¡¿¡r allc uít de inrichting aSevoerde afi¡alstoffen voot-
gesduwen.

Bodem

Het in we*ing hebbe¡r van de inrichting zou kunnen leidcn tot bodemveronÈ

reiniging. Om dit te voorkomen wordt in de milieuvergunnÍng aandacht besteed

aan de bodemkrraliteit t€E tiide van de vergrrnninryerlening (nulsituade
onderzoek), de boderrkrvaliteit bij beëindígen van de activiteiten en âå$ het voon

komen van bodemveront¡einiging tijdens het in werking zijn van de inridtting.

Nr¡l- en efidaituatie vor ile bodent

In de onderhavige sihratie is nog geen nulsituatieonderzoek uitgevocrd.
In de verSunning is de verpliúting opgenomen tot het uiWocren vân een

nulsituatieonderzoek.
B[i beèindigingfve4rlaasing rran (een gndeelte) ven bodembedreþende activiteiten
dient een dergelijk onde¡zoek te wordcn herhaald zodat duidelijk wordt of de

activiteiten in de in¡ichting na vergunnÍngverlening tot (verderc) bodemveront-

reiniging hebben geleid. Het uitgangspunt iE det de bodemknraliteit niet slechter

m¿g worden dan zij al is.

Van het eindondenoek dþnt het rapport ter goedkeuring te worden overgelegd

aen de díÌecteur wn de directie Groen, Water en Milieu. Indien blÍikt dôt ten

opzicüte ven de rastgelegde referentiewa¿rde, de bodeu¡lnualiteit åls ge^volg van de

bedrijßactiviteiten is versledrterd, dient deze'nieuwe ve¡ontfeiniging' te worden

gesaneerd.

In ons bcstuit hebben wij vooru optenomen dat de voorsdrriften C3 en C.4 nog

tw¡alf meanden va¡r kracht blÍjven, nadat de vettunning haar geldigheid heeft

ce¡lorcn. Artikel 8.r6c va¡r de Wm biedt hiervoor de rnogeliikheid. Dit is gedaarr

orn ne inrekking van de vergunning þiivoorbecld b[i bedrijßbeËindiging) een

eventuele ontstane grond- enlofgrondwatewetontreinÍgíng nog in het kadcr ven

deae vergunning te sanercn.

Boù¡¡tfuschermlíg tr plaßtse wtt de inrichting
Het bodembeschermingbeleid in het kader van de Wet milieubeheer ridrt zich op

het voortomen van bodem- en gmndwaten¡eront¡einigÍng als gevolg van het
gebnrikvan bodemve¡ontreinigende stoffen op de locatie door het(laten) Eefren

v¿n bodembeschermende voorzieningen. Mocht ondanla de bodembeschetmende

voorzieningen, toch bodemveronceiníging ontstaan of dreigen te ontstaan, den

dient het bedrijf adequate maaregeler te nemetr om die verontreiniging, of de

dreiging daarvan ongedaan te maken.
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wii beoordden het risico van bodemvemntreiniging volgens de systematiek rnn de

Nederlendse Ríchdijn Bodembcsche¡ming (NRB), Uitgangspunt daarbij is dat het
risico op bodemveronbeiniging venr¡eerloosbaar moet zijn (bodemrisico

cetegorie Af .

Wennecr redelijkemijs geen maaregelen uiwoerbeer zijn die leiden tot een

vcrwaarloosbaar risico kan, indien gemotiveerd, een zeker restrisico worden

Eeâcceptee¡d. Het risico op bodemvenontreiniging is in dat geval niet venr¡aarloos
baar near aanvaardbaa¡ þodernrisicocategode A').

BnnrgieJC0,

Het bedrijf heefr ccn verbrandingsinstallatic mct ccn nominael thermisch ingangs-
vemûogen \¡an rncer da¡ zo trúIrV en r¡alt dâårmee onder categorie rAr rnan d¿

EU*Íchtlijn inzake de handel ln broeikasgasemissierechtea.Dezß, rid¡tlijn beoogt
een qysteem van emissÍeha¡del tot rtand te brengen voor de lidstaten ven de

Eumptse Unie. Door de Minirteries yan Economische Zaken en van Vollagezond-
heid. Rulmtelijke Ordeningen Milieubcheerisop basisvangenoemdeEU-richtlijn
eeû tottt¡ijzingsplan C0¡míssierechten roos-zooz opg$teld voor de bedríjven die
onder deze EU-richtLijn vallen. DitAllocatieplan is toegeshrurd aan de Eumpree
Commissie en na enige aanpassingen goedgekeurd, Ten aaneien rr¿n bed¡ijveu die
pcr jarr niet rreer emitteren dan z3.ooo ton CO, (het onderhavige bedrijf valt
onder dit criterÍum) wordt de mogelijkheid geboden tot zooE buiten het s¡rsteern

van de emissiehandel te blijven. DÍt omdat deze groep van bedrijven slechts in
beperkte mete biidraagt aen de COpmissie (en er derhalve sledrts cen zeer geringe
milieuwinst & boeken valt| terwíjl door zowel de bedrijven als de overheid wel de
nodige administ¡etíeve lasten gemaakt ¡noeten worden. Overigens staat het de
bedrijvenwij al dannietgebruik te maken van deze zogenoemde'optout-regeling',
I¡uniddels heeft de Ttryeede trkmer ingestcmd met het wet$/oomtel in broeikasga*
emissiercchten en daarmee de EU-richtlijn in de Nederlaadse w€tgqvíng gelmpl*
rnenteerd. Vanaf de inwerkingtreding ve¿ deze wet op r januari roo5 rnoeten de
bedrijven een emissievergunningvoor Co,rmissie hebben die wordt aftegeven
door de NFa (de Nederlandse Emissieautodteit).
De provincie staat hjerverder buiten.
Het bedrijf heeft aangegeven gecn gebruik te willen naken van de 'optout-
rcgeling'en mee te willen doen met de C0,+míssiehandel.
De C0,+missievergunning wordt zoals gezegd door de NEa gercgeld. ÌVij hebben in
dat kadet aan de NEa geadviseerd over hetdoor het bedrijf opgestelde monitotingv
Protoaol.

