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Onderwerp

Op z7 januari zoo5 hebben wij een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer (VVm)

.ontvengen van SITA Recycling Sewices West BV (hierna: SIIA) vool een nieuwe, de

gehele inrichting omvettende vergunning voor:

1. hetopslaan enbewerkenvan:
- bouw- en sloopafval (sorteren);

- bedrijfsafual(sorteren);
- grof huishoudelijk atual (sorteren);

- hout(shredderen):
- agrarisch composteerbaar afval (zeven);

- kunststoffiolies), papier/karton (verdichten).

2. het uitsluitend opslaan van:
- Crijs huishoudelijkatual;
- glas;
- rkg*lib, veegvuil, slib;
- vetten;
- asbesthoudendematerialen;
- textiel
- rubber,¿utobanden;
- metalen;
- swill;
- incontinentiemateriaal;
- elektrischeapparatuur:
- tl-lampen;
- kga/kca;

3. overige activiteiten binnen de inrichting, te weten:
- het stallen en verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan eigen

materiaal en materieeh
- de opslag van srneermiddelen en gasflessen;

bsluit12ooshorJ6
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de opslag varr brandstoffen en het afleveren daarvan ten behoeve van het
eigen wagenpark;
een wasplaats.

De aanwaag heeft betrekking op de acceptatie van maximaal 415.ooo ton afral.
stoffen per jaar ten behoeve van bewerken en maximaal 3r.8ro ton aftalstoffen per
jaar ten behoeve van het uitsluitend opslaan. De totale hoeveelheid maximaal te
accepteren afualstoffen perjaar bedraagt 446.8ro ton.

De inrichting is gelegen aan de Schieweg 6o te Delft, kadastraal bekend gemeente
Delft, sectie G, nummers 3o4,3oS en 335 (gedeeltelijk).

Wij overwegen bij dit besluit het volgende.

Ve¡guui_ngensituatie
Op rr mei r99S hebben wij voor de onderhavige inrichting aanWest Holland
Mílieu BV een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het
bewaren, bewerken en overladen van afvalstoffen, bestaande uit bedrijfsafval-
stoffen en bouw- en sloopafral en voor diverse ondersteunende activiteiten
(DWM195883), waarbij een maximaleverwerkingscapaciteitvan 485.ooo tonfjaar
is.opgenornen.

Op z8 februari e996 hebben wij aan West Holland Milieu BV een wijzigings-
vergunning verleend {DWM/rra69z). Dewijziging had betekking op het aanpassen
van een aantal voorschriften uit de vergunnìng van rr mei t995. De activiteiten
zijn niet veranderd.

Daarnaast zijn doorWest Holland Milieu BV diverse meldingen op grond van
artikel 8.r9 van cle wet milieubeheer gedaan. Ambtshalve wijziging van d.e ver-
gunning heeft plaatsgevonden op 3o oktober zooz in verband met de invoering van
de Europese afralstoffenlijst (Eural) en op 7 maart zoo3 in verband met de
Instructieregeling afualwater.

Op z mei 1995 is door het hoogheemraadschap van Delfland aan West Holland
Milieu BV een vergunning ingevolge de wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo) verleend (g+,Zot66l voor het lozen van afvalwater, dat vrijkomt uit de
inrichting.

P¡ocedute

voor de behandeling van de aanvraag is de procedure gevolgd confor¡n Afdeling 3.5
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De ontwerpbeschikking is tegelijk rret
de aanwaag ter inzage gelegd.

vRoM-Inspectie Regio Zuid-west, de gemeente Delft en het hoogheemraadschap
van Delfland zijn op grond van artikel 8,7 van de Wet milieubeheer in de
gelegenheid gesteld advies uit te brengen met betrekking tot de aanwaag en de
ontwerpbeschikking. Van deze gelegenheid is geen gebruikgemaakt,
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De overige gemeenten, waarven de grens is gelegen op rneer dan 2oo m en minder

dan ro km van de inrichting, zijn niet bij de totstendkoming van de beschiklcing

betrokken, aangezien wij van mening zijn dat niet te verwachten is dat de invloed

ven de belasting van het milieu zich in die gemeente zal doen gelden.

De aanwaag oln een nieuwe verglnning ingevolge deWm heeft nietgeleid tot de

noodzaakvan het aanwagen van een verandering ingevolge de Wet veront'

reiniging oppervlâktewateren (Wvo).

De aanwager heeft bij briefvan zz april zoo5 verzocht de aanvraag van z7 januari

2oo5 op twee aspecten te wüzigen:
- een verhoging van de hoeveelheid te accepteren glasafral van 2.5oo naar

1o.ooo ton perjaer. De aangeuaagde hoeveelheid bouw-en sloopafval wordt

met eenzelfde hoeveelheid verminderd (van z75.ooo naar 267.500 ton per jaar);

- een nuancering van de in bijlage 7 opgenomen werla,nijze voor A-/Fhout en

C-hout. tn de aanwaag wordt aangegeven dat indien in eenwacht zowel

rÇ/B-hout en C-hout aanwezig is de gehele wacht als C-hout wordt behandeld.

Dit verhind.ert echter het hergebruik van A-/B-hout voor wachten waarin slechts

beperkt C-hout aanwezig is dat eenvoudig kan worden verwijderd. Indien het

uitsorteren van C-hout niet mogelijk is wordt de gehele wacht behandeld als

C-hout.

Overeenkomstig hoofdstuk r3 van de Wm enAfdeling 3.5 van de Algemene wet
bestuursrecht, hebben de aanvraag en de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen

ven 30 mei tot en met z7 juni zoo5.

Tijdens de inzagetermijn van de ontwerpbeschikking is ons niet gebleken van

behoefte aan een gedachtewisseling als bedoeld in artikel 3:25 ven de Algemene

wet bestuursrecht.

.Algemeen 1sg¡singsle.der

Het La¡del ü k af=sa_lbeheerplan (LAP)

Het afualstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2oa2-2o72

{LAP), waarvan de gewijzigde versie op r8 mei zoo4in werking is getreden.

Op grond van de Wet milieubeheer dient het LAP als toetsingskader voor de

vergunningverlening van afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vast-

gelegd in deel r van het l,AP het Beleidskader. De doelstellingen van het LAP zijn
kortweg aan te duiden als:

1. het stimuleren ven preventie van afiralstoffen;
z, het stimuleren van de nuttige toepassing van afualstoffen door het stimuleren

van afralscheiding aan de bron en nascheiding van afralst¡omen: door afral-

scheiding wordt producthergebruik, materiaalhergebruik enlof gebruik als

brandstof mogelijk;

3. het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden

hergebruikt;

4. het beperken van de hoevcelheid afvalstoffen dat moet worden gestort ofin
een. afualverbrandingsinstallatie (AVI) moet worden verb¡and;

5. het realiseren ven een gelijk Europees speelveld voor afralbeheer, het bevor-

deren van marktwerking en het stimuleren van innovaEe bij preventie en

afualbeheer'.
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Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan de voorkeurwolgorde van

afvalbeheer die is vastgelegd in artikel 1o.4 ven de Wet milieubeheer.

Deernaast is het beleid voor 34 specifieke afvalstromen uitgewerkt in deel z van

het LAP door middel ven zogenoemde sectorplannen. In de 'Toelichting bij de

sectorplannen' zijn de algemene bepalingen bij vergunningverlening opgenomen.

Vervolgens wordt per sectorplan in het hoofdstuk'Afbakening sectorplan'

aangegevenvoor welke aftakfomen hetbeleid in het sectorplan is uitgewerkt en

welke daarmee verwante sûomen in andere sectorplannen aan de orde komen.

Voor afvalstoffen waafvoor geen specifiek beleid in de sectorplan¡ren is opgenomen

geldt het algemeen beleid uit deel r Beleidskader. In het sectorplan wordt voorts

een specificatie van het beleid ten aanzien van preventiemogelijkheden, inzamelen

en opslaan en be en verwerken voor de betreffende afvalstromen gegeven.

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afralstoffen is de minimum-

standaard. De minimurnstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be'en

verwerking van de bereffende afralstoffen, wa:¡rvoor nog vergunning verleend

mag worden. Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en

verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke

bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, als door middel van

sturingsvoorschriften in de vergunning verzekerd is dat de betreffende afir¿lstof

alle noodzakelijke be of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimum-

standaard behoren.

Bc,leiduitsluitendops.laanvanaf-v-alstoff-eu

In de toelichting bij de sectorplannen van het LAP staat aangegeven dat voor het

uitsluitend opslaan van afualstoffen (opslaan als zelßtandige activiteit) in beginsel

een Wm-vergunning wordt afgegeven, rnet uitzondering van die afvalstoffen

\ /eervoor een inzamelvergunning noodzakelijk is op grond van het Besluit

inzamelen afralstoffen. In de Wm-vergunningen voor het uitsluitend opslaan

worden tenminste aangegeven de maximale tijdsduur van de opslag en de

maximale opslagcapaciteit voor het tijdelijk opslaan. De termijn van opslag

voorafgaand aan verwijdering van afualstoffen is maximaal één jaar. De termün
van opslagvoorafgaand aan nuttige toepassingvan afualstoffen is maximaal drie
jaren.

Watis anngevraagd?

SITA heeft aangewaagd om de volgende afualstromen uitsluitend op te slaan:

- kunststof (folies);

- papierlkarton;

- grus huishoudelijk atual:

- glas;

- rkg-slib, veegvuil, slib;

- vetten;

- asbesthoudendematerialen;
- textiel;
- rubber, autobanden;

- metalen;
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- swill;
- incontinentiemateriaal:
- eleliÍrischeapparatuur:
- Tl-lampen;
- kgaftca.
Ten behoeve van beperking van het volume kunnen kunststof (folies) en

papier/karton met behulp van een balenpers worden verricht.

Voor de opslagtermijn van deze afualstoffen is geen mar<irnum in de aanwaag

oPgenomen,

Toetsing

Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afralstoffen kan

vergunning worden vedeend omdat deze afrelstromen niet inzamelvergunning-

plichtig zijn. Voor deze aftalstromen is in deze vergunning een sturingsvoorschrift

opgenomen om er voor te zofgen dat deze afvalstoffen worden afgevoerd naat een

vergunninghouder voor de verwijdering van die afvalstoffen conform de

minimumstandaard. In de vergunning is vastgelegd dat de termijnvan opslag

voorafgaand aan verwijdering maximaal één jaar is en de terrnijn van opslag

voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal drie jaar is'

B.eleid-v,sqrhs-t_b-e¡s-e¡ken,-vanaf va-lotoff-e¡

Hout

In sectorplan r3 is de minfunumstandaard opgenomen voor het be en verwerken

van hout. Hout kan zijn aangeleverd als monostroom of afkomstig van de sortering

van bouw- en sloopafral, bedrijfsafval en grof huishoudelijk afual.

De minimumstandaard voor het be en verwerken van:

7-. A- en B-hout is nuttige toepassing;

2. C-hout is storten.

Onder nuttige toepassing kan worden verstaan zowel materiaalhergebruik of
nuttig toepassen als brandstof.

Wot is aangevrøagd

A- en B-hout wordt rnet behulp van een shredder verkleind, Verkleinen van hout

kan noodzakelijk zijn voor afzet in de spaanplaatindustrie ofbij energie'centrales.

C-hout wordt gescheiden gehouden van A' en B-hout en ondergaat geen

bewerkingen. Indien partüen hout gemengd worden aangeleverd (A- enlof B'hout

vermengd met C-hout) wordt, indien mogelijk, C-hout uit de wacht verwijderd. Als

C-hout niet uit de wacht kan worden verwijderd wordt de gehele wacht behandeld

als C-hout.

Toetsing

De bewerking van A- en B-hout bevordert de mogelijkheid voor hergebruik en

nuttige toepassing. Hierrnee achten wij cle gewaagde activiteit in overeen-

stemming rnet het Landelijk afralbeheerplan.
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Ag aris ch canp oste erb aar afv al

In sectorplan 9 is de minimumstandaard opgenomen voor het be en verwerken
van organisch afval. De rninimumstandaardvoorhetbe en verwerken van
organisch afral is composteren of vergisten met het oog op materiaalhergebruik.

Watis aangevraagd

Agrarisch composteerbaar afral wordt gezeefd met behulp van een trommelzeef
rnet als d.oel niet-composteerbare en composteerbare delen te scheiden.

Toetsing

Het zeven van agrarisch composteerbaar afral bevordert de mogelijkheid voor
hergebruik en nuttige toepassing van de composteerbare fractie. Hiermee achten
wij de gewaagde activiteit in overeenstemming met het Landelijk afualbeheerplan.

Grof voorcorteren

Bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en grofhuishoudelijk afral wordt handmatigof
met behulp van een kruan gesorteerd. Hierbij worden met neme de grote stukken
meteriaal uit het gemengde afval gehaald, Uitgesorteerde stukken worden
gescheiden opgeslagen of verder bewerkt (hout).

Ook kan een mobiele sorteerinstallatie worden gebruikt die bestaat uit een

opvoerband en een trommelzeef, Deze installatie wordtgebruikt voor het
uitsorteren van organische fractie of zeefzand. Invoorkomende gevallen wordt een

shledde¡ ingezet om afral te verkleinen ten behoeve van verdere verwerking.
Het bewerken van het bouw- en sloopafval, bedrijfsafiral en grof huishoudelijk aftal
heeft dus ten doel grote stukken afte scheiden dan wel afval te verkleinen. Voor de

na deze bewerking ontstane fracties geldt;
- rechtstreeks nuttige toepassing is mogelijk;
- rechtstreeks nuttige toepassing is niet mogelijk. Deze fracties moeten neíu een

erkende verwerker voor deze añ¡alstoffen worden afgevoerd. In de vergunning is
hiervoor een sturingsvoorschrift opgenomen.

De betreffende activiteiten worden onder deze voorwaarde als doeknatig
aangemerkt,

Deelcondusie I
De aangevraagde activiteíten zijn in het belang van een doelmatig beheer van
afualstoffen en zijn in overeenstemming met het beleid.