Energie/NO*

Zoals gezegd heeft hetbedrijfeen verbrandingsinstallatie mct een no¡ninaal
thermisch ingangwernogen van meer dan zo It{W. Dit b€tekent dat het bedríjf ook
onderde No,<missiehandel valt. Op r4 deccrnber zoo4 is de T\reede l(e¡ner
akkoord gegeen met het wesvoorstel hendel in N0*+rníssierechten. De beoogde
datum van inwerkingtred¡ng veî de wet- en regeþeving in¿ake de handel in NO¡
emissierechten is r juni zoo5.

Voor installatiec als die bij de TtJ-Delft zullen de volgende zogenaamde prestatie
normen gaan gelden: 68 S/GJ in zoo5, 6s g/GJ in zoo6, 58 S/GJ in zoo7, 5z gfGJ in
zoo8, 46 g/GJ in 2oo9 €n 40 C/G, ín zoro (gi is gram NO,).
Iruniddels is duidelijk dat het bedrijf ook aan de NO*emissiehandet deelneemt.
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Los ran de N0renissiehandel moet voldaan worden aan de eisen zoals opgenomen

in het vígerende BEES.t, Gcgeven het feit dat deze AMvB een rechtstteekse wcrldng
heefL behocft ín deze situatie hier door de provincie niets geregeld te worden.
C,egwen het voorgarnde heeft de provincie met betrel*ing tot CO. en NO" geen

vootschriften in deze veçunning opgenome¡r.

Gelúd
De inrichting ligt aan de Lecghwaterctreåt ill Delft op bet ter¡ein ven de

Technisdre Univensiteit. Rond de inrichting ligÉ een yen redrtswegt vastgestelde

geluidszone. De dichtstbijzijnde woningen liggen aan de Rotterdatnseweg op

ci¡ca zs m afstand var¡ de ínrichting. Degeluidsniveaus bij deze woningen worden

rrede bepaald door het verlcer op de Rotterdamscweg. De inrichting is continu in
bcdrijf.
De inriclrting is uan redrEwege gezoneerd op r juli 1993. Ile ligging van de geluid*
contou¡e¡ is in r9s)6 bepaatd uitgaande rr¿n de op dat rnoment geldende situatie.
HierùiJ is opgemerkt dat de in tggg heersende situatie niet meer kon worden

vastgesteld. Bimen de neergelegde contour eân een getuidsbelasting van So dB(A)

emaalwaa¡de liggen geen woningen, waatdoot geen sanedng lcrachtens de Wet
geluidhinder is uitgevoerd.ln het vigerende bestemrning¡splan van het gebied rond

de inrichting wordt geen aandacht geschon*e¡ aan een geluidszone, weermee de

tigging van de zoae niet is bekrachtigd.
Wij toetsen het langdjdgemíddelde beoordelingsniveau venwege de inrichtíng aan

de normstelling in hoofdstuk 4 v¡n de Handreiking indusuielawaai en vergun-

ningperlening. De aard van de woonomgeving lcarakteriseren wij als een 'woonwijk
in de stad'. Voor deze woonomgeving gelden richtwaarden voor de dag-, avond. en

nactrperiode rrar respectievelijk So, ¿S en 40 dB(A). Daemaast vergelÍjken wij de ín
de aenwaag opgenornen geluidscontour€n met de contou¡en díe in rgg6 zijn
bepaald. Wanneer de aangernaagde contou¡en buiten de eerdet vastgestelde

contouren liqgen krmnen wij vergunning verlenen ne Êen bestuurlijk aff,vegings-

p¡oces, waarbij de kosten van geluidwerende meat¡egelcn een belengrijke ml
spelm.
wij toeeen de maximale geluidsniveaus v¿ur de iuictrdng aan de normstelling uit
de Circulaire Indusftielawa¿í, die is genuanceetd in hoofilstuk 3 van de genoernde

Handreiking.
Uitgangspunt hierbij is een maxi¡nnal geluidsniveau det ten hoogste ro dB boven

het tangtiJdgemiddeld beoordelingsniveau vånwege de inrichting ligt.

Ðe al@estische gevolgen van de activiteiten van de inricbting zijn onderzocht en
våstgelegd in het door Van den Bos Milieuadvies' opgestelde 'Akoestisch onderzoek
warmtelcachtcentrele TU Delff, kenmerkJE AK ogozwkz, gedateerd op zr februari
zoo3. Dit repport maakt deel uit r¡an de aanwaag.

Het akoestisch onderzoekbepealt de bijdrage van de inrichting aan de geluidr
niveaus bij de naÞijgelegen woningen. Het vestgestelde langtìjdgemiddelde
beoordelingsniveau bij de hoogst belaste woning bedraagt nz dB(A) gedurende de

dagperiode en 4o d8(A) gedu¡çnde de avond- en de nachþeriode. Dit niveau ligt
onder de richtwea¡de die wij hiervoor hebben neergelegd.

Het akoestisch ondermek stelt de ligging van de æntour vau de getuidsbelasting

var So dB(Af eunaalwaarde vanwege de inrichting vest. Deze contour ligt aen de

westzijde circa 5o m buiten de in rgg6 vestgestelde contour.In de a¿dere wind-
richtingen ligt de actuele contour blanen de ín 1996 vastgestèldê conlour.
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Door de overschrijding aan de wêstelijke zijde kunnen wij alleen totv€rgunning:
verlening overgean nâ aandachtgesd¡onken tc hebben aan geluidwcrcnde maet-

regelen en de hienneegepeard gaande kosten.
Het vastgestelde m¡ximele niveau vanwege de inrichting bü de hoogst belaste

woning bedraagt gedurende het gehele etmaal 45 dEA). Dit niveau ligt onder de

richtwaerdevoor hetnaximale níveau die wij hiervoot bebben neergelegd.