M-i-lie uhygiëniqche tpetsjug
Gezien de locatie en de aard van de activiteiten kunnen deze gevolgen hebben voor
de milieuonderdelen lucht (stof, verbrandingsgassen en geur), geluid, bodem-
bescherming, veiligheid en afralwater, Met betrekking tot de milieuonderdelen
kan het volgende worden gezegd..
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L_utht_( geu r, stof en vc rlrandinggga¡ sen)

Geur

Uitgangspunt van het geurbeleid is het voorkomen van geurhinder. Primair dient

te worden bepaatd of de emissies van de activiteiten van een bedrijf hinder

(kunnen) veroorzaken. Indien geen hindervoorkomt, of wordtverwachL worden

geen (aanvullende) maatregelen in de vergunning opgenornen.

lndien wel hinder voorkomt {of bij nog te realiseren activiteiten redelijkerwijs
verwacht kan worden)wordt hetAlARA-beginsel (As Low As ReasonablyAchievable)

toegepast. Een en ander houdt in dat aan de vergunning voorschriften worden

verbonden die de grootst mogel[ike bescherming bieden tegen de nadelige

gevolgen voor het milieu, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

In principe moeten alle geurgevoelige objecten bescherrnd worden tegen geur'

overlast.
Er kunnen echter wel verschillen in het niveau van beschermen gehanteerd

worden: voor verspreid liggende woningen kan bijvoorbeeld een lager bescher: '

mingsniveau gehanteerd worden dan voor aaneengesloten woonbebouwing.

In de Nederlandse emissie Richtlijnen (NeR) is het geurbeleid verder uitgewelkt.

Het betreft hier onder meer paragraaf 2.9 ('Geur') en paragraaf 3'6 ('Hinder-

systernatiek geur') met onder meer de systematische bepaling van het acceptabel

hinderniveau.
Ons beleid sluit aan op dit landelijke beleid en is beschreven in de nota 'Uitvoering

stankbeleid, plan van aanpak, provincie Zuid-Holland'.
Een gevolg van deze ontwikkelingen in het geurbeleid is dat door het bevoegcl

bestuursorgaan, in casu ons college, een zogenaamd'acceptabel hinderrriveau'

vastgesteld wordt, hetgeen in deze vergunning wordt vastgelegd.

Zoals uit het hierboven weergegeven beleid neer voren is gekomen, is het in grote

lijnen de bedoeling dat een beeld wordt gevormd van de (te verwachten) hinder
ven een activiteit. Vervolgens wordt nagegaan of er, en zo ja, welke maatregelen

noodzakelijk zijn orn eventuele hinder te beperken of weg te nemen. Tenslotte

wordt eventueel bepaald metwelke rnaatregelen, mede getoetst aan hetALARA-

beginsel, een acceptabel hinderniveau voor de omgeving ontstaet'

In onderstaande overwegingen komen achtereenvolgens aan de orde:

- de omgeving;
- geurrelevanteactiviteiten;
- het gebruik van geurconcentratienor¡nen in relatie tot hinder;
- geuronderzoeki
- de geurbelasting van de aangewaagde activiteiten en de te verwachten hinder;
- hetacceptabelhinderniveau.

De wngeving

SITA Recycling Services BVis gelegen aan de Schieweg in de gemeente Delft.

Rondom de inrichting bevindt zich een aantal bedrijfspanden. De aaneengesloten

woonbebouwing is gelegen op een afstand ven circa 2oo mvãn de inrichting. De

dichtstbijzijnde wijstaande woning bevindt zich op 155 m van de inrichting.
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De geunelwøntn scrwi*iten
De bedrijfsactiviteiten op de locatie die mogelijk kunnen leiden tot geuremissies

zijn:
- oF en overslag van gemengd bedrijfsafval (waaronder grijs huishoudelijk afral)

in de hal;
- op en overslag van agrarisch composteerbaar afral in de hal;
- openoverslagvanveegvuil;
- o¡> en overslag van rkg-slib, vetten en swill in gesloten containers:

- op en overslag van incontinentiemateriaal in de hal.

Het gebruik van Eeurcsncentratienonnen in relatie tothinder

De relatie tussen geur en hinder is voor een aantal bedrijfstakken onderzocht. Aen

de hand van de resultaten zijn voor deze bedrijfstakken geurnormen vastgesteld.

Deze normen zijn opgenornen in de Bijzondere Regelingen voor betreffende
bedrijfstakken, die zijn opgenomen in de Nederlandse emissie Richtlijnen {NeR).

De afualstromen bij SITA Recycling Services kunnenwotden onderscheiden naar
twee geurtypen: geuremissies vergelijkbaar met de gerrr van groenafral en
geuremissies vergelijkbaar met de geur van huishoudelijk afval.

Voor groenafval zijn twee bijzondere regelingen in de NeR opgenomen, te weten de

bijzondere regeling voor compostering van groenafral en de bijzondere regeling
voor gft<ompostering.

In de bijzondere regeling voor compostering van groenafral is vastgelegd dat bij
geulrconcentraties kleiner dan 3 ge/m3 als g8-percentiel mag worden aangenomen

dat de daarbij resterende hinder aanvaardbaar is. In de bijzondere regeling voor
GFTcompostering wordt voor bestaande situaties een richtwaarde aangehouden

van 3 ge/m3 als gSpercentjel en een bovengrenswaarde van 6 ge/m3 als 98"percen-
tiel.
Wanneer er dus voor de groenafralstroom aansluiting gezocht wordt bij boven-

genoemde bijzondere regelingen ligt het voor de hand als richtwaarde 3 ge/ms als
g8-percentiel voor geurgevoelige objecten aan te houden.

Voor huishoudelijk afual is geen Bijzondere regeling van toepassing wearven een

hinderniveau kan worden afgeleid. Wel blijkt uit onderzoek naar de relatie tussen
blootstelling aan geur en de ondervonden hinder dat bij een geurconcentratie
kleiner dan r ge/m3 als gg,5-percentiel (vergelijkbaar met circa o,5 ge/m3 als
g8-percentiel) er geen hinder meer optreedt. Verder mag worden aangenomen dat
bij een geurconcentratie kleiner dan r ge/rn3 als g8-percentiel de daarbij resterende

hinder aanvaardbaar is.

Voor de geur met een huishoudelijk afvalkarakter ligt het voor de hand als

richtwaarde r ge/m3 als g8'percentiel aan te houden.

Aangezien bij onderhavige inrichting de totale geuruitstoot bestaat uit geuren met
een groenafualkarakter en een huishoudelijk afualkarakter dient als richtwaarde
r ge/m3 als g8-percentiel te worden aangehouden.

Geuronderzoek

Bij de aanwaag is een geuronderzoek gevoegd dat in januari zoo5 is uitgevoerd
door Buro Blauw BV, rapportnummer Blzoo4.z883.or.
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om de geuremissie afkomstig van de gehele inrichting vast te stellen zijn

emissiekentallen voor geur gebruikt uit de bijzondere regeling in de NeR voor gft-

compostering en een onderzoek van TNO uit 1999. Tevens is voor een aantal

afualstromen een worsttase aanname gedaan.

Doordat de activiteiten binnen een hal plaatwinden is er sprake van een reductie

van 35 tot 6oo/obij respectievelijk geopende en gesloten deuren- In hetgeur-

onderzoek is die geurreductie niet verdisconteerd.

De geurbelastingvøn de aangwrøagde acl;iviteiten en d'e te venvachtenhtnder

Uit de verspreidingsberekening blijkt dat er geen sprake is van een overschrijding

van 3 ge/m3 als 98-percentiel buiten de perceelsgrens, De geurconcentratie van

r ge/rn3 op basis van g8-percentiel is net buiten de perceelsgrenzen waarneembaar

Binnen deze contour bevinden geen woningen maar wel enkele bedrijfspanden.

In het geval van bedriJfsbebouwing kan de beleving van de geur evenwel in een

andere context geplaatst worden dan in een woonwijk, waerdoor de acceptatie-

grens hoger komt te liggen. In de NeR is dan ook aangegeven dat in die gevallen

een lager beschermingsniveau mag worden gehanteerd. Dit lagere beschermings'

niveau kan worden uitgedrukt in een lagere percentielwaarde te weten 95%.

Dit betekent dat voor bedrijven voor afvalstromen met een groenafvalkarakter een

richtwaarde van 3 ge/m3 als g5-percentiel kan worden aangehouden en voor

afualstromen met een huishoudelijk afvalkarakter een richtwaarde van r ge/m' als

g5-percentiel. Deze toetsingswaarden worden nergens overschreden.

H et arcrytab el hinderniv e au

Op basis van de geurcontouren in de aangewaagde situatie concluderen wij het

volgende:
- binnen de r ge/m3 als g8-percentielcontourbevindt zich geen woonbebouwing;

- binnen de r ge/m3 als g8-percentielcontour bevindt zidt een aantel bedrijfs-

panden. De immissieconcentratie van r ge/m3 als 95-percentiel (kornt overeen

met 3 ge/m3 als g8-percentiel) wordt ter plaatse van deze bedrijfspanden niet
overschreden,

Wij zijn van mening dat de resterende geurhinder op de geurgevoelige objecten

aanvaardbaar is en zien, mede gezien het feit dat alle activiteiten reeds binnen

plaatsvinden, geen aanleiding om in aanvulling op de aanvraag veldere geur-

beperkende nraatregelen voor te schrijven.

Stof en v erbrandings goss e n

In deze vergunning zijn ter voorkoming van stofverspreiding buiten de inrichting
voorschriften opgenomen. Stofuorming bij het transport dientvoorkomen te

worden door tijdige bevochtiging van het berijdbare gedeelte van het terrein.
Om luchtverontleiniging, anders dan stof, te voorkornen, zijn in de voorschriften

onder meer eisen gesteld aan de efstelling en de uitlaatgassen van verbrandings-

motoren.
Met de gestelcle voorschriften kan worden voorkomen dat ontoelaatbare stofhinder
ofanderszins onaanvaerdbare luchtverontreiniging ontstaat als gevolg van de

activiteiten in de inrichting.
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Geluid

Algerneen

De inrichting ligt op het industrieterreiu Schieoevers Noord en Zuid te Delft.

Rondom dit industrieterrein is bij Koninklijk Besluit van 20 augusûls 1992 met

kenrnerk oz.oo74tg een geluidszone vestgestetd. Wij hebben bij besluit van

rr december 1997 met kenmerk DWM/r¿8rgg een saneringsprogramma ingevolge

artikel 7r Wgh vastgesteld. Op grond van het saneringsprogramma is door de

Minister van VROM op z8 juni 1999 de maximaal toelaatbare geluidsbelasting

(MTG) voor de saneringswoningen vastgesteld,

De dichtstbijzijnde woningen rnet een MTG liggen aan de Rotterdamseweg 296,

298 en 3oo op circa z5o m van de inrichtingsgrens. Voor deze woningen geldt een

MIG van Ss dB(A). De dichtstbijzijnde woningen in de geluidszone liggen aan de

Vulcanusweg 299 en 3o1 op een afstand van circa 1oo m van de inrichtingsgrens.

fijdens de sanering was de geluidsbelasting van deze woningen circa 5l dB(A). Voor

deze woningen is geen MTG vastgesteld, wij houden een toelaatbare geluids-

belasting van 55 dB(A) aan. De dichtstbijzijnde woningen buiten de geluidszone

liggen aan de Nicolaas Beetslaan op 150 m van de inrichtingsgrens'
De inrichting is in de representatìeve bedrijfssituatie continu in werking, waarbij

de meeste activiteiten in de dagperiode worden uitgevoerd, Bij de aanwaag

behoort een akoestisch rapport van LBP, nr, Ro6o5ToaaAo.tk gedateerd op

r4 december zoo4.

De wijziging van de ¿urnweag bij brief van zz april 2oo5 eangaande de uitruil van

z,5oo ton bouw- en sloopafral perjaar tegen eenzelfde hoeveelheid glas perjaar
heeft geen merkbare toename van de geluidsemissie tot gevolg en beschouwen wij
niet nade¡.

V aststelting vtn geluídsniv eaus v anw ege de inrichting

Na de verlening van de vigerende vergunning in 1995 is de bebouwing aan de

Vulcanusweg gewijzigd, waardoor de afscherming tussen de inrichting en de

vergunningpunten aan de Nicolaas Beetslaan en de Vulcanusweg 299 en 3or is

verminderd. De woningen met vergunningspunten aan de Vulcanusweg 3o3 en

aan de Rotterdamseweg 314 zün verdwenen.

Teneinde cle aangewaagde situatie met de in 1995 vergunde situatie te kunnen
vergelijken is in het akoestisch repport de modellering ven de omgeving

gehanteerd die in r9g5 gold, Wij hebben de geluidsniveaus vanwege de inrichting
in de huidige omgeving vastgesteld met de aangevraagde beschrijving van de

inrichting.

Langtrij d gemìdd eld b e o ordelingsriv e au L 
^, 

n
Bij de toetsing hebben wij aandacht besteed aan de bijdrage van de inrichting aan

de geluidsniveaus op de zonegrens, bd de MfGwoningen en op de vergunnings-
punten.

Ten behoeve van de uitvoering van het zonebeheer voor industrieterrein Schie

oevels Noord en Zuid wordt door ons een zonebewakingsmodel gehanteerd, Dit
model bevat de actuele vergunde situatie voor de provinciale inrichtingen, voor de

gemeentelijke inrichtingen is uitgegaan van de tijdens de sanering vastgestelde

situatie. De modelgegevens uit het akoestisch onderzoek zijn aan dit zone
bewakingsmodel toegevoegd en doorgerekend.
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uit het zonebewakingsmodel blijkt dåt de geluidsbelasting vanwege de inrichting

op de grens van de geluidszone (vergunningspunt4 bij de flat aan de Louis

Couperuslaan) ten hoogste ß dB({ etrnaalwaarde bedraagt'

De geluidsbelasting v¿rnwege de inrichting ligt hiermee ten minste 7 dB onder de

wettelijke grenswaarde van 50 dB(A) etrnaalwaarde voor de zonegrens en heeft een

geringe invloed op de (gecumuleerde) geluidsbelasting' De bijdrage van alle in'

richtingen op het terrein bedraagt op dit punt volgens het zonebewakingsrrodel

5r dB(A)etnaalwaarde.
uit her zonebewakingsmodel blijkt ook dat de geluidsbelasting vanwege de

inrichting bij de dichtstbijzijnde MÏGwoningen aan de Rotterdamseweg zg6' zg8

en 3oo, g8 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. Alle inrichtingen op het terrein veroor-

zaken een geluidsbelasting van 6o dB(A) bij deze saneringswoning waawoor een

MTG van 5s dB(A) is vastgesteld'

Uit het akoestisch rapport blijkt dat voor alle vergunningsPunten wordt voldaan

aan de in de vigerende vergunning opg€nofnen grenswaarden, In vergelijking met

de in r99S vergunde situatie is de geluidsemissie van de inrichting verminderd"

Maximoal geluidsnhteau L 
^**

Het akoestisch rapport besteedt geen aandacht aan de maximale geluidsniveaus.

wij hebben de maximale geluidsniveaus bij de bestaande woningen met een

vergunningspunt bepaald met het genoemde zonebewakingsmodel. Voor een

wachtwagen hanteren wij de maximale bronsterkte ven 11o dB(A) die in de litera-

tuurwordt aangehouden, voor de andere bronnen zijn de maximale bronsterkten

gelijk gesteld aan de in het rapport opgenomen bronsterkten, In tabel t zijn de

maximale geluidsniveaus L** opgenomen. Deze niveaus worden ve¡oorzaakt door

de vrachtwagens. De maximale geluidsniveaus treden op gedurende de dag-, avond-

en nachtperiode, de nachtperiode is bepalend'

Tabel r Maximale geluidsniveaus Ln-"* volgens het zonebewakingsmodel

Vereurnirigspunt Ln-"

Vrsm NÍcolåes Beetslaen 23 tot en 4le!L1:Z- 45

Vrrom Nicolaas Beetslaan z3 tot en met 117 46

Vz Vulcanusweg 299,3o1 q6

v¿sm Louis Couperuslaan z? tot en met 117 47

V410m Iouis CÕuperuslaan z3 tot en met 117 50

De streefin¡aarde voor de maximale geluidsniveaus ligt volgens de Handreiking

Industrielewaai en vergunningverlening ro dB boven de richtwaarde voor het

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. wij typeren de woonorngeving als een

,woonwijk in de stad' met in de nachþeriode een richtwaarde van 4o dB(A)'

Hiermee ligt de streefwaarde voor het maximale geluidsniveau bij de woningen op

50 dB(A), De maximale geluidsniveaus overschrijden deze sueefi¡¡aarde niet.

V erk e ersaantr ekke n de w erking

In overeenstemming met de jurisprudentie over de circulaire Indirecte hinder van

z9 februari 1996 is het geluid vanwege het verkeer van en naar de inrichting niet

getoetst. Bepaald is dat een dergelijke toetsing niet noodzakelijk is voor

gezoneerde industrieterreinen.
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Toelìchtingvoorschriften

De geluidsvoorschriften leggen de toegelaten geluidsniveaus op een vijftal
maatgevende punten vast. Deze punten zijn gelijk aan de in de vigerende
vergunning opgenomen punten. De in de voorschriflen opgenomen

langtijdgerniddelde beoordelingsniveaus zijn bepaald met het zonebewakings-

model. Zij wijken op de punten op S m hoogte bij de Nicolaas Beetslaan en de

Vulcanusweg af van de in het akoestisch rapport opgenomen waarden door de

verrninderde afscherming van de omliggende bebouwing.
Orndat een zekere spreiding voorkomt in de optredende maximale niveaus zijn de

in het akoestisch rapportvastgestelde maximale niveaus na afronding op het
eerstvolgende hogere vijftal in de voorschriften van deze vergunning opgenomen.
Wij eisen geen opleveringscontrole omdat de sterkten van de geluidsbronnen
binnen de aanvraag voldoende nauwkeurig zdn bepaald.

Bodcmbescherming

Het in werking hebben van een inrichting zou kunnen leiden tot bodemveront-

reiniging. Om te kunnen bepalen of tijdens het in werking zijn van de inrichting
bodemverontreiniging ontstâet dient bij eanvâng en beëindiging ven de activi-
teiten een bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Door middel van beide onder-
zoeken kan worden bepaald ofverontreinigende stoffen in grond en/ofgrondwater
zijn terechtgekomen.

Om bodemverontreiniging te voorkomen wordt in de milieuvergunning aandacht
besteed aanvoorzieningen die de bodern optimaal beschermen.

Bodenonderzoek

Bij de aanwaag is een'nulsituatieonderzoek'('NulsituatielBSB Bodemonderzoek,
Schieweg 6o, Delft, projectnummer 03872, rz april zoor, MoI Ingenieursbureau')
bijgevoegd. In dit onderzoek zijn niet alle te vergunnen activiteiten meegenomen.
Hetbetreffende onderzoek kan daarom voor deze vergunningaanvraag nietvol-
doen als nulsituatieonderzoek.
In deze vergunning is dan ook een nulsituatieonderzoekvoorgeschreven, waarmee
de huidige bodem- en grondwaterkwaliteit dient te worden vastgesteld. Dit onder-
zoek moet binnen zes maanden na het in werking treden van de vergunning
worden uitgevoerd.

Als gedurende het in werking zijn van cle inrichting wijziging of verplaatsiltgvan
bodembedreigende activiteiten plaatsvindt dient hiervoor aanvullend een nul-
situatieonderzoek te worden uitgevoerd.

Bij beeindiging van de activiteiten dient (voor alle activiteiten waarvoor een nul-
situatjeonderzoek is uitgevoerd) een eindsituatieonderzoek te worden verricht.
Hiermee wordt duidelijk of de betreffende activiteiten in de inúchting na vergun"
ningverlening tot (verdere)bodemverontreiniging hebben geleid. Het uitgangspunt
is dat de bodemlcwaliteit niet slechter mag worden dan zij al is.

In ons besluit hebben wij voorts opgenomen dat de voorschriften 4.2,2 tot en met

4.2.S nog twaalf maanden van kracht blijven nadat de vergunning haar geldigheid
heeft verloren. Artikel 8.16c ven de Wm biedt hiewoor de mogelijkheid. Dit is
gedaan orn na bedrijfsbeëindiging een eventueel ontstane grond- en/ofgrondwater-
verontreiniging nog in het kader van deze vergunning te kunnen vaststellen.
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Bodenbes cherming ter plaatse v an de inrichnng

Het bodembeschermingsbeleid in het kader van de Wet milieubeheer richt zich op

hetvoorkomen v¿ur bodem- en grondwaterverontreiniging als gevolgvan het

gebruikvanbodemverontreinigende stoffen op de locatie door het(laten) treffen

van bodembescherrnende voorzieningen. Mocht ondanks de bodembescherrnende

voorzieningen, toch bodemverontreiniging ontstaan ofdreigen te ontstaan, dan

dient het bedrijf adequete meetregelen te nemen om die verontreiniging of de

dreiging daarvan ongedaan te maken. Wij beoordelen het risico van bodem-

verontreiniging volgens de systernatiek van de Nederlandse Richtlijn Bodem-

bescherming (NRB). UitgangsPunt daarbij is d¿t het risico op bodemveront'

reiniging venrraarloosbaâr moet zijn þodemrisicocategorie A). Bij een eindemissie

score 1 voldoet de maatregel in cornbinatie met de voorziening aan de Stand der

Techniek. Er is dan sprake ven een verwaarloosbaar bodemrisico. Als het bodern-

risico eenmaal is bepaald, zullen de te treffen voorzieningen in verhouding

moeten steen tot het risico en moeten voldoen aan zowel de Stand derTechniek als

aan het AlÁRA-principe,

ToeMngaanwøogaanNkB

De inrichting is niet gevestigd in een milieubeschermingsgebied voor grondwater;

er z{in dus geen extra bodembeschermende voorzieningen vereist. De bodemrisico'

bepaling en het voorzieningenniveau uit de NRB, uitgaande van een algemeen

beschermingsniveau, zijn dan ook van toepassing.

Uit de aanueag blijkt dat binnen de inrichting de volgende potentieel bodem-

bedreigende activiteiten aanwezig zijn:
a. opslaan en bewerken (sorteren, shredderen) van afualstoffen in de hallen Cl/Cz

en CZ|C8;

b. sh¡edderen van hout, opslag van geshredderd hout in de hallen C3 respectieve

lijkC¿;
c. opslaan van lege containers en stallen van voor afuansport gereed staande

(volle) containers in hat CS;

d. opslaan van gevaarlijke stoffen en onverhoopt aangetroffen gevaarlijke

afralstof,flent

e. opslaan van olie en smeermiddelen;
f, het wassen van voertuigen, containers en overig materieel;
g. een onderhouds- en een constructiewerþlaats voor motorvoeftuigen;

h. het afleveren van brandstoffen;
i. de opslag van dieselolie, afgewerkte olie en hydrauliekolie in bovengrondse

tanks;
j, opslaan en overslaan vanvetjwatermengsels, rkg-slib, swill en frituurvet.

Ada
In de hallen CrlCz en Cz/C8 vinden de volgende activiteiten plaats:

- opslaan, sorteren, shredderen, zeven en balen van bouw- en sloopafval,

bedrij fsafral, (groÐ huishoudelijk afi¡al en monostromen.
In deze hallen is een aaneengesloten asfaltvloer (afgewerkt met een betonnen

emulsie) aanwezig. Ten aanzien van de bodernbeschermingsstrategie sluiten wij
aan bij bodemrisicocategorie 4,zvan de NRB. Om tot een eindemissiescore van I te
kornen is volgens deze categorie een vloeistofdichte voorziening noodzakelijk. In
afwijking van de NRB zijn wij echter van mening dat de aanwezigheid van een

overkapping meeweegt in het bepalen van de bodembeschermende voorziening,
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Een vloeistofkerende voorziening biedt, in relatie tot de aangewaagde afvalstoffen,
naar onze mening in deze sifuatie voldoende bescherming voor de bodem.

Aanvullend merkenwij hierbij hetvolgende op.

In de NRB (paragraaf 5.2.4, onder a) wordt ten aanzien van een vloeistofkerende
voorziening aangegeven dat deze een Ssieke barrière vormt tussen de ectiviteit en

de bodem. Deze voorzieningen hebben slechts een bodembeschermend effect als

lekkages, morsingen en dergelijke onmiddellijk na constatering worden
opgeruimd, dus voordat de stoffen de bodem indringen. Voor vloeistofkerende
voorzieningen zijn geen inspectie- of ontwerpcriteria ontwikkeld, Voorbeelden van
vloeistofkerende voorzieningen die in de NRB worden genoemd zijn buiten-
verhardingen van stelconplaten ofaaneengesloten bestrating ofbinnenvloeren van
tegels of stelconplaten met niet geheel afgewerkte naden (elementenverharding).

Deze kerende voorzieningen dienen zodanig te zijn uitgevoercl dat de opgevangen
(vloei)stof niet weglekt voordat de verzamel- en/of schoonmaalauerkzaamheden
zijn voltooid. Van belang hierbij zijn inñltratie van regenwater, stofeigenschappen
zoals viscositeit en oplosbaarheid en de aanwezigheid en grootte van de naden.

Langs naden kunnen stoffen in de bodem terechtkomen, rnet name w:urneer niet
direct een opruimactie wordt gestart. Daardoor is het bodembeschermend effect
van dergelijke kerende voorzieningen bij lekkages en morsingen beperkt.
Het vorenstaande houdt in dat de vloeistofbelasting van de kerende voorziening
slechts üdelijk mag zijn, De aanwezigheid van een overkapping, waarùij infiltratie
van regenweter wordt voorkomen, voorkomt det de vloer gedurende laagere tijd
met vloeistof wordt belâs t.
Echter, uit de praktijk blijkt dat bij opslag en sorteringþewerking van de in de

eenw&¡g genoemde afvalstoffen nietgesteld kan worden dat de vloeistofbelasting
van de kerende voorziening slechts tijdelijk is. In perioden van regenval kunnen
binnengebrachte ladingen nat zijn. Daarnaast kan regenwater zich ophopen in
containers die, op een locatie waar afral wordtverzameld, buiten hebben gestaan,

Bij het lossen van deze containers kan dit regenwater in de hal terechtkomen.
Vrachtwagens die afyalstoffen brengen kunnen nat de hal inrijden. Hetzelfrle geldt
voor intetne transportmiddelen die van buiten naar binnen rijden. Dit alles leidt
ertoe dat in bepaalde perioden de kerende vloer continu nat is.
Een kerende voorziening zoals bedoeld in paragraaf 5.2.4, onderdeel a van de NRB

zal daarom in de praktijk onvoldoende bescherrning bieden tegen bodemveront-
reiniging als gevolg van de (in bepaalde perioden) continue vloeistofbelasting en de

aanwezigheid van naden in de verharding.
Bovendien leert de praktijk dat dit soort elementenverhardingen snel worden
stukgereden waardoor de aanwezigheid en grootte van naden verergert en het
risico op bodemverontreiniging vercler toeneemt.
In deze situaties zal een kerende voorziening dan ook tenminste moeten bestaan

uit een þlijvend) naadloze vloer die tevens bestand is tegen de mechanische
belasting die op die vloer wordt uitgeoefend. Beschadiging (zoals scheurvorming)
moet direct worden verholpen.
Met inachtnening van het vorenstaande zijn wij van mening dat de in de hallen
Cr/Cz en C7/C8 aanwezige vloer onder een overkapping in combinatie met de voor
deze hallen aangewaagde activiteiten leidt tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Adb
In hal C3 bevindt zich de houtsh¡edder, In hal C4 vindt opslag plaats van
geshredderd hout, In hal C: is een gestorte betonnenvloeraanwezig. Hal C¿ is
verhard me t stelconplaten.
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Ten aanzien van de bodembeschermingsstrategie voor hal C3 sluiten wij aan bij

bodemrisicocategorie 4avaî de NRB. Om tot een eindemissiescore ven 1 te komen

is volgens deze categorie een vloeistofdichte voorziening noodzakelijk. In hal Cg

wordt normaliter alleen metdroge afyalstoffen gewerkt. In combinatie met de

aanwezþheid van een overkapping biedt een vloeistofkerende voorziening in deze

situatie naar onze mening voldoende bescherming voor de bodem. ln analogie met

wat is genoemd Onder'Ad a' zal de kerende voorziening moeten bestaan uit een

blijvend naadloze vloer die tevens bestand is tegen de mechanische belasting die

op die vloer wordt uitgeoefend. Dit omdat niet is uit te sluiten dat incidenteel

natte afralstoffen in de hal aanwezig zullen zijn of de vloer door andere orn-

standigheden langere tijd nat is. Rekening houdend met de aangewaagde

activiteiten zijn wij van mening dat de in hal Cg aanwezige betonnen vloer onder

een overkapping leidt tot een verwaarloosbeer bodemrisico'

In hal C¿ vindt alleen opslag plaats van geshredderd hout. Ten aânzien van de

bodembeschermingsstrategie sluiten wij aan bij bodemrisicocategorie 3.r van de

NRB. Om tot een eindemissiescore ven 1 te komen kan volgens deze categorie

wofden volstaan met een vloeistofkerende voorziening in combinatie met een

overkapping. De aanwezige elementenverharding (stelconplaten) in combinatie

met de in hal C¿ aanwezige opslag leidt naar onze mening tot een verwaarloosbaar

bodernrisico.