Hct akoestisch onderzoek gaet in op de mogeliJk te treffen geluÍdwerende maet-

mgelen voor de vermindering van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.
Wij sluiten ons aan bij de conclusie dat een relevante reductie ¡lleen kanworden
beneikt door het terugbrengen van de geluídsemissie r¡an de mokgasa&oelen van
de ketels. Het treffen van deze maatregelen past volgens ons niet in het ¡{I¡{M-
princip€ omdat:
- de voorgestelde maatregelen een rcductie van hetgeluidsniveau vân ten

hoogste g dB geven;

- ne het uitvoeren van de n¡atregclen de contouf v¡n dc centrale nog steeds

buitende in 1996 vestgesteËe contour ligt; r

- de kosten v¡r de geluidwerende meafegelen ten ¡ninste € 60,ooo,oo bedragen;
- de overschrijding van de eerder vestgestelde contour in een gebied lÍgt dat deel

uitmeakt van het gezoneerde industrieterrein'Schieoerrers Noord-Zuid'.
Wij zijnvoornêmens contou¡en to€ te leten die buiæn de in 1996 vastgestelde

cþntourrn liggen.Wij hebben hieroveroverleggevoerdmêtde gemeente llelft, die
geen bezwaar heefr tegen ons voorstel.
Gezien de gcringe aantallen voernrigboiuegingen op de openbale weg die verband
houdm met de inriùting besteden wij geen nadere ¡endacht aan de indi¡ecte
hinder.
Uít het akoestisch onderzoek blijkt dat de inrichting kan voldoen aan de no¡¡r-
stÊlling zoals hiewoor is aangegeven. De morimaal toegestane waa¡den voor het
langtijdgemiddeld beoordelíngsniveau zijn ontleend aa¡r het akoestisch onderzoek
en vastgelegd in de voorschúften van deze vergunning. Omdat een zekere

spreiding voorkomt in de optredcnde maximale niveaus zijn de in het akoestisdr
fepportv$tgestelde ma¡cinrale niveaus na afronding op het eerstvolgende hoger
vijftal in de voorschriften van deze vergunning opgenornen. Daar de vergunde
situatie overeenkomt met de aangeuaagde situatie die op gmnd van actuele
rnetingen is vastgelegd stellen wij geen verplichting tot een opleveringsonderzoek.

l&ilis!Êrd
Ten behoeve van het waarborgen van de e)fterne veiligheid worden in deze vergrur-
ning ondcr meer eisen gesteld aan de aanwezigheid, de bereikbaarheid, het onder-
houd en de keuring van brandbeveiligingssystemen (zoals branddetecties¡¡stcmen,

automatische blusrysteinen en dergelüke) blusmiddelen. Ìlierbij moet de plaatse
lijkc brandweer ook worden ingeschakeld. Vanwege de opslag en het gebruik van
stoffen die onder de Wet nilieugevaarlijke stoffen (Wms) vallen dienr her bedrijf
Era¡rüegelen te nemen tenei¡de te voorkomen dat door brandJexploais schade

buiten de inrichting ontsteet. Deertoe dienen deze stoffen te worden opgeslagen

conforn de daarvoor geldende richtlijnen.
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Beçlurt gnåaciële zekerheíd

Op basis van de ín het Besluitgenoemde afwegíngen hebben wij geconcludeerd dat

het stellen van financiëte zekerheid ter nakoming van dc verXunnings'
verplichtingen en terdekking voor sctrade ean de bodem Seen rioodzakelijke

voo¡wearde is bij hetverlenen van deze vergunning.

Bíj wijziging van de bedriJfwoering enfofdc financiële situatÍe van de vergrrnning-

houder lcunnen wij het voorgaande in herovenreging nem€n en alsnog ovcrgaan

tot het stellen van ñnanciille zekerheid.

BedenkinScn en adviezen
Tervoldoening aan het bepaalde in hoofdstuk 13 ven de Wm en Afdeting 3'5 van de

Awbheeft de aarNnaagmetdeb¡jbelrorende stukken, âlsmede de ontwerP
bcschi[king, voor eenieder ter inzage gelegen var 22 november zoo4 tot cn met
zo december zoo4.

Er zijn geen bedenkingen ingebnacht.

C.onclusie

Op grond van het vo¡enstaande z[in wij v¿¡¡ ¡¡qning dat er spralce is van een

vergunbale siftatie, m¡ts de vergunninglrouder zich houdt aan de aan deze

vetgrnning verbonden voorschrifren.

Eeúrir
Gelet op voorgaaude en de ter zake geldende wctteliike bepalingen van deWm cn
de Awb hebben wij besloten:

1. aan de Facilitaire Dienst TU-Delft de gevraagde vergunning te verlenen:

2. deze vetgunning voor onbepaalde tijd te verlenen;
g. de aanrrraag geheel onderdeel te laten uitmeken ver deze vergunning;

4. dat met toepassing van artikel E.r6, sub c van de Wet milieubeheer de

voo¡schriften CB en C4 van kracht blijven gedurende eenJaer nadct deze

veryunning haar geldlng heefr verloren.

Beroep

Tegen dit bestuit l€n op grond van artikcl 2o.1 van de Wet milieubeheer en erti'
kel 6:Z rnn de Algeurenc wet bestuursrecht (Awb) gedutende zes weken vanaf de

dag na de deg waarop een exemplear van de beschikÌing ter Ínzâge is gelegd'

beroep worden ingesteld bij de Afdeting besnrursrcchtspraak van de Raad r¡an

State, Postbus zoo19. z5oo EA Den Haag.

Het bemepsdrrift moet ¡n tweevoud worden ingediend. Indíen tegen dit besluit

bemep wordt ingesteld kan overeenkonstig het bepaalde in ertikel 36 van de

Vìfet op de Raad van Stete en artikel t:8r van de Âlgemene wet beshruñrecht een

verzoek tot het treffen r¡an een voorlopÍge voorziening worden ingediend. Dit
verzoek moet worden gericht aan de voouittu van de Afdeling besh¡urs-

æchtspraak van de Raad van State, Postbus 2oo19, z5oo EA Den llaag.

De vergunning fü edt in werking na afloop van de beroepstermijn ven zes weken.

fndien gedurcnde de beroepstennijn eenverzoek om een voorlopige voorziening is

íngediend, reedt d€ vergunning niet in werking voordat op het verzoek is beslist.



'?",irîHorlexp

ONs KETMERI(

DGWM/¡ooSlrZ:E

PacrHrg/zr

Âandadrtspunten

Mmfregels¡t ttt bijzotulere m*añìfiædett
Wij wijzen de vergunninghouder emp dat hij, gelet op de artikelen tZ î eD a7.2

van de Wet ¡rilieubeheer, gehouden is, índien door u'et vfi)r oorzaek dan ook
vercntreinigende stoftn in bodem, ludrt ofwater drrþen te raken ofgemakt
zijn hierven nelding te doen bü de Milieutlacbtendr€nstr,ãn de provincie

Zuid-Holland, telefoon (o7o)¿¿r 6r rr en tetstond maeægelcn te nemen om
verdcre vemntreiniging mn bode¡n, lucht ofwater te voorkomen.
Tevens kun¡ren omwonendcn, bli hinder rran dc inridrting, kladrten indienetr op
vo¡eru¡teând telefoonnu¡nmer ven de Milier¡Ìlachtendienst. De Mílíeuklechten-
dienst ís dag en nacht bereikbeer.

Andere (wetælij ke) regelingen
Wij wiJzen vergumingbouder emp dat, d¡er wear het, het in werking zijn van de
inrÍchting befüft" er nog andere (wetælijke) bepalingen v¡n kracht kunnen zijn.
Wij maken vergunningtrouder onder meer ettent op:
- de Pnovinciale milíeuvero¡dening Zuid-Holland met betckkÍng rot het

meldingensysteem ten behoevevan de sen- en afroervan afyalstofen;
- aanleg-ofbouwvergunning.
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BEGNPPENUJST

l:n deze vergrrnning wordtverst¡ån onder

AFVAT$OFl'EN

Alle ttoftn. prÊpereten of urdere prtrducten, ween¡a¡r de houder zich. met het oog
op deverwíjderÍng daanran - ontdoet" yoornrmens is zich te ontdoen of noet
ontdoen.

AFI/ALW,ITER

Alle water waa¡van de houder zich . met het oog op de rærwiidcring da¿nran -
ontdoet, vürfnemens is zich te ontdocn of moet ontdoen.

BEDRIJFS¡iFVAL

Âllc afval, niet ziJnde huishoudelijke ¡fralstoffen, afinlwater of gevaarlijk afval.
dat binnen de inrichting vrijkomt.

BEORI¡rSruOI^ERING

Voorziening voor de afyoer vân bedrijßaftatwater varruit de inrichting naar een
opcnbaar riool of n¡ar een andere voorzlcnlng voor dc ínzamelíng en het tr:ansport
rnn afvalwater.

BODEM

IÞ gmnd en het grondwater

BRAND&IÌË STOFFEN

Stofren, die metlucht ra¡r normale samenstelling en dnrk, onder vrrun
verschijnselen blijven ¡eageren, ook nadat de onætekingsbron is weggenomen.

BRAND\AIßRENDHEID VA¡{ BOI.JWDETEN

De tijd uitgednrkt in minuten, çdurcnde welke enÍg bouwkundig onderdeel ra¡r
een gebouw zijn firnctie moet kunnen bliiven rrernrllen bij verhitting. bepaald
volgens NEN6o6g.

DEDIRSCTEI',R

De directeur van de dÍrectie G¡oen, Water en MÍlieu in Zuid-Hollend.
telefoon (ozol4¿r 6r rr.

GEDEPI,TIEERDE SIATEN
Gcdcputeerde Staten van Zuid. Holland. telefoon loTol 44r øt tr.

GEVAARUJTG Arl/ArSTOmn¡r
Afralstofen die als zodanig zijn aangewezen in de Regeling Europcse aûnlstofen-
lijst (Eural).

GEVAARTTJru STOFTDN

Stoffen die Ín het'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en
preparaten'van de Wet milieugevaarlijke stofien (\rûns) zijn gedefinieenl en Ín-
gedeeld als gevaarliike stoffen (Stb. r9r87. 516).
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(r-PRODUCIEN

Pmducten waarvan het vlampunt bcpaald voþns de metlrode Abelfensþ bij een

dnrkvan rorg kPa lager dan zr "C is gelegen.

lþ.PRODUCfH\r
Producten waanran het vlanpunt bepaeld volgens de methode Abel Pensþ bij ecn
druk vau rorg kPa lager dan 55 

oC is gelegen.

Ks.PRODUCTEN

P¡oducten waarvan het vlampunt bepeeld volgens de methode Pensky-Martens bij
een druk van r or,3 kPa gel[jk ofhoger dan Ss "C is gelegen, doch n¡€t hoger darr

roo oC.

ÑJTSITÛANË
De krralitelt va¡r bodem tcr plaatse van de inríchting op het moment vân
vergrrnnin gJverlenÍng.

ONBRIiNDBAAR

Het onbrândbaar zijn overcen*omstig het bepaalde in NEN 6o6+.

Standaardvolume ln3o

.tfgashoeveelheid [mtl bíj zlz,tS Kl, 101,9 [kPal en beEokken op droge lucht.

\ÆRGI.'NNINGHOUDER

Degene die de inridrting drijft, waan¡oor de vergunning is versrekl

A¡I(ORTINCEN

AIÁRA

As Low As Reasonably Achievable (dit is het bieden van de g¡ootst mogel¡Jke

bescherming tegen de nadelige gevoþn, die de in¡ichtingvoor het milíeu lcan

veroo¡zaken, te¡zij redelijkenuíjs dit niet kan worden gevergd overcenkomstig
artikel S.rr,lid 3 van deWet milieubeheer).

BSB

Bodernsanering Bestaande Bedrijven; bodemonderzoek Mifieuvergunning en BSB,

van oktober 1993. Protocol voor gecombineerd bodemonderz¡ek.

BEE$A

Besluit emissieeisen stookinstallaties milieubeheer A.

CPR

Commissie Preventie van Rampen door Gcwarlijke Stoffen.

CPRg{
C.om¡nissie Preventie van Rampen doorGevaarlijke Stoffen Vloeibare aardolie
producten, buÍtenopslag van þ-producten in bovengmndse stalen anlcs {o.z tof
rgo rn3) tweede druk, uitgave 1999.
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GIllEGlceudngseisen
Kcuingseisen w:¡efeen producten en meterialen moeten voldoen om het Gll/EG
mcrk te mogen voeren mn het Nederlands centrum voor Gaslechnologie Gastec NV
teAp€ldoorn.

PG9 rS
hrblicatiereets gcvaarlijke stoffe¡ Richtliin Opslag ran Gevaarlijke Stoffen'.
tweede deñnitieve couceptvan r oktobersoo4.

NEN

Nou¡u uítgegeven door het Nrderlandse Nor¡r¡lissdeinstinrut (NM).

NeR

Nederlaadse emissie Rid¡tJijnen.