Adc
ln hal CS worden lege containers gestald en containers die gereed zijn voor aÊ

tfansport. Ten aanzien van de bocleml¡eschermingsstrategie sluiten wij aan bij
bodemrisicocategorie 3,1 ven de NRB. Om tot een eindemissiescore van r te komen

kan volgens deze categorie worden volstaan met een vloeistofkerende voorziening

in combinatie met een overkapping. Bij het stallen van containers die gereed zijn
voor eftransport heefl de aanwåger eengegeven dat geen Percoleetweter mag uit-

lekken. In hal CS is een elementenverharding aanwezig (stelconplaten). Over de

onder deze elementenverharding aanwezige folie zijn geen gegevens bekend. De

aanwezige elementenverharding (stelconplaten) in combinatie met de in hal C5

verrichte activiteiten leidt naar onze mening tot een verwaarloosbaar bodernrisico.

Add
Gevaarlijke stoffen (in de zin van de richtlijn cPR r5-r) worden opgeslagen con-

form de CPR r5-r. Opslagvoorzieningen die volgens cle CPR r5-r zijn geconstrueer{

kunnen ook worden gerekend tot vloeistofdichte opvangvoorzieningen. Voor on-

verhoopt aangetroffen gevaarlijke afralstoffen dient een gelijlluaardige voor-

ziening aanwezig te zijn.

Ade
Olie en smeermiddelen worden volgens de aanwaag opgeslagen in emballage

boven een vloeistofdichte opvangvoorziening, De opslag vindt plaats boven een

lekbakconstructie. Hiervoor geldt een minimale opvangcapaciteit voor de inhoud

van het grootste opgeslagen vat, vermeerderd met ro% van de overige opgeslagen

stoffen.



'?"ürîHonexn

ONs KENMERK

DGWM/zoo5lror36

P¡,cr¡¡a 16157

Adf,genh
Voor de activiteiten;
- het wassen van voertuigen, containers en overig materieel;
- onderhoudswerkzaamheden in de werþlaats;
- hetafleverenvanbrandstoffen;
sluiten wij aan bij bodemrisicocategorie 4.2verLde NRB. Om tot een eindemissie

scofe van r te komen moet een vloeistofdichte voorziening aanwezig zijn met een

PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening.

A4_i

Bovengrondse tanks voor de opslag van brandstofen andere olieproducten rnoeten

voldoen aan de eisen van de CPR9-6 (tweede druk, 1999). Tanks die conform de

CPR gr6-eisen zijn geconstrueerd kunnen worden aangemerkt als vloeistofdichte

opvengvoorzieningen.

adj
Vetjwatermengsels, rkg-slib, swill en frituurvet worden alle opgeslagen in vloei'

stofdichte containers. Deze wijze van opslag leidt tot een verwaarloosbaar bodem-

risico.

Beoordeling en goedkeuring vafl vloeren

Om hetvereiste bescherrningsniveau (risico op bodemverontreiniging verwaaÞ

loosbaar) te bereiken dienen vloeren (nieuw en bestaand) genoemd onder

f, g en h vloeistofdicht te zijn. De vloeren en de eventueel daarop aangesloten

riolering dienen hiertoe te worden beoordeeld en goedgekeurd op grond van

CURIPBV-Aanbeveling 44. Hiertoe is een voorschrift in de vergunning oPgetromen.

Goedkeuring leidt tot afgifte van een PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening

(PBV: Plan Bodembeschermende Voorzieningen). De gel¡ligheid van de PBV'

verklaring vloeistofdichte voorziening wordt gewaarborgd op grond van de in de

PBV-verklaring opgenomen beoordelingstermijnen en <riteria'

Deelcancluste

De vorenbesch¡even bodembedreigende activiteiten rnet de daarbijbehorende

maatregelen en voorzieningen en de aanvullende voorschriften in deze vergun-

ning leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Veiligheid

In het kader van de externe veiligheid blijkt det binnen de inrichting de volgende

activiteiten van belang zijn:
a. de opslag van dieselolie {o,5 m3), afgewerkte olie (2,5 m3) en hydrauliekolie

(z,S mt) in een bovengrondse tank:
b. de opslag van gevaarlijke afualstoffen (in de zin van de richtlijn CPR rs-r);
c. de opslag en het gebruik van gasflessen rnet propaan, zuurstof, acetyleen en

protegon (beschermgas) met een totale inhoud van z.3oo liter;
d. het shredderen van hout.

Ada
Bovengrondse tanks voor de opslag van brandstofen andere olieprodukten moeten

voldoen aan de eisen van CPR g-6 (zie onder Bodembescherming). Hiermee voldoet

de tank aan de eisen die in het kader van exterrre veiligheid aan deze installatie
worden gesteld.
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Adb
Gevaarlijke stoffen en gevaerlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen in een

voorziening die voldoet aan de richtlijn CPR r5-r (zie onder Bodembescherming).

Hiermee voldoet de opslag aan de eisen die in het kader van exteme veiligheid

hieraan worden gesteld.

Adc
Ten aanzien van de opslag en het gebruikvan gasflessen worden aen de ver-

gunning voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden hebben onder meer betrek-

king op de maximale hoeveelheid die in gasflessen mag worden opgeslagen, de

keuring, het gebruik en de opslaglocatie. Voor de opslaglocatie gelden afstands-

criteria tot de erfgrens en gebouwen binnen de inrichting. Onder deze voor'

waarden wordt voldaan aan de eisen die in het kadervan externe veiligheid hier-

aan worden gesteld.

Add
Het gebruikvan de houtsh¡edder gaat semen met de vorming van houtstof.

Hiermee bestaat een risico op het ontstaan van zodanige stofconcentraties dat bij

vonkvorming explosie van het stofinengsel zou kunnen optreden. Dit zou kunnen

gebeuren in de stofsilo en in de hal waar de houtshreddel steat opgesteld. In de

aanvraag zijn diverse maatregelen opgenomen om te voo¡komen dat een derge

lijke sihratie ontstaat. De maatregelen hebben betrekking op vonkdetectie en,

indien dit optreedt, automatische blussing van de gesignaleerde situatie. In het

geval toch brand ontstaat in de stofsilo is een (droge) blusleiding vanafde buiten-

gevel aanwezig die direct in cle stofsilo uitrnondt. Deze en andere maatregelen zijn
in de voorschrifilen van deze vergunning vastgelegd.

Om te waa¡borgen dat technische voorzieningen blijvend functioneel zijn, bepaalt

de vergunning tevens dat deze periodiek moeten worden gecontroleerd op hun

goede werking.
Wij zijn van rnening dat op deze wijze het voorkornen varl brand of stofexplosie in
voldoende mate wordt gewaarborgd.

Tevens zijn voorschriften opgenomen voor een stofdichte opslag van asbest en

asbestloudende afualstoffen.
Verder worden in deze vergunning voorschriften gesteld aan de aanwezigheid, het

onderhoud en de keuring van blusrniddelen. Tenslotte is een omheining of
anderszins afcloende voorziening voorgeschreven om toegang door onbevoegclen te

voofkomen.
Dankzij voornoemde maatregelen en voorzieningen is de veiligheid in de om-

geving van de inrichting in voldoende mate gewaarborgcl'

Afvalwater

Sinds het in werking treden van de Wet afualwater (z november 1994, Staats-

blad ZgS) vallen lozingen via het riool onder de werkingssfeer van de Wet milieu-

beheer. De Wet rnilieubeheer is van toepassing als het gaat orn een doelmatige

werking van de riolering. Het bevoegd gezag kan daarom nadere eisen stelen met

betrekking tot de samenstelling en eigenschappen van het afualwater maar ook ten

aanzien van de hoeveelheid afualwater dat in een riool wordt gebracht.
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Met betrekking tot de samenstelling en eigenschapPen ven het afvalwater dienen

wI voorschriften in de vergunning op te nemen op grond van de Instructieregeling

lozingwoorschriften milieubeheer. Voor de inrichting is naast een Wrr-vergunning

ook een vergunning vereist op grond van de Wet verontreiniging oppervlakte

wateren (Wvo). De voorschriften hebben daarom uitsluitend beEekking op de

bescherming van het openbaar riool en de la¡r'aliteit van het rioolslib. Dit houdt

kort gezegd in dat ten gevolge van de bedrijfsafralwaterlozing het riool niet mag

worden aangetast dan wel verstopt mag raken.

Vanuit de inrichting worden de volgende afrralwaterstromen geloosd op de

gemeentelijke riolering :

- bedrüfsafralwater van huishoudelijke aard, zonder zuiveringstechnische voor-

zieningen;
- afualwater afl<ornstig van de waspleets en de werþlaats via een slibvangput en

een olieafscheider;
- afualwater afkomstig van de aftankplaats voor motoryoertuigen via een slib-

vangput en een olieafscheider.

Op grond van de Instructieregeling dienen in elk geval de volgende voorschriften

aan de vergunning te worden verbonden.

Bedrijfsafualwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht indien door

de samenstelling. eigenschappen of hoeveelheid ervan:

r. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bü

een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
z. de verwerking nietwordtbelemmerd van slib, verwliderd uit een openbaar

riool,
Ten behoeve van een effectieve handhaving hebben wij deze voorschriften aan-

gevuld met een aantal voorschriften met betrekking tot de werking en dimensio
nering van de slib en olie/waterafscheider, de aanwezigheid van een controleput,

de parameters die bepalend zijn voor de corrosieve eigenschappen van het åfual-

water en algemene voorschriften ter bescherming van het openbaar riool.

Deelcondusie tr
Gezien het vorenstaande zijn wij van mening dat door de aanwezige voorzieningen

en de te nemen maatregelen de gevolgen van de aangewaagde activiteiten voor het

milieu zoveel mogelijk zijn beperkt en niet ontoelaatbaar zijn.

Vergunningstermijn
Conforrn artikel 8.r7 van de Wet mitieubeheer kan een vergunning voor een in-

richting voor de verwijdering yan afralstoffen, worden verleend voor een tennijn
van maximaal tienjaar.

Ingekomen bedenkingen en adviezen naar aanleiding van de aanwaag en de

ontwçrpbeschiklçing
Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking hebben

VROM-Inspectie Regio Zuid-West en de gemeente Delft geen gebruikgemaaktvan

de gelegenheid om advies ofbedenkingen uit te brengen met betrekking tot de

aanwaag en de ontwerpbeschikking.
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A. Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking is bij

briefvan 6juni zoo5 door het hoogheemraadschap van Delfland een advies

ingebracht. Het advies is als volgt samen te vatten:

1, In voorschrift 9.1.2 van de ontwer?beschikking wordt (onder andere)

aangegeven dat het bezinkselvolume van het bedrijfsafvalwater niet meer

mag bedragen dan t rnl/t. Delfland geeft aan daarvoor een andere norm

te hanteren namelijk'onopgeloste bestanddelen' (norm roo mg/l).

B. Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking ziin bij
brief van r¿ juni zoo5 door de vergunningaenweegster (SIIA Reqycling

Services West BV)binnen de gestelde termijn bedenkingen ingebracht. De

bedenkingen zijn als volgt samen te vatten:

7 , De in voorschrift r.r.4 genoemde afualstoffen komen niet voor in
artikel 9 van het Besluit inzamelen afvalstoffen. Verzocht wordt het
voorschrift te laten vewallen.

z. 'dienf in voorschrift 3,r.3 te wijzigen in 'kan'omdat de in voorschrift

3.1.3 genoemde bewerking technisch en economisch uitvoerbaar moet

zun.

3, Voorschrift 3.r.6 te wijzigen in 'De afgescheiden kunststofüactie dient
waar rnogelijk schoon te worden afgezet ten behoeve van hergebruik en

nuttige toepassing'.

4. Orndat rkg-slib en swill vanuit het inzamelmiddel moet worden over'

geheveld en de bovenziide van de opslagcontainers voor rkg-slib open zijn
wordt verzocht 'gesloten' in voorschrift 6.1.3 te laten vervallen.

S, Omdat het in voorschrift 6.r,¿ genoernde agrarisch cornposteerbaar afval

niet per definitie geurend afral is wo¡dt verzocht voorschrift 6.r.4 alleen

van toepassing te laten zijn op (daadwerkelijk)geurend afual.

6. Jn voorschrift 73,4wotdt aangegeven dat non-ferrometalen handmatig

uit de afralsnoom moeten worden verwijderd, Omdat dit in de toekomst

wellicht ook machinaal zou kunnen gebeuren wordt verzocht'hand-

matig' te laten vervallen.

7. Voorschrift t-24.1, vierde gedachtestreepje, bepaalt dat buíten het
bebouwde deel geen herstelwerkzaamheden mogen worden verricht.
Hiermee worden ook niet-bodembedreigende activiteiten uitgesloten.
Verzocht wordt dit deel van het voorschrift zo aan te passen dat niet-

bodembedreigende activiteiten ook buiten het bebouwde deel mogen

plaatsvinden.

8. In bijlage r bij de vergunning (Euralcodes te accepteren afvalstoffen)

worden onder subhoofdstuk zo 02 geen afvalstofcodes genoemd.

Verzocht wordt om onder het genoemde subhoofdstuk de afralstof-
codes zo oz or (biologisch afbreekbaarafual) en zo oz o3 (overig niet
biologisch afbreekbaar afual) op te nemen.

Naar aanleiding van de ingebrachte adviezen en bedenkingen merken wij het
volgende op.

Ar
Het opnemen ven een norm voor het bezinkselvolume is niet noodzakelijk waar

het gaat om de doelmatige werking van de riolering. De norm kan om die reden

vervallen. Voorschrift 9.r.2 is hierop aangepast.
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Br
Na beoordeling van het Besluit inzamelen aftalstoffen blükt dat klein gevaarlijk

afual wordt gelimiteerd tot de in het bedoelde Besluit genoemde stromen vermeld

in artikel r, tid r, onder c. Onder deze genoemde stromen worden niet begrepen

Tï,-buizen en tonerafral. De aanwaagster geeft hieünee terecht ean in zijn bedrijß-

voering te worden beperkt. Voorschrift r,r.4 vervalt.

BZ

De bewerking van agrarisch composteerbaar afval is getoetst aan sectorplan 9 van

het Landelijk afvalbeheerplan (tAP). De minimumstandaard voor het be en ver'

werken van organisch afval is composteren of vergisten met het oog op materiaal-

hergebruik.
SIÎA geeft aan agrarisch composteerbaar afral te zeven met behulp van een

tromrnelzeef met als doel niet<omposteerbare en composteerbare delen te

scheiden. Hiermee vindt een deel van de bewerkingsstappen plaats die moeten

leiden tot toepessing van de minimumstandeard. Het tAP bepaalt dat, indien de

minimumstandaard bestaat uit meerdere be en verwerkingshandelingen, in de

vergunning een sturingsvoorschrift wordt opgenomen dat bepaalt dat alle
noodzakelijke be en verwerkingshandelingen worden doorlopen die tot toepassing

van de mimimumstandaard leiden. Voorschrift 3.r.3 is op deze wijze aangepast'

Hiermee wordt tegelijk tegemoet gekomen aan het bezrøaar van SITA dat agrarisch

composteerbaar aftal (altijd) dient te worden gezeefd. Het sturingwoorschrift laat
de wijheid aan SIIA om agrarisch composteerbaar afval te zeven, echter onder de

voorwaarde dat dit materiaal wordt afgevoerd naar een erkende verguming-
houder ten behoeve van composteren of vergisten (met het oog op materiaal-

hergebruik).

B3

Voor specifiekin het LAP aangegeven gescheiden ingezameld kunststofafval is de

minimurnstandae¡d nuttige toepassing in de vorrn van materiaalhergebruik. Uitsal
en niet herbruikbaar kunststofafual moet worden verbrand. Niet gescheiden

ingezameld kunststofafral moetworden verwerkt conform de sectorplannen r
'huishoudelijk restafval'en 3 'HDO-restafral'(verwijderen door verbranden).

Voorschrift 3,r.4 uit de vergunning bepaalt dat gescheiden aangeboden efral-

stoffen, gescheiden moeten worden gehouden. Op grond van artikel ro.37 van de

Wm moeten de afralstoff[en worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

Er bestaat geen verplichting voor sorteerbedrijven om kunststofafral te ontdoen

van (chemischei verontreinigingen en andere materialen.
Hiermee verliest voorschrift 3.1.6 toegevoegde waarde voor de vergunning en is om
die reden verwijderd.

u
Voorschrift 6.r.3 bepaalt dat de aanvoer en opslag moet plaatsvinden in gesloten

containers. Het voorschrift stelt geen voorwaarde voor de overslag. In de aanwaag

(bijlage 8r bedrijfsactiviteiten) wordt aangegeven dat rkg-slib en swill worden

opgeslagen in gesloten containers. Voorschrift 6.r.3 is opgenomen in overeen-

sternming met de aanvraag.
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Nawaag bij SITA heeft duidelijk gemaakt dat rkgislib in vloeistofdichte containers

wordt opgeslagenwaarvan de bovenzijde open is. In hetgeuEapport (tabel 4.r) is

eveneens rekening gehouden met geuremissie als gevolg van de opslag van rkg-slib

in open conteiners, Op basis van het hiervoor genoemde is in voorschrift 6'r.3 een

uitzondering gemaakt voor de opslag ven rkg-slib.

85
In voorschrift 6.r.4 wordt gesproken over egrarisch compa$setþaðf afval.

Composteerbaar afral is organisch materiaal. Bij omzettingsprocessen van orgâ-

nisch materiaal zal pel definitie sprake zijn van de emissie ven geur. Onderscheid

kan worden gemaakt voor Organisch materiaal dat niet snel composteert zoels

takken en stamnen. Voor dit materiaal bestaat geen noodzaak het op korte

terrnijn uit de inrichting te verwijderen. In voorschrift 6.r.4 is een uitzondering

gemaakt voor de hiervoor genoemde materialen.

B6

De toevoeging'handmatig' is gebaseerd op de huidige werlcurijze. Wij realiseren

ons dat dit een beperking geeft op het moment dat dit machinaal kan plaats'

vinden. Voorschrift 7.3.4is hierop eengePast. Omwille van de consistentie va¡

voorschrifl 7.g.4is de toevoeging'handmatig' onder het tweede gedachtestreepje

eveneens vervallen.

L7
Voorschrift rz4.r sluit aan bij de vergunningaenvraag namelijk dat constructie- en

reparatiewerkzaemheden aan meterieel, containers en wagens en groot onderhoutl

aan het wagenpark plaatwinden in de constructie en onderhoudswerþlaats. De

aanweag kan op dit punt in dit stadium van de procedure niet meer gewijzigd

worden.

B8

De afualstofcodes 20 oz or (biologisch afbreekbaar efuel) en ztl tl2 o3 (overig niet

biologisch afbreekbaar afual) zijn niet opgenomen in de aanvraag.Anderzijds

bestaet er uit milieuhygiënisch oogpunt geen bea¡¡aar beide afualstofcodes toe te

voegen, de afralstoffen zijn vergelijkbaar met de afuelstoffen die al worden

genoemd onder'Agrarisch composteerbaar afval'. De totale hoeveelheid van dit
soort afualstoffen blijft gelimiteerd op een doorzet van 2o.ooo tonf aar en een

maximale oPslag van 1.ooo ton.

E!tr4conclusie
Gelet op vorenstaande overwegingen besteat er voor ons geen aauleiding de ge

waagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die bescherming bieden tegen de

nadelige gevolgen voor het milieu.
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Besluit
Gelet op het vorenstaande, hebben wij besloten aan SITA Recycling Services

West BV, voor de inrichting aan de Schieweg 60 te Delft, sectie G, nuruners 3o4'

3oS en 335 (gedeeltelijk) een vergunning, als bedoeld in artikel 8'4 van de Wet

milieubeheer, te verlenen voor een inrichting bestemd voor:

het sp etl-0J-ettlaa.Il'la$3xçn en bev,erke-flvan (pe[jaêr):

- 446.81.0 ton afralstoffen;
a_anvulleudcacti-vrtt-iten,zo-alit
- het stallen en verrichten v;rn onderhoudswerkzaamheden aan eigen materiaal

en materieel;
- de opslag van smeermiddelen en gasflessen;

- de opstag van brandstoffen en het afleveren daarvan ten behoeve van het eigen

wagenpark;
- een wasplaats.

Naar aanleiding van de ingebrachte bedenkingen is de ontwerpbeschikking als

volgt gewijzigd:
- bedenking onder 'Ar': voorschrift 9.r.2 is aangepast;

- bedenking onder'Bt': het gedeelte in de considerans met betrekking tot het
opslaan van afralstoffen waarvoor een inzamelvergunning noodzakelijk is, is

verwijderd. Voorschrifl r.r.4 is verwijderd en de voorschriften r.r.5 tot en met
r.r.9 zijnvernummerd:

- bedenking onder'Bz': voorschrift 3.r,3 is aangepast;
- bedenking onder'83': voorschrift 9.r,6 is verwijderd en cle voorschriften 3,r.7

tot en met 3.r.rr zijn vernummerd;
- bedenking onder'B4': voorschrift 6.r.9 is aangepast;
- bedenking onder'85': vootschrift6.t.4 is aangepast;

- bedenking onder'86': voorschriftz.s,+ is aangepast;'
- bedenking onder'88': aan de lijst met te accepteren afr¡alstofcodes zijn de

codes zo 02 01 en zo 02 oZ toegevoegd.

De vergururing wordt verleend voor een periode van tien jaar vanafde datum
waarop deze vergunning in werking treedt.
Ingevolge artikel 8.16 van de Wm bepalen wij dat de voorschriften 4.2,2 tot en met

4.2.6 in werking blijven tot twaalf maanden na het mornent dat deze vergunning

haar geldigheid heeft verloren.
De aanwaag inclusief de bijlagen maken, gelet op artikel 8.rr, lid r van de Wet

milieubeheer, deel uit van deze vergunning.

Aan dit besluit verbinden wij de volgende voorschriften.
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1.O ACCEPTANE

7,a Aþemeen

In de inrichting mogen de afvalstoffen worden geaccepteerd zoals

genoemd in bijlage r bij deze vergunning.

ln de inrichting meg per kalenderjaar maximaal 446.8ro ton afralstoffen

worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima

zoals deze zijn genoemd in bijlage r bij deze vergunning.

Gevaarlijke afvalstoffen mogen niet worden geaccepteerd, met
uitzondering van de, confonrr de Eural-rystematiek met een " ' n

aangemerkte afi¡alstoffen, zoals opgenomen in bijlage r bij deze

vergunning.
Indien gevaarlijk afral onverhoopt in reeds geaccepteerde wachten {dus
na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet het onmiddellíjk uit de

wacht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelrnatige

verpakking worden opgeslagen.

Het in vrachten afralstoffen onverhoopt aangetroffen huishoudelijk
afval dient onmiddeltijk uit de wacht te worden verwijderd en in een

doelmatige verpakking te worden opgeslagen.

1.1.5 De in geaccepteerde wachten onverhoopt aangetroffen overige onge
wenste (afval)stoffen moeten eveneens onrniddellijk uit de wacht worden

verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking

worden opgeslagen.

r.r.6 De vergunninghouder is verplicht te werken volgens de bij de aanvraag

gevoegde acceptatieprocedure inclusief voorzover van toepassing de

goedgekeurde wij zigingen.

4.4.7 Wijzigingen in de acceptatieprocedure mogen nietworden doorgevoerd

voordat zd schriftelijk goedgekeurd zijn door het hooftl van de regio.

:. .r.8 De vergunninghouder dient aan de personen en rechtspersonen die afual-

stoffen aanbieden aan de inrichting mee te delen welke afralstof,[en door

de inrichting overeenkomstig deze vergunning geaccepteerd mogen

worden.Indien blijkt dat een partij afvalstoffen toch ongewenste (afi¡al)-

stoffen bevat, dient de vergunninghouder in overleg met de aanbieder

van de betreffende partij maatregelen te treffen om herhaling te voo¡-

komen.

7-,7.,1-

a,7..2

1.1.3

7,44
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2.O

2.L

2.7-1"

2.7.2

2,4,3

2,4,4

2.4.5

REGISTRATIE

Algemeen

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van

alle aangevoerde afualstoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de

nuttige toepassing ofverwijdering van afralstoffen worden gebruikt het

volgende moet worden vermeld:

a. de datumv¡rn aanvoer;

b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);

c, neam en adres van de plaats herkomst;

d. een omschrijving van de aard en samenstelling;

e. de Euralcode (indien van toepassing);

f. het efralstroomnummer (indien van toepassing).

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aånwezig ziin,

waarin van alle afgevoerde afvalstoffen en van alle afgevoerde stoffen die

bij de nuttige toepassing ofverwijdering zijn ontstean hetvolgende moet

wordenvermeld:
a. de datumvan afYoer;

b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);

c. de afuoerbestemming:

d. een omschrijving van de aard en samenstelling;

e. de Euralcode (indien van toepassing);

f. het afvalstroomnurnmer (indien van toepassing).

Van reeds ingewogen (afval)stoffen die op grond ven een acceptatie

voorschrift van deze beschikking alsnog worden geweigerd dient een

registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:

a, de datumv¿rn aanvoer;

b. de aangeboden hoeveelheid (kg);

c. de naam en adres van plaats herkomst:

d. de reden van weigering:

e. de Euralcode (indienvan toepassing);

f. het afualstroomnummer (indien van toepassing),

Binnen de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn. De in de

voorschriften 2-r,t,2.t.2 en 2.1.3 genoemde gegevens dienen in een

daartoe geschikt (geautomatiseerd) registratiesysteem te worden

oPgenomen.