NRß

Nederlandse Riclrtlän ßodembesehersrmg bcdrijßmatigÊ âctíviteitm.

srb.

Het Stee¡sblad.

Plfi/
Provinciale Milieu Verodening.

VTSA

veiligheid IndustriëIe $tookinstallaties voor het stoken van aardgas.

14Æ

Het Reglernent ven'oer ovcr la¡d va¡ gevaarlijke stoffen¡ rninisteriële regeting bij
de Wet vervoergevaarliike stoffen (WVgs).

Wm
Wet milieubcheer.
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VOORSCHRITITIN

A. ^AI,GEI{EEN

De inrichtingmoetop een zodaaig wijze zíjn afgesloten, dat deze niet
toegankel[jk is voor onbwoegden,

Degene, die de inridrtine ddjft, ís verplÍcht aan alle, in de ínrichting
werkzame, verantwoordelijte en leidinggo'ende pcrsoren, cen

schriftelijlc insfucüc te versttel<knn met het doel gedragingen van

alle personeelslcden uit te sluitcn, die tot gerrolg zouden kunnen
hebben, ôet de imidrting niet ovcrecnkomstþ de vergunnírrg in
wcrking is. Een zod"¡rge instructie bchoort âaû een daarbe aan
gewezen ambtenaar op diens vetzoek te worden getoond. Dit voon
¡chrift hecft eveneens betrçkking op personcel r¡a¡r derden datbinnen
de inrichting werkzaamheden verdchL

3. De inridrting moet zodanig verlicht zijn dat een behoorlijlce oriènta-
tie mogelijk is en werkzaamheden, die bij duistemis mocten pl,aats

vÍnden. waaronder begtepen conûolewerkzae¡nheden, kunnen
worden verricht.

4. De in de inrichting aangebrechte, of gebntikte verlichting, en de æ

verrichten werløaanrheden, mo€ten r.odaníg zijn afgeschermd, dat
geen hinderlijke lichtst¡aling buiten de inríchting waarneemb,aar is.

s. Rioleringen moeten vloeistofdicht zijn ên bestand zÍjn tegen de, er
door afgevoede, (vloei)stoffen.

6. Rioolglstemen en oliea$che¡ders üroeten zodanig zijn aangelegd en

worden onderhouden, dat deze naar behoren functioneren.

7. De inrichting rnoet schoon worden gehouden en in goede stâatvan
onde¡houd verleren.

8. Alle keuring en inspectierapporten. die op grond van deze vergtur'

ning worden geëist, rnoeten centrâal op de ínrichting worden

bewaard voor een perioôe van vijfjaar en aan de daartoe bevoegde

ambtena¡en onmiddellijk desgeuaagd ter inzage worden gegeven

en/of ter inzage worden opgestuurd.

B. AFVÁTSTOFMN

Hetontsüaan van añ¡alstoffen dient zoveel als redelÍjkerwijs mogelijk
is. voorkomen te worden. Voorzover het ontstaan vcn afl¡alstofren niet
voorkomen kan worden dient vergunninghouder voortdurend te

zor¡en voor een zo gering mogetijke omverig van afvelstromen welke
binnen de inrichting ontstâan, door onderzoek te doen naar reductie-
mogeldkheden en door het uiFoeren van maatrcgelen.

2

1
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z. Binnen de inrichting dient op een venantwootd€ wijze net aftal'
stof[en te worden omgegaan. In câsu, afvalstoftn mogen niet worden
verbrand, gestort ofbe¡raven, meer moeten regelmatig, of zo vaak als

nodig blijkt te zün, uit de inrichting worden afgevoerd door een

deartoe erkende insantie. Tevens dienen gevaarlijke afvalstoffen in
gesloten ver¡nkkingfemballage, gescheiden van de overige afval-

stofen, te wordÊn bewea¡d.

3. Van alte uitde inrictrting afte voeren eftalstoffen moct ecn
regiscatiesyst€em cenw€zig zijn waarin hetvoþende is velsreld:
e. dedeh¡mverrafroer;
b. deafgevoerdehoeveelheid in þ:
c. een omschrÍjving mn de ar¡d en sa¡oenstêlling:

d, n¡¡âmcn adrcsr,laû devervoerdet:
e. afiroerbestemntngvan de (lestþtoften: '.

f. Plt|V-afv¡lst¡oomnuürmer voor bedrijfsafual of afralst¡oom-
nu¡rxmer gevâârlijk afitaú (indíen van toepassingh

g. factuurnummer.
Dezc geregistreerde gegevcns rnoetên dagelijlc worden bijgehouden en
jaarlijÌs worden afgesloten zodat per soort de ontstane hoeveelheid afval
ínzichtelijk wordt.

C. BOÞEM

NUL et elndslûlø¡ti¿ ün,¿t¿¡rlt

r. Van alle locades wea¡, conform de NRB. bodembedreigende bedrijfs
activlteiten plaâtsvlnden dient de nulsituatie van gmnd en grond-

water te ziin bepaald.

Onderzoeken ter bepaling van de nulsitt¡atíe die na het in werkÍng
beden van deze vergunning worden uitgevoerd, moeten worden
ultgevoerd confomr het'Bodemondepoek Milieuvergunning en BSB,

met protoool voor gecombinee¡d bodemonde¡zoelc, eerste dn¡k,
oktober 1993, uitgave SDU. Indien op grond t¡an anderc onderzoeken,

bijvoorbeeld in het k¿derven de BSB ('Bodemsanering BedrijF
terreinen'), rceds kn¡aliteitsgegevens van bodern en/of grondwatet
bekend zijn, kunnen Gedeputeerde St¿ten geheel of gedeelteliik raij-
stelling verlenen van deze verplichting.

z. Binnen één jaar na het in werking tneden van de vergunning dient een

råpportåge aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd waarin
opgenom€n de bepaling van de nulsih¡ade conform vootschrift Cr.
De krÀ'aliteit van gnond en grondwater uit genoemde mpporråge is
hiennee in de vergunning vastgelegd als nulsituåtie.