De registratie van de aangevoerde en afgevoerde hoeveelheden (afvalf

stoffen dient te worden bepaatd door middel van een op de inrichting
aanwezige gecertifi ceerde weegvoorziening.
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2.t.6

2.t.7

z-r.8

2.a,9

2.1,70

De meetvoorziening(en) van de weegbrug waarvan gebruik wordt
gemaakt, moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften rran

het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Er dienen geldige certificeten
binnen de inrichting aanwezig te zijn,

Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de afralstoffenregistratie
en financiële administratie.

Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal dient ter afsluiting van dit
kalenderkwartaal een i¡ventarisatie van de in de inrichting op de laatste

dag van het kwartaal aanwezige voorraad afralstoffen en daaruit
ontstene secundaire grondstoffen plaats te vinden en in een rapportage

te worden vastgelegd. Op verzoek dient deze rapportage aansluitend te

worden verzonden aan het hoofd van de regio.

In de rapportage dient het volgende te worden vermeld:
a. een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen

(atual)stoffen;

b. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg);

c. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.
Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad
(op basis van geregistreerde gegevens) dienen eveneens in deze rapPor-

tage te worden verklaard.

AIle te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en

samen rnet de in voorschrif[ 2.r.8 genoemde rapportage gedurende ten
minste vijfjaarworden bewaard en een daartoe bevoegde ambtenaren op

eerste aanvraag ter inzage worden gegeven.

Wijzigingen in de registratieprocedure mogen niet worden doorgevoerd
voordat zij schriftelijk goedgekeurd zijn door het hoofd van de regio.
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3.o BEDRIJFSVCIERING

9.1. Algemeen

3.1.1 De termijn van opslag van afralstoffen mag maximaal één jaar bedragen.

In afindjking hiervan mag de termijnvan opslag van afralstoffen maxi-

maal driejaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van

het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt

door nuttige toepassing ven afi¡alstoffen.

3.1.2 Het in wachten gemengd bouw- en sloopafual aangetroffen C'hout dient

onmiddellijk uit de vracht te worden verwijderd en gescheiden te worden

opgeslagen,

3.1.3 Agrarisch composteertaar afral (euralcodes tlz'o1.o1' o2.o1,o3, o2.ot'o7,

o2,o1.99, 20 oz ol en zo,o3.oz) dient te worden aftevoerd naer een

erkende vergunninghouder ten behoeve van composteren ofvergisten

met het oog op materiaalhergebruik.

3.4.4 Reeds in categorieën gescheiden aangeboden afualstoffen dienen geschei'

den te worden gehouden.

3.1.5 Voordat een partij sorteerzeefzand, wijgekomen bíj het gebruik van

(mechanische) sorteerwerkzaamheden, wordt afgevoerd ten behoeve van

nuttige toepassing als bouwstof moet de partij worden getoetst aan het
Bouwstoffenbesluit. Deze toetsing moet plaatsvinden volgens de proto
collen (monstemame en analyse) van het Bouwstoffenbesluit (APo¿).

Indien uit de toetsing trlijkt dat niet wordt voldaan aan de eisen van het

Bouwstoffenbesluit den moet de partij gescheiden worden afgevoerd naar

een daartoe vergunde verwerkingsinrichtjng.
De datum en het tijdstip van de bemonstering alsmede de verkregen

analyseresultaten (volgens Bouwstoffenbesluit APo4) van elke partij
sorteerzeefzand die als bouwstof worden afgevoerd, moeten worden

geregistreerd. De geregistreerde gegevens moeten ten minste drie jaar

worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren oP aanwaeg ter

inzage worden gegeven.

3.1.6 Gevaarlijke afvalstoffen, waaronder kga en kca, (inclusief verpakkingen)

dienen overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen te

worden afgevoerd naar een erkende verwerker,

3,7.7 Uitgesorteerde en niet-uitgesorteerde afralstoffen dienen overeenkomstig

de daarvoor geldende wettelijke bepalingen te worden afgevoerd naar

een erkende verwerker dan wel te worden afgevoerd ten behoeve van

nuttige toepassing.

3.1.8 Alle bewerkingen van afualstoffen dienen in een hal plaats te vinden.
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3.1.9

3,1,10

Z.z Hout

3.2.7

9.3 Dal€fvel

3.3.1

3.3,2

3.3.3

B4 Asbest

3.4.1

3.4.2

3.4.3

Met uitzondering van kga/kca, wit- en bruingoed, asbest, accu's en nog te

accepteren dan wel voor aftransport gereed staande afvalstofffen dienen

afvalstoffen in de hallen CtlCz, CS of CzlCS te worden opgeslagen, Opslag

van kga/kca, wit- en bruingoed, asbest en accu's op het buitenterrein

dient plaats te vinden in containers die tegen inregenen zijn beschermd.

De binnen de inrichting maximale hoeveelheid opgeslagen afralstoffen

mag voor de verschillende afvalstrornen niet meer zijn dan zoals

genoemd in bijlage r bij deze vergunning.

C-hout mag niet worden geshredderd. Indien C-hout en A-/B-hout als

mengvracht wordt geaccepteerd dient de gehele wacht te worden behan-

deld ats C-hout, tenzij C-hout uit de wacht Ay'B'hout kan worden ver
wijderd.

Activiteiten met dakafVal dienen beperkt te blÜven tot het handmatig of
met een kraan afscheiden van dakgrind en van grove stukken dakleer van

het overige afual. Afzeven, windziften, wassen ofandere fysische enfof
mechanische bewerkingen zijn niet toegestaån.

Het vermengen ven dakgrindldakleer met andere afralstromen is niet
toegestaan.

De uit de afscheiding verkregen fracties dakgrind en dakleer dienen te

worden afgevoerd near een vergunde verwerkingsinrichting.

Asbest(houdend) afval dient onrniddellijk te worden verpakt in afgesloten

niet-luchtdoorlatend, van voldoende sterkte, kunststof verpakkings'

materiaal. Het verpakkingsmateriaal dient te worden voorzien van het
ñguur overeenkomstig bijlage II Etikettering van het Warenwetbesluit

asbest (r5 augustus rgg¿, Stb. 6Z¿),

Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(hogdend) afval moeten

zodanig zijn dat beschadiging van het verpakkingsmateriaal uitgesloten

is.

De container met asbesthoudend afral moet afgesloten zijn door rniddel
van een slot ofgeplaatst zijn op een voor onbevoegden ontoegankelijke

opslagplaats.

Binnen de inrichting zijn behoudens de handelingen conform eerder in
deze paragraafgenoemde voorschriften verdere handelingen van enige

aard metnog onverpakt asbest(houdend) afral verboden.

3.4.4
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34.s De afgesloten container ofopslagplaats zoals bedoeld in de voorschriften

waarin asbest en asbesthoudend aftal is opgeslagen, moet op duidelijke

wijze ran onderstaande aanduidingen zijn voorzien:
,ASBESTHOUDEND AFVAL'

'BIJ ONDESKLINDIGE ÊÍANDEUNG KAI'I EENVOORDE GEZONDHBID

scHADEr¡JKE SToF VRIIKOMEN'
.ZAKKEN EN CO}TTAINER GESLOTTN HOI.]DEN'

3.s Gasontladingslampen,wit-enbruingoedenaccu's

3.5.1 Om breuk te voorkomen, dienen gasontladingslampen in specifiek

daarvoor bedoelde opslagmiddelen te worden aangevoerd en opgeslagen.

3.5.2 Koel- en wieskasten moeten zodanig worden bewaard, dat de daarin

aanwezige stoffen niet kunnen ontsnaPpen, dan wel oplin de bodem

kunnen geraken.

3.5.3 De opslag van accu's moet plaatsvinden in een vloeistofdichte bak die

bestand is tegen hetin de accu's âenwezige elektrolyt. Indien de bak

buiten is opgesteld, moet deze tegen inregenen zijn beschermd. Het

opladen van accu's moet plaatwinden op een vloeistofdichte vloer en op

een goed geventileerde plaats,
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4,o NTJL.EN EINDSITUATIEMETINGVAN DE BODEM

4.t Nulsituatiemeting van de bodem

Uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze beschikking

dient de nulsituatie van de bodem ter plaatse van de inrichting te zijn

vastgesteld; de vaststelling van de nulsituatie dient te geschieden

conform het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB

(rSgS), uitgave Sdu. ln afi,vijking van het protocol voor Bodemonderzoek

Milieuvergunningen en BSB (rgSs), uitgave Sdu, dienen de monster- en

analysemethoden te voldoen een de NEN Sz¿o.

4,a.2 In afindjking van het bepaalde in het eerste voorschrift van deze paragraaf

behoudt het bevoegd gezag zích het recht voor op een eerder tijdstip de

vaststelling van de nulsituatie te verlangen, indien op grond van de

milieuhygiënische situatie (verder) uitstel redelijkerwijs niet verant-

woord wordt geacht en indien redelijkerwijs is vast komen te steen dat

de vergunninghouder de bepalingen, zoals die zijn neergelegd in de

(eventuele) BsBovereenkomst, niet (meer) nakomt.

4.4.3 Indien op grond van andere onderzoeken reeds kwaliteitsgegeyens van de

bodem bekend zijn, kan vergunninghouder het bevoegdgezagverzoeken

gegevens van deze onderzoeken mede te gebruiken om de nulsituatie
zoals bedoeld in het eerste voorschrift van deze paragraafvast te leggen.

4.74 Alvorens wordt begonnen met de uitvoering van de bepaling van de

nulsituatie, moet de in het protocol voor Bodemonderzoek Milieu-

vergunningen en BSB (1993) genoemde onderzoeksstrategie ter goed-

keuring worden voorgelegd aan het hoofd van de regio.

4,4.5 Het hoofd van de regio dient minimaal vier werkdagen voordat cle

bernonstering ten behoeve van de bepaling van de nulsituatie plaats-

vindt, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van datum en tijdstip van de

bemonstering.

4.1.6 De resultaten en bijbehorende rapportage van de bemonstering en

analyse ten behoeve van de bepaling van de nulsituatie moeten na het

bekend worden hiervan terstond worden overgelegd aan het hoofd van de

regio.

4.7.7 Indien gedurende het in werking zijn van de inrichting wijziging of
verplaatsing plaatsvindt van conform de NRB aangemerkte bodem-

bedreigende activiteiten, dient alvorens deze activiteiten worden ge

wijzigd of verplaatst aanvullend een nulsituatieonderzoek te worden

uitgevoerd. De vaststelling van de nulsituatie dient te geschieden con-

form het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB

(rggS), uitgave Sdu. In afl,nijking van het protocol voor Bodemonderzoek

Milieuvergunningen en BSB (rSgS), uitgave Sdu, dienen de monster-en

analysemetloden te voldoen aan cle NEN 574o.

41.4
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4.2 Eindsituatiemetingvandebodem

Vóór beëindiging van het gebruik van de inrichting moeten, indien en

voorzover door het hoofd van de regio noodzakelijk geacht, alle (afval)r

stoffen, materialen en installaties van het terrein van de inrichting
wordenverwijderd en afgevoerd neer een deartoe bevoegde verwerkings-

inrichting.

Direct na beëindiging van {een deel van de) bedrijßactiviteiten, waar ter
plaatse de nulsituatie is vastgelegd, dient de eindsituatie van grond en

grondwater te worden vastgesteld. De vaststelling van de eindsituatie

dient te geschieden conform het protocol voor Bodemonderzoek Milieu-

vergunningen en BSB (rggS), uitgave Sdu, daarbij rekening houdend met

de wijze waarop de nulsituatie is vastgesteld. In afrrijking van het
protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (rggs)'

uitgave Sdu, dienen de monster- en analysemethoden te voldoen aan de

NEN SZ¿o.

Het hoofd van de regio dient minimaal twee weken voordat de in deze

paragraaf bedoelde bemonstering plaatsvindt, schriftelijk in kennis te

zijn gesteld van de daturr en het tijdstip van de bemonstering'

4,24 De resultaten van de in deze pamgraaf bedoelde bemonstering en analyse

moeten direct ne het bekend worden hiervan worden overgelegd aan het
hoofd van de regio.

4,2.5 Indien de in hetvorige voorschrift genoemde resultaten daartoe aan'

leiding geven, dienen nader door het hoofd van de regio aan te geven

maatregelen terbescherming van de bodem te worden geEoffen binnen

een door hern gestelde termijn.

4.2.7

4,2.2

4.2.3
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5.o

5.1

5.r.1

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN

Algemeen

De activiteiten met betrekking tot:
- het wassen van voertuigen, containers en overig materieel;
- de onderhouds- en constructiewerþlaats voor motowoertuigen;
- hetafleverenvan brandstoffen;

dienen te geschieden op ee¡r blijvend vloeistofdichte voorziening met een

eindemissiescore 1, zoals gesteld in de NRB'

De activiteiten in cle hallen CtlC;z, C¡ en CzlCB dienen te geschieden op

een blijvend naadloze vloeistofkerende vloer.

De activiteiten in de hallen C4 en C5 dienen te geschieden op een vloei-

stofkerende vloer zoals bedoeld in de NRB-

Uit de in hal CS voor aflransport gereed staande containers mag geen

percolaatwater lekken.

De opslag van gevaarlijke afualstoffen, zoals bedoeld in de CPR r5'r, dient

te geschieden op een blijvend vloeistofdichte voorziening. De opslag

dient, behoudens voor wat betreft de brandwerendheid, plaats te vinden

conform de richtlijnen zoals die zijn vermeld in de CPR r5-r die vigeerde

bij het in werking treden van deze beschikking. De opslag van overige

gevaartijke afualstoffen dient te geschieden oP een blijvend vloeistoÊ

dichte voorziening,
De bedoelde opslagen dienen tegen inregenen te zijn beschermd.

s.z Vloeibare of visceuze stoffen en brandbare stof,fen

5.2,1 De opslag van en werkzaamheden rret vloeibare of visceuze stoffen en

brandbare vloeistoffen dient plaats te vinden boven een bodem-

beschermende voorziening die is vewaardigd van onbrandbaar en hitte
bestendig materiaal en bestand is tegen de inwerking van de in gebruik

zijnde stoffen. De inhoud van de bodembeschermende voorziening is ten

minste gelijk aan de inhoud van het grootste opgeslagen vat, vermeer-

derd met ro% van de overige opgeslagen vloeiba¡e en visceuze stoffen en

brandbare vloeistoffen. De bodembeschermende voorziening is perrna-

nent tegen inregenen beschermd,

5.3 Dieselolie in een bovengrondse tank

In bovengrondse tanks mogen alleen K3-producten worden opgeslagen.

Deze tanks en de daerbijbehorende (aflever)installaties, moeten zijn
geïnstalleerd en voldoen aan de richtlijnen zoals die zijn verrneld in de

CPR g-6, versie 1999, tweede druk.

5.r.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.3.1
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54 Inspectiesvanvoorzieningen

Van de vloeistofdichte vloeren, en de daarop aangesloten bedrijß-

riolering, eoals bedoeld in voorschrift 5.r.r dient, binnen drie maanden

na het in werking treden van dit voorschrift de vloeistofdidttheid te

worden beoordeeld en goedgekeurd op grond van

CUR/PBV-Aanbeveling 44. Als bewijs van vloeistofdichtheid van de

vloeistofdichte vloeren en de daarop aangesloten bedrijfsriolering dient

vergurminghouder in het bezit te zijn van een geldige PBV-Verklaring

Vloeistofdichte Voorziening.

De PBV-Verklaring dient binnen twee weken na het bekend zijn te

worden overgelegd aan het hoofd van de regio.

Indien blijkt dat op basis van de inspectie cle vloer(en) en/of de bij-

behorende bedrijfsriolering niet els vloeistofdicht kan worden eenge

merkt dient de vloeden) en/of de bedrijßriolering binnen zes maanden

vloeistofdicht te worden gemaakt.

544 Indien blijkt dat op basis van de inspectie de vloer en de bijbehorende

bedrijfsriolering niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt en ook

niet vloeistofdicht kan worden gemaakt dient een monitoringss)ßteem te

worden aangelegd. Het monitoringssysteem moet worden ontwikkeld en

getoetst conform de 'Richtlijn Monitoring bodemla,r¡aliteit bedriifsmetige

activiteiten' behorende bij de NRB.

5.4.5 Binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient

vergunninghouder een inspectieprogramlla voor de overige

bodembeschermende voorzieningen ter goedkeuring aan te bieden aan

het hoofd van de regio.

In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen geinspecteerd worden;
- deinspectiefrequentie:
- de wijze van inspectie (visueel, monsterneme, metingen, et cetera);

- welke deskundigheid daarvoor nodig is;

- wie voor de inspectie verantwoordelijk is:

- welke middelen daarvoor nodig zijn;
- hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;

- welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden worden onder'

nomen.

54.6 Binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient

vergunninghouder een onderhoudsprogrËrmme voor de vloeistof<lichte

vloeren en voor de overige bodembeschermende voorzieningen ter goed-

keuring aan te bieden aan het hoofd van de regio.

ln het onderhoudsprogramma dient hetvolgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen onderhouden worden:
- deonderhoudsfrequentie;
- waaruithetonderhoudbestaat;
- wie het onderhoud uitvoert;
- welke middelen voor het onderhoud nodig zijn.

54.4

5.4.2

54.3
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54.7 Indien btijkt dat een vloer, zoals bedoeld in voorschrift 5.r.2' beschadigd

is waardoor vloeistoffen in de bodem kunnen dringen moeten terstond

maatregelen worden genomen om de vloer te reparereD om verontreini-

ging van de bodem te voorkomen.

5.4.8 Bij lekkages of morsingen door in de afralstoffen aanwezige vloeistof.

vaten en dergelijke, rnoeten direct maatregelen worden genomen om de

gernorste vloeistoffen doeltreffend en op milieuhygiënisch verantwoorde

wijze te verwijderen orn verontreiniging van de bodem te voorkomen-

F.S Beheermaatregelen

Vergunninghouder dient het doelmatig uitvoeren van handelingen

tijdens het proces te controleren gericht op hetvoorkomen dan wel het

signaleren van morsingen ofhet falen van procesapparatuur.

Vergunninghouder dient lekt<ages te verhelpen en morsingen oP te

ruimen ongeacht de zwaarte van de getroffen voorzieningen (good

housekeeping).

5.5.3 Binnen de inrichting dient een bedrijßnoodplan aanwezig te zijn' Het

plan dient een beschrijving te geven van maatregelen en voorqieningen,

die een vergunninghouder heeft voorbereid om effecten van calamiteiten

(ongewenste gebeurtenissen) te minimaliseren en te bestrijden.

5.5.4 Personeel rnoet zijn geïnstrueerd en getraind in de juiste bediening van

de procesapperatuur, de daartoe uit te voeren handelingen en de bijbe
horende beschermende maatregelen. Hierbij hoort ook de training in het

gebruik van nood¡naatregelen, het opruimen van wijgekomen stoffen en

het melden van incidenten bij de daartoe aengewezen verantwoordelijke

personen.

5.5.5 Binnen de inrichting dientvoldoende absorptiemateriaal aanwezig te

zijn om indringing van gemorste stoffen in de bodem enfof verdere

verspreiding daarvan over het terrein te voorkomen door stoffen te

absorberen en op te ruimen. Absorptiemateriaal dient voor onmiddellijk
gebruik beschikbaar te zijn.

5.5.1

5.5.2
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6.0 TUCHT

6.r Algemeen

Opslag, overslag en bewerken van (afual)stoffen moet zodanig plaats-

vinden, dat geen visueel waarneembare stofhinder optreedt op de grens

van de inrichting.

Huishoudeliik afvel dient ten miuste eenmaal per week of zoveel vaker

als nodig is te worden afgevoerd near een erkende vergunninghouder'

6.r.8 Rkg-slib, vet uitvetputten, frituuNet en swill moetenworden aangevoerd

in gesloten vloeistofdichte opslagrriddelen en vloeistofdicht worden

opgeslagen. De opslag van vet uit vetputten, frituurvet en swill moet

gesloten zijn.

6.t.4 Agrarisch comPosteerbaar afual, uitgezonderd takken en stemmen, dient

dagelijks uit de inrichting te worden verwijderd.

6.r.s Als opgeslagen afualstoffen aanleiding geven tot geurhinder buiten de

inrichting dient dit op doelmatige wijze te worden afgedekt'

Het hiervoor bedoelde afral dient vervolgens binnen 24 uur te worden

afgevoerd. Voor de bepaling van deze termijn blijven zondagen en

algemeen erkende landelij ke feestdagen buiten beschouwing.

6.2 Verkeer

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.r.r

6.r.2

De trensportvoertuigen dienen zodanig te zijn geladen enfof afgedekt dat

tijdens het transport naar en van de inrichting geen lading kan worden

afgeschud dan wel op andere wijze verspreiding kan optreden van

zr,r¡erfruil, zand, stof of ander fljnkorrelig materiaal.

Dieselmotoren dienen zodanig te zijn afgesteld dat deze een volleclige

verbranding hebben ofvan een roetfilter zijn voorzien.

Het berijdbare gedeelte van het terrein moet ter voorkoming van

stofuolming tijdig vochtig worden gehouden, Indien dit niet mogelijk is'

bijvoorbeeld tijdens vorst, dienen anderszins afdoende maatregelen te

worden genomen.
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7.o VEITICHEID

7.a Algemeen

71,a Zo spoedig als mogelijk maar uiterlijkbinnen één maa¡rd na het in
werking treden van deze vergunning moet aan de plaatselijke brandweer

en âen het hoofd van de regio een overzichtelijke plattegrond van de

inrichting zijn verstrekt, waarop duidelijk zijn aangegeven:
- de plaats, de aard en de capaciteitvan de in de inrichting aanwezige

brandbestrij dingsmiddelen;
- alle gebouwen, waarbij de aard van elk gebouw en de aard en de

maximaal op enig moment aanwezige hoeveelheid van de daarin

aanwezige (afval)stoffen is verrneld;
- de plaats, de aard en de maximaal op enig moment aanwezige

hoeveelheid van de overige in de inrichting aanwezige (afval)stoffen;

- aanrijroutes, onder meer voor de brandweer, de opstellingsplaatsen

voor brandweermaterieel, doorrijhoogten, wegbreedtes en toelaatbare

wieldrukbelasting.
Bij de plattegrond dient een lijstvan personen te zijn gevoegd die de

brandweer van deskundig advies kunnen dienen en die in geval van een

brand of calamiteit opgeroepen kunnen worden.
Wijzigingen in bovengenoemde gegevens moeten direct aan de plaatse

lijke brandweer en aan het hoofd van de regio worden doorgegeven.

7,1.2 Tijdens de reguliere bedrijfstijden moet in de inrichting ten minste één

persoon aanwezig zijn die bij het optreden van brand en/ofandere

calamiteiten, de in hetvorige voorschrift bedoelde en voor de brandweer

noodzakelijke actuele gegevens terstond kan verstrekken.

7.2 Beveiligingssystemenþlusmiddelen

7,2.7 Binnen twee maanden na inwerkingfeding van deze vergunning dient
vergunninghouder een beschrijving van de in de inrichting aan te

brengen brandbeveiligingssystemen en blusmiddelen ter goedkeuring

aan te bieden aan het hoofd van de regio. De vaststelling van het soort, de

capaciteit, de hoeveelheid en de locatie van de beveiligingssysternen en

blusmiddelen moeten in overleg met de brandweer worden bepaald.

7.2.2 Wijzigingen in de aangebrachte brandveiligheidssystemen en

blusmiddelen en/of in de werking daarvan moeten, voordat zij worden

doorgevoerd, schriftelijk ter goedkeuring een het hoofd van de regio

worden voorgelegd.

De aanwezige brandbeveiligingssysternen en blusmiddelen moeten
jaarlijks op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd door een daartoe

bevoegd te achten deskundige. Van elke uitgevoerde controle moet aan-

tekening worden gemaakt op een bij het âpparaat ter inzage aanwezige

registratiekaart en/of re gistratiesticker.
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7.3

7.3,7

7.3,2

7.3.3

7.34

7.3.5

2.2,6

7.3.7

2.2.8

7.3.9

Houtsh¡edder

Het shredderen va¡r hout mag alleen plaatwinden in de hallen CSIC '

Dagelijks moeten de hallen CglC+ worden gecontroleerd op ophoping van

stof. Stofophoping op vloeren, gebouwonderdelen en installaties moet zo

vaak als nodig worden verwijderd.

Binnen twee maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient

vergunninghouder de procedUres en werkinstrucfies voor de werkzaam-

heden genoemd invoorschrift 73.2 tet goedkeuring aan te bieden aan

het hoofd van de regio.

Voorkomen moet worden dat metalen onderdelen in de aanvoer naar,

dan wel in de stoßilo terecht kunnen komen' Hiertoe moet de hout-

shredder zün voorzien van:
- magneetafscheiders die ferrometalen uit de houtsÞoom afscheiden;

- een detectiesysteem voor ferremetalen. Bij detectie van deze metalen

moet de invoer tijdelijk worden stilgelegd en dienen deze rnetalen uit
de houtstroom te worden verwijderd.

Non-ferrometalen moeten eveneens uit de houtstroom worden ver-

wijderd.

De toevoer van de stoßilo moet zijn voorzien van een goed werkend

vonkdetectiesysteem. Het vonkdetectiesysteem moet zijn gecombineerd

met een automatísche blussysteem, bij vonkvorming moet het blus-

systeem directin werking treden.

Aan de buitenzijde van de hallen C¡/C¿ moet een blusleiding aanwezig

zijn die direct uitrnondt in de stofsilo.

,{lle in de hallen C3/C4 aanwezige schakelkasten noeten zijn voorzien

van overdruk, zodanig dat geen stof in de schakelkasten aanwezig kan

zijn.

Shovels en andere door verbrandingsmotoren aangedreven voertuigen

die werkzaam zdn in hal Cg/Ca moeten zijn voorzien van een vonken-

vanger in het uitlaatsysteem.

Transportbanden moeten zijn voorzien vån een systeem waarbij' in geval

van doorslippende aandrijfsystemen, transportbanden automatisch

worden uitgeschakeld.
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7.3.10 De in de voorschriften 7.94 tot en met 7.3.9 genoende voorzieningen
moeten worden geconEoleerd op hun goede werking. De controle en

controlefrequentie(s) moeten worden uitgevoerd respectievelijk bepaald

door een daawoor deskundig bedrijf. Binnen één maand na inwerking-
Eeding van deze vergunning dient vergunninghouder de hiervoor

bedoelde controlefrequentie(s) ter goedkeuring aan te bieden aan het
hoofd van de regio. Rapportages van uitgevoerde confoles dienen
gedurende ten minste vijfjaar te worden bewaard en aan daartoe

bevoegde arnbtenaren op eerste aanvreag terinzage worden gegeven,
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8.o GBTUID

8.r.r

8,t,2

8.r.3

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L^,r, mag ter hoogte van de

hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

1) De nummm wrwiJznn naar de rekenpuntcn uithet o?øestlsch ropport R06070aa{0,fk'

ild. 74 december 2Au wn LBP.

Het maximale geluidsniveau l.^-o mag ter hoogte van de hierna

genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

1,) De numfiers venvlJzen naar de rekenpuíten uitlßt aliúr/estisch ropport R0607aaú0.tk'

d.d, 74 decembú 2M4 v aí LBP.