I. Dírect na de beëindiging van de bedrijfsactivíteiten, dan wel !€n Gen

deel van de bedrijßactiviteiten ter plâåtse waa.rv¡rn de nulsin¡atie is
rastgelegd, dient de vergunninghouder de eindsihratie te bepalen,

conform het gestelde in de voorschriften 6r en Cr metbenelking tot
de bepaling van de nulsihratÍe.
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De rapportage o¡er het onderzoek ter vaststelling ven de eind¡ituatie
dient tergoedkeuring aarr Gedeputeerde Stflten van Zuid-Holland te

worden ovcrgelegd.

De krpaliteit van pond en grondwater uit deze mpportâge is hietmee

in de vergrrnning rastgelegd als eindsituatie.

4. Indien uít de eindaituatie, die door middel van voonchrift Cg in de

vcrgrrnning is rasgelegd, blijkt. det er ten opzichte ven de nulsituatie'
die doormiddel r¡an de voorscå¡ifrcn cr en Cz in de vergunning is

vasBelegd, een verslechtering is opgebeden van de h¡'aliteit van

grond enþf grondwâter, dient in overleg met Gedeputeerde Suten
v¡n ZuiôHolland te worden nagegaan of er maatnegelen ter
bescherming ran bodem en grondwatet moeten worden getrofien of
dat er dient te worden gesaneerd. Maatr',egelen enlof sanering diencn
ptaats te vitrden binnen een door Gedeputeerdc Steteo te stcllen

termiJn. r

Boiltnúexlurming

S. Ten aanaien van elle bodembed¡eígende bedrijfsactiviteitcn dienen

zodanige bodembeschernrende vootzieningen enfof maatrregelen te

wotden getrofren dat het risico op bodemvelontneinigingvetwaartoos-
baar is, bodemrisicocategorie.A zoals gedefinieerd in de NRB (uitgave

zoor). Wanneer het bereiken van ten venlaarloosbaar risico red+

lijkerwijs niet haalbaar is, is het reffen van voorzieningen die leiden

þt €er eenvi¡ardbaer nestrisico toegestaan, eull(s tcr beoordeling van

Gedeputeerde Staten,

6. Binnen zes maanden nt het in werking Ecden van deze vergunning

d¡ent tÊr vâststelling van het risico op bodemveronceiniging en het
verê¡stß voorzicningenniveau, een bodemrisicoanalysç van de gehele

inrichting te zijn uitgevoerd en te zijn verwerkt in een Bodem R,isico

R¡ppoft, conforrn hetgestetde in de NRE; debodemrisicoandyse dient
ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Ìtoll,and te worden

overgelegd en maakt ranaf dat rnoment deel uit mn deze beschíltking.

Indien uitvoo¡schriftG6 blijkt datvoor één of meerdere bodem'

Þedrcigende bedrijfsacdviteiten, een meer d¡n verwaarloosbaa¡ rísico

geldt dienen in overleg mËt GedePuteelde Staten van Zuid'Holland en

bínnen een door Cædepuæerde Staten Îe stellen termiin, eanmllende
bodembescherroendc voorzieningen t€ worderr geutf[en zodat vol'
da¡n wordt aan r¡mrschrift C¡.
Wanneer het bereiken r¡an een venrraarloosbaar risico redelijkerwijs
niet healbaâr is, is het ueften van vootzieningen die leiden tot eÊn

aanvae¡dbaar testrisico toegest¡rän, zullç ter beootdeling van

Gedeputeerde Staten.

8. Gemorste, potentieetbodemveronEeinigende (vloeiþtofren (zoals olie

enzovoort) moeteu dittct geiimanobiliseerd worden door ebsorberende

en neutralÍserende middelen en rcnrolgens in een speciaal daa¡toe

besæmd afsluitbaar mt worden gebrecht en opgeslqgen op een
vloe istofdichte vlotr.

7
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1. Teneinde ecn begin van b¡and effectief te lamnen bestrijden, moet¿n
bnndblus¡níddelen of brandbestrijdingsínstallaties aalwezig zijn. Het
aantal, de soort en de opstelplaets van de bra¡dblusapp,aranrur moet
in overleg met de plaatselijkc brarrdweer worden vastgesteld. Deze

brandblusmiddelen dienen op een tekenir¡g te zÍjn aangegeven, die Ís
gocdgekeurd doorde brandweer. Deze tekening dient te allen tijde ter
inzage te zijn voor eÊn daa¡rnor bevoegde arnbtenaar.

z. BrandblusmÍddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruík beschík-

baar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereild.

3. De blusmiddelen in de inichting, moeten jaarlijks op hun deugdelijk-
heÍd wo¡den gecontroloerd door een da¿rtoe door Gedeputeerde

Steten van Zuid-Hotland bevoegd te achten deshrndíge.Van elke

uitgevoerde controle moet âantekening worden gemaakt op een bij
het apparaat terinzage aanwezlge registratiekaart. Het onderhoud
rran draagbare blustocstelletr moet ovenenkorustig NEN assg
geschieden.

E. EI^EKÍIISCHE INSTAIJ.ATIBS

Bektrische ínstallaties moeten voldoen aan de norm NEN roro,
uitgave rgg6; indien ¡uimten c.q. locaties aanwezig zijn met gas-

ontploffingsgevear, moet de daar aanwezþe Ínstallatie bovendien
roldoen aan de no¡m NEN 34ro, uitgave 1987 en het etekUisch
lDâtedoel aen de normen NEN 3125. uitgave r98o, NBlil-El{ 5oo14 lot
en net NEN{N Soo3o, NSN-EN 5oo¡8 en NEN-EN Soo39.

F. SÌOOKINSTAIü\NES

De aardgasgestooktc stookinstall¡ties alsmede de ruimte wa¡rin deae

installatics zijn opgesteld moeten voldoen aan de eisen gesteld in
NÊN rozS; aardgasinstallaties die zijn geplaatst voor 1 juli 1977

moeten tenminste voldoen a¡n de Richtlijnen bestaende InsallatieJ
van de KoninHijke Verenidng van Gasfabrikanten in Noderland
(I(VGN). uitgave r9ZZ. De installaties moeten zijn uitgevoe¡d overeen
komstíg de Model Aansluitvoo¡raarden Gas 1996 van EnergieNed,

uitgave 1996.

(Cennale) verwarmingsinstallaties rnoeten voldoen âan NEN lozS
Veiligheidseisen voor centrsle venrtarmingsinstallaties' en voorzover
gas wordt gestookt, aan de GÍVEG cq. VlS&keuringseisen, die vigeren
tijdens de bouwvan de insallatie.

1
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De warmekrachtinstellatie noet voldoen aan de Veiligheidsvoor'

schrífren voot aardgasmoto¡en' vân de Gom¡nissie Veiligheid

Installaties voor het stolcen van AerdEes MSA dee! C), uittleve ¡gg¿.

5. Aerdgasgestookte installaties waarvau de gasdruk grotêr is dan I b¡r
moeten twens voldoen aen de eisen gesteld in NEN 2o78.

6. Het verbrandinggasaftoersysteern mo€tvoldoen aan de eisen voot

verbrandingsgasaftoertystenen zoals gesteld in NEN ro78. Een

verbrandingsgasafvoersysteem, geirnstalleerd t¡oor r juli 1977 rnoet' in
plaats va¡r te voldocn âãn NEN roz8, voldoen aan de'Richtlít'nen

besaande gasinsrallaties'v¡n GI4SIEC NV, uitgave 1927. De in dit
voorcchrifr bcdotlde verbrandinçgasafvoerrysteme[ moeten tevens

voldoen aan NEN 3ol8 voorzover NEN ro78 ofde T,ichtlijnen
besteande gasinstallatieJ van GASIEC NV, ui$ertt 1977 niet anders

bepalen.

T, Een verÞrandingsgasaftoersysteem moet zovaak als nodig en ten

minste eenmaal perjaar worden gereinigd en zo vaak als nodig
worden afgesteld en onderhouden zonder dat raet of endermil zidr
daarhij buiten de inrichting kan vertpreiden.

8. De stookinsallaties ¡roeten binnen wee jaar na de danrmven in'
werkingtreding van dit besluit en vervolgens teltens na tvlee jaar op

goed en veitig ñrnctioneren worden ge(pnt¡oleerd door het aardgas-

leve¡end bedrijfofeeo door het beroegd gezag geeccepteerde des'

kundige.

G. GASFT"ESSEN

Gasflessen, dn¡lwaæn en toebehoren - tot en mct de hoofddruk-

regel¡er- moeten zijn goedgekeurd door Stoornweaen BV, een door

deae organisatie geaccepteerde deskundiç ofeen ingevolge de ËG

kaderricltli.j Ã 761?6ils0,G, en de daatop berusendÊ bijzondere

richtlijnen 84/525. 8.4/516 en 8¿lszzlEEG å¡rngewezen instande.

Gasflessen en drukvatenr weervaD de goedkeurinS door Stoo¡nwezen

BV, een doordeze organiratie geecaepteetde deskundige ofeen
ingwolge de EGk¿derrichtlijn ßh6il8ÊG,en de daarop btrustende
bijzondere richtlijnen 8¿/szs, 8¿lS¡6 en 8+fSzZlEEG aângewezen

instantie, niet of blíjkens de ingeponste dåürm niet tíjdig heeft
plaaægevonden, Eogen niet i¡ de inrichting aanwezig zün.

De beproeving van gasflessen rnoet periodiek zijn herhaald overeen

komstig de termijnen aangeg€ven in hetVl.G.

g. Gasflessen en dn¡lwaten mogen slechts zdn geruld met het ges $'ear-

voor deze ziin beproefd enwearven de benaming volgens hetl4,G op

de gasfles is aangebracht.

3
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4, Gasflessen mogen nietworden blootgesteld een directe zonnestraling
of andere stralendg warr¡rtebronnen. Wanneerde gasflessen niet i¡
permen€nte schaduw steen moet er boven een afdak ran onbrandbaa¡
materiaal zijn aangebracht. De gasflessen moeten ste€ds gemakkelijk
bereikb¡er zijn eu met hun appendages, ægen besdradiging zijn
gerijwaard,

S. Gasflessen die niel aan een r/âstÊ ptaa$ gebotdrn zijn, moetcn buíten
unrk$den op cen virste plaas ziin ondergebrachL Deze plaats moet
in overleg met de plâetselijke brandweer zlin of worden bepaald,

6. tn de inrichting r¡oÊt een plattegrondtekeaing aanwezig zijn waatop
alle opslagplaetsen voor gasflessen er¡ d¡r¡l$rat€n zijn aangegeven met
daarup dc no¡im¡le opslagcapadteit p€r soort gas en de gevaarv
especten van de vcrschillende soorten gassen,

?. lndien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is d¡t aan de
deugdelijkheid moet worden getwijfeld moet de gasfles ter her-
keuring worden aangeboden aan Stoomwezen DV, aan ecn door deze

organisatie geacaepteerde deskundige of eea ingcvolge de EGlcaden
richtliin 761?6ilÊEG, en de daarop ben¡stesde bijzondere richtlijnen
8¡/SzS, 8¿/Sz5 en A¿lSzZlEEG a;ùrgewezen instantic.

8. Beschedigde en/of lekke gasflessen Íroeten onmiddellijk in de buiten-
lucht woorden grbracht en worden çmcrkt met het woord 'DEFßC$,
respectievelijk'IJIC. Ook moeten direct maatrcgelen worden get¡ofren

orn brand-, erçlosie, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voor-
komen. De desbet¡effende gasflessen moeten aan de leverancier
worden teruggczonden.

9. Gasf,,essen met een gezamenlijkc waterÍnhoud r¡an meer dån rro liter
moeten, behoudens de werlvoo¡raad, indien de gasflessen aanwezig
zijn op het open terrein van de inrichting, dan wel per vetdieping of
deel van een gebouw. dat va¡r de rest van het gebouw is gescheiden

doorwsnden, vloeren of plafond met c€n brandwcrendheid va¡r ten
minste 6o minuten, worden bewaard in een specieal daartoe ín-
gerichte opslagplaats {gasflessenkas( gasflessenkluís of een opslag-
gebouw). Hie¡¡an zijn uítgezonderd gasflessen die deel uitmaken van

een laskar, metdien verstande dat in een nrímte 1en hoogste één

laskar eå¡rwezig mag zijn per 5o m" vlocrtppervlaktc.

ro. ln een gasflessenkast, een gasflessokluis of een opslaggebouw,

mâg - voorzover er gasflessen met brendberc gíilisen of zuurstof
worden bewaard of zijn opgesæld - niet worden gemokt en mag geen

open wur aânwezig ziin en moBen geen aßluÍters vsn de gasflessen

worden geopend. Aan de buítenzijde van de opslag- of opstelplaats
moetèn op de daattoe geschikte plaatsen de betreffende
gevarensymbolen zijn aangebrecht.
- Voor de bewaring of opstelling van gasflessen met brandba¡r

gassên dc pictogrammen 'vuur, o¡ren vlam en roken verboden'en
brandgevaad.
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- Voorde bewaring of opstelling van gasflessen met zuurstof hèt
pictograrn Vuu¡, open vl:rm en mken rærboden' en'oxidetçnd'.

De gevarensymbolen moeten ziin uitgevoerd overcenkomsüg het Besluit

veiligùreidssignalerlng op de arbcidsplaats (Stcrt. rgBz, t4zl.

rr. [n rrrimten waarin gasflessen zijn opgeslagen mogen geen andere lidtt
ontvl:rmbare stoffen worden bewaard.

ra. Van een opslaggebouw moeten de wanden, de vloeç de deu¡ en de

afdekking zíjn verwaardigd van onbrandbaar meteriaal. Fæn opslag

gebouw EroÊt zijn opgellokken zonder verdieptngen. Een opslag'

gebouw mag aen ten hoogste één zijde g¡enzen aan cen e¡der gebouw

van de eigen inrichting of ¡¡an een muur. kn opslaggebouw waarin

gasflessen Eêt brendbare gassen of met auurstof aanwezig zijn, nag
slechts ven buitenaf toegankelíjk zijn.

r3. In of nab! het qpetaggebouw moet een draagbaar blustoestel aa¡r'

wezig ziju met eÊn bluwermogcn rra¡ ¿g4zg3B voþens NEN'ÊN 3a.
Het blustoestel moet duidelijk zichtbaar zijn opgehangen, Het toestel

moet onbelemmerd berçilbaar zijn en steeds voor onmiddellijk
gebruik beschikbaer zijn.

r4. Rondom hetopslaggebouw moet op een âßtãtd van 3 m een vast en

ten minste r m hoog he kwerk van metaalgaas - met tri/€e eßluitbere
toegaûgspoorten- zijn aangebracht. De poorten moeten rlan binnen'
uit. zonder gebruikmaking van een sleufel ofetn los voonrerp
kunnen worden geopend. Binnen het helcwerk (en in het opslag'

gebouw) mogen geen andert brandba¡e stoffen worden bewaerd.

H. DRTJKTUCHTVATEN

g. Drukluchwaten behorende bij ludrtcomPrcssonen moeten voldoen

aan de eisen, gesteld door Stoomwez¿n BV, op grond van de, doot
Stoornwezen BV gehanteerde, gmndslagen.

ro. Persluchtdrulnraæn gefabriceerd na r januari ¡993, waarvan:

So < p'V < lo.ooo bar'liter

moeten vóér fnstallatie voorzien zijn van het CÊ-keut. conform het
.DESI¡JIT DRI'I(\/ATÊN VAI.I EEIWÔUDIGE VORIl'f.

I. OPSIAG VAI\¡ GEVÁ.ARilJKE STOFFEN

r. Stofren, die in het'Besluitverpakking en aanduiding milieugevaar-
Iijke stofen', van de Wet milieugeraarlijke stoffen zijn gedefinieerd

en ingedeeld als gevaarlijke stofifen aroeten worden opgeslagen oven

eenkomstig de richtlijnen aoals deze zijn opgenomen in het twêed€

definitíef concept PGS r5,'Opslag van Verpakte Gevaarliike Stoffen',
voorzover van toepâssing,
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1. Voor het in bovengrondse tanlcs opslaan ran (3-producten. zoals
huisbnendotie, smeerolie en aSewerkte olie is de richtlijn GPR 916 van
toepassing.

De ontluchËngsleidingen van de inpandig geplaatste tanl<s dienen in
de buitenlucht uit te monden.

K. GETIIID

2

1. Hetlangtijdgemiddeld beoordelíngsniveau L^p I,.mag ter hoogtevan
de hierna gcnoemde locadcs de aangegcven waa¡den nict oveF I
schrijden.

Nr. Loc¡tie

Seoordeltng!-

hoogtcl\(r¡|
lå¡gtijdg€m¡ddeld

beoordelinçnfteau [^,, I"in dB(A)

ornr dc pcriode tusccn

o7o(>19,fi) rgoû¡3.qr 33.oæ7.oo

uuf uur uut

42 40 4(l

rl

t

Nr,
tl

I

2

r)

Rotterdemrcr,l,cg

¡o8

Rotterdlmscl'vcï 5 37 35 Bs

156

Dc numrncr venvijzcn n¡¡r dc ¡r&çnpunten uit hct aloetisch repport

Jß,{I( ogo¡wÌ¡ rn¡¡ l¡an den Bo¡ milieuedvies'.

Het naxim¡le geluidsniveau L¡rn* mag ter hoogtevan de hicrna
genoende locaties de aangegeven waarden niet overschrijden,

Beoordelingv Maximale geluùfsnÍveau Ç- in

loe¡tic hoottê h" {m) dB{A) in de pcriodê tu$en

o7,oo,rg.oo lg.oÞ23,oo r3.oÞo7.oo

uì¡r uu¡ uu¡
Iotte¡dåms€w€g S 50 So So

roB

[otterdamseu'eg S 45 dS 45

2t¡6

Dc num¡rcrcverwijzcn naar de nkcnpuntcn uit hct elorstiscù rappott

JD ÂK oSozwkz v¡¡r \I¡n den Boc rnilieuadvicr'.

5
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1. De 'Handleiding meten en rekenen indusrielewaai' uit 1999 is van

toepassing bij het bepalen van de in voorgaande voo¡sdrriften
toeg€ståne waerden.

Gedeputeerdc St¡rten van Zuíd-tfolland.
voordezen,

tràr.gb

drs. ing. A.PJ\{. Croughs

hoofd bum¡u Industrie

Verzonden: 2 3 r88.2005
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- Bur¡emcester enWethoudersvan Delfr;

- VROM-tnspectie Regio Zuid-West, Postbus z9o36,3oor GARotterdam:

- DiJkgreaf en Hoogheemraden va¡r het hooghecmraadschap uan Delfla¡rd,

Postbus 3o6r, a6or Dt D€tfr.