De Handleiding meten en rekenen industrielawaai uit 1999 is van

toepassing bij het bepaler van de in voorgaande voorschriften toegestane

waarden.

nr.'l Locatie

Beoor'

delings-

hoogte

tu(m)

Langtijdgemiddeld beoordelinp'

niveau L*.ç in dB(A) over de periode

tussen

o7.où19.OO

llllr
19.O(>z3.OO

uur

23.OùO7.OO

uur

Vr Nicolaas Beetslaan ¿:

tot en met 112

5 39 31 29

1() 40 3i 3O

Yz Vulcanusweg 299,9o1 s 41. 1lt 32

Y4 Louis Coupertslaan z3

tot en met 117

5 40 34 33

1() 42 s6 35

nt.'J Locatie

Beoor-

delings-

hoogte

h"(m)

Maximale geluidsniveau L* in
dB(A) in de periode tussen

o7.o(>19.OO

uur

19.o(>23.OO

uur

23.O(}{)7.OO

uur

Vr Nicolaas Beetslaan z3

tot en met 117

45 45 ¿5

10 50 5O 5o

V2 Vulcanusweg zgq, lor 5 5o 5() 50

Y¿ Iouis Couperuslaan z3

tot en met 117

5 5o 5o 5o

10 50 5o 5O
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9.o AFVATWATER

9.1 Algemeen

Het bedrijfsafvalwater meg slechts in een openbaar riool worden

gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid

erven:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar úool
ofde bij dit openbaar riool behorende apparatuur;

- de verwerking niet wordtbelemmerd van slib, verwijderd uit een

openbaar riool.

9.a.2 Het bedrijfsafr¡elwater mag niet in de riolering worden gebracht indien

ter plaatse van de in het vorige voorschrift genoemde controleput in enig

steekmonster van het afralwater:
- de concentratie aan sulfaat, bepaald volgens NEN 66s¿ ofeen verge

lijkbare norrn, meer bedraagt dan ¡oo mg/l;
- de zuurgraad uitgedrukt in pHcenheden en bepaald volgens

NEN 64rr of een vergelijkbare norrn meer bedraagt dan r o of
minderdan 6,s;

- dè temperatuur meer bedraagt dan 3o K.

9.1.3 Bedrijfsafvalwater mag niet in het openbaar riool worden gebracht

indien het afralwater:
- grove ofsnel bezinkende stoffen bevat;

- bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vermalende aPpalatuur

zijn versneden ofvermalen of waarvan kan worden voorkomen da[

deze in het bedrijfsafualwater terechtkomen;
- een gevaarlijke afr¡alstof is, waarvan kan worden vootkomen dat deze

in de riolering terechtkomt;
- stankoverlast buiten de inricht-ing verooreaakt.

9.2 Bedrijfsspecifiek

9.2.7 Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats, de werþlaats en de

aftanþlaats voor motorvoertuigen dient voordat vermenging met ander

(afral)water plaatsvindt achtereenvolgens door (een) doelmatige en

oordeelkundig gebruikte slibvangput(ten) en olieaßcheider(s) te worden

gevoerd.

Het effluent van {de) slibvangpu(ten} en benzine- en/of olieafscheider(s)

dient te kunnen worden bemonsterd envia een controleput te worden

geleid.

(Een) slibvangput(ten) en olie-afscheider(s) moeten zij n gedimensioneerd

en geplaatst overeenkomstig NEN-EN 858'r en NEN-EN 858-2.

9.1.1
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9.3 Zuiveringstechnisçþsu/srkenzoals olieafsclreidersenslibvangputten

9.3.1 (De) slibvangput(ten) en olieafscheider(s), waardoor bedrijßafralwater

wordt geleid. dientþienen:
- in een deugdelijke steet te verkeren en doelrnatig en oordeelkundig

gebruikt te worden:
- zo dikwijls als voor de goede werking ewan noodzakelijk is te worden

schoon gemaakt waarbij de hierbij wijkomende afyalstoffen conform

de wettelijke regelingen dienen te worden afgevoerd'
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ATGEMEEN

Algemeen

10.o

10.1

10.1,1 Tijdens het in bedrijf zijn van de ínrichting dient personeel aanwezig te
zijn dat voor controle en registratiewerkzaamheden is geinsEueerd.

ao.1.2 Alle leidinggevende werl,r¡remers die binnen de inrichting behokken zijn
bij de activiteiten waarop de vergunning beûekking heeft, moeten op de

hoogte zijn van de in deze vergunning verrnelde voorschriften en
aantoonbaar voor hun taak geinstrueerd zijn.

1O,1,3 De vergunninghouder moet direct na het in werking treden van de

vergunning schriftelijknaam, adres en telefoonnullmer opgeven aan het
hoofd van de regio van degene (en van diens plaatsvewanger) netwie in
spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan
worden opgenomen. Wanneer wijzigingen optreden in de gegevens van
de bedoelde personen, moet dit vooraf onder verrnelding van de

wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het hoof<l van de regio.

70,7,4 Bij veranderingenven neem van cle onderneming of bij fusies, overnames
of andere organisatiewijzigingen, moet dit binnen veertien dagen na de
wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld onder overlegging van een

uittreksel van de Kamer van Koophandel aan het hoofd van de regio.

1o.1.5 Indien zich wijzigingen voordoen in de in de aanwaag a¿ngegeven

volmacht om nemens het bedrijf op te treden, moet dit binnen veertien
dagen na de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het hoofd
van de regio.

ro.r.6 De inrichting dient te allen tijde in ordelijke toestand en in goede staat
van onderhoud te verkeren.

70.L,7 Alle handelingen met afualstoffen moeten op zodanige wijze geschieden,

dat het buiten de inrichting geraken van afralstoffen wordtvoorkomen.

ro.r.8 De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de
openingstijden mogen anderen dan het personeel van de ínrichting
uitsluitend onder toezicht in de inrichting aanwezig zijn.

1O.1.9 Zoveak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten
doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van overlast
van vogels en ongedierte.

1o.1.1o De actuele keurings- en inspectierapporten die op grond van deze
vergunning vereist zijn, moeten in de inrichting worden bewaard en aan

de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven

en op eanvreag ter inzage worden opgestuurd.
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10.1.11 Indien uít de tnhoud ven de keurings- en iaspectierapporten blijkt dat
gevaar voor vemntreiniglng dreigt, dient, naast het in hetvorige lid
gestelde, terstond het bevoegd gezag daarvan in kennis te worden
gesteld.

1o.r.7.2 Van een ongewoon voon¡al dient zo spoedig mogelijk em meldingbij de

Milieuklachtentelefoon (o7ol 44l- 6t rr te worden gedaan.
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11.o REINIGEN VAN VOERTLIIGEN, WERKT{JIGEN EN OVERIG MATIRLAAT

11.1 Reinigen van voertuigen en werktuigen

11".1.7 Het reinigen met stoom of met weter van voertuigen, containers en ander

materieel moet plaatsvinden op de daarvoor beste¡nde inpandige

wasplaats. Het reinigen moet op een zodanige wijze plaatsvinden dat zich

geen waternevel buiten de inrichting kan verspreiden.

7"L.a.2 Oliën, vetten, modder of verontreinigd water mogen niet over de rand

van de vloer van een wasplaats of een was¡uimte worden geschrobd of
gespoten.

11.1,3 Vloeibare brandstofvoor eer hogedrukreiniger moet zijn opgeslagen in
een tenk die constructief deel uitrnaaktvan de hogedrukreiniger. De

brandstoftank mag geen grotere inhoud hebben dan 5o liter, moetvan
een doelmatige constructie zijn en zodanig zijn afgeschermd, dat de

inhoud onder normale omstandigheden geen hogere temperatuur kan

krijgen dan 4o "C.

1a-14 Een branderinstallatie voor vloeibare brandstof van een hogedmkreiniger

moet zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dât over het gehele

regelbereik een negenoeg rookloze verbranding wordt verkregen. Als

vloeibare brandstof mag slechts gasolie, dieselolie of peboleum worden
gebruikt.

1 1,1.5 Een brandstoftank van een hogedrukreiniger mag voor ten hoogste 95o/o

zijn gevuld.

r r.r,6 De uitrnonding van een afuoe¡leiding voor verbrandingsgassen Yan een

niet-verplaatsbare hogedlukreiniger moet zodanig zijn gesitueerd dat
deze gassen buiten de inrichting geen hinder veroorzaken,
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72.O ONDERHOUDS- EN CONSTRUCTIEWERKPIÁATS VOOR

MOTORVOEKIT]IGEN

7.2.t Algemeen

12.1.1 Eventueel in de onderhouds- en constructiewerþlaats gemorste oliën,

vetten of andere vlOeistoffen mogen niet van de vloet naar buiteu worden

geschrobd of gespoten. De vloer mag niet afi¡¡eterend near een uitgang

zijn gelegd,

1.2.2 Ventilatie

Een werkplaats dient zodanig te zijn geventileerd dat, ter voorkoming

van brand- ofexplosiegevaar, voldoende ventilatie is gewaarborgd om

gassen of dampen die ontstaan bij werkzaamheden of lekkage' af te

voeren.

12.2.2 Het proefdraaien van verürandingsmotoren mag uitsluitend plaatwinden

in een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Bij het

proefdraaien van verbrandingsmotoren moeten de uitlaatgassen op

doelmatige wijze op de buitenlucht worden afgevoerd door middel van

een op de uitlaat van de verbrandingsmotor bevestigde slang van

doelmatig materiaal.
Indien een uitlaatgas- afzuigventilator wordt toegepast moet de slang op

de zuigzijde van deze ventilator zijn aangesloten. Deze afzuigventilator

moet de uitlaatgassen door een uitsluitend voor dit doel besternde

leiding van doelmatig en onbrandbaar materiaal afroeren tot ten minste

r m boven de hoogste daklijn van het pand.

a2B Werklsmeerkuil

72,3.7, Gedurende het verrichten van werkzaamheden aan een motorvoertuig

dat boven een werk /smeerkuil met een diepte van meer dan o,6 m is

geplaatst, moeten de dampen doeltreffend uit deze kuil worden

afgezogen door een mechanische afzuiginrichting' bestaande uit langs de

beide lange zijden van de werk'lsmeerkuil nabij de vloer aangebrachte

afzuigkanalen, waarin, gelijkmatig over de lengte van het kanaal

verdeeld, afzuigopeningen aanwezig zijn. Per uur moet ten minste 6o m3

lucht per m" kuiloppewlak worden afgezogen. De dampen moeten

bovendaks worden afgevoerd zodanig dat geen nadelige gevolgen voor

het rnilieu worden veroorzaakt' De ventilatormotor rnoet buiten de

luchtstroom zijn geplaatst, dan wel van een explosieveilige constructie

zijn.

De verlichtingsarmaturen en schakelaars in de werk-/smeerkuil, alsrnede

de in deze kuil ofdaarbuiten aangebrachte wandcontactdozen, voo¡zover

deze worden gebruikt bd werkzaamheden met verPlaatsbare werktuigen

of toestellen in de werk-/smeerkuil' mogen eerst dan worden inge'

schakeld door een automatisch werkende schakelinstallatie als de afzuig-

inrichting in de werk-/smeerkuil reeds gedurende ten minste een halve

minuut in werking is.

72,2.1,

72.3.2
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12.3.3 In een werky'smeerkuil waarboven motorvoertuigen of verbrandings-

motoren worden hersteld of behandeld, moeten de verlichtings'

armehlren zijn uitgevoerd in een slagvaste constructie en met een

beschermingsgraad van ten minste IP 44 overeeukomstig NEN ro5z9, of
over de gehele lengte van de kuil zijn aangebracht achter schutglazen

van slaryast materiaal met paliiking.

724 Gedragsregels

Het is verboden in de inrichting:
- werkzaarnheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt in de

onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen

van een notorvoertuig of werktuig, die brandstof bevatten of kunnen
bevatten;

- motorvoertuigen, werktuigen of onderdelen schoon te branden;

- motorvoertuigen of werktuigen te pletten of te stapelen;

- buiten het bebouwde deel herstelwerkzaamheden uit te voeren;

- motorvoertuigen, werktuigen of onderdelen te veruen, te lakken of te
plamuren met behulp van een verfspuit;

- afualstoffen zoals gebruikte poetsdoeken en lege verfblikken anders te

bewaren dan in gesloten bussen, veten ofbakken van onbrandbaar

materiaal,

In een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd alsmede

in enig ander gebouw van de inrichting mogen geen brandstofr'eservoirs

van motorvoertuigen of werktuigen worden bijgevuld.

In een ruimte waar herstelwerkzaam-heden worden uitgevoerd of
motorvoertuigen enfof werktuigen worden gestald, mag niet worden
gerookt en mag geen open vuur aenwezig zijn, anders dan voor het

verrichten van las- en slijpwerkzaamheden.

L2.44 Het schoonmaken van onderdelen met behulp van organische oplos-

middelen, moet plaatsvinden in een afsluitbare bak of in een aßluitbaar
vat, dan wel in een speciaal reinigingssysteem, waarbij de vloeistof wordt
gerecirculeerd en in een gesloten vat wordt bewaard. Een deksel van een

dergelijke bak of vat mag alleen worden geopend voor het vullen of leeg-

halen van de reinigingwloeistof of voor het in- en uitlalen van de te

reinigen materialen.

L24.7

724.2

7.24.3
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13.o GASFLESSEN

18.1 Ægemeen

13,1,1 Binnen de inrichting mag de gezamenlijke waterinhoud van de aan-

wezige gasflessen rriet groter zijn dan z.3oo liter.

73.7.2 Gasflessen en toebehoren - tot en met de hoofddruk¡egelaar' moeten zijn
goedgekeurd door Stoomwezen BV of een tenminste gelijkwaardige

instelling.

13.1.3 Gasflessen waarvan de goedkeuring door Stoomwezen BV of een ten'

minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een door een dergelijke

instelling erkende deskundige niet of bliikens de ingeponste datum niet
djdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn.

De beproeving van gasflessen moet peúodiek zijn herhaald overeen-

komstig de termijnen aengegeven in hetVIC.

13.1.4 Indien de uitwendige toestend ven een gasfles zodanig is dat aan de

deugdelijkheid moet worden getwijfetd, moet de gasfles ter herkeuring

worden aangeboden aan Stoomwezen BV of een tenminste gelijkwaardige

instelling.

13.1.5 Beschadigde oflekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht

worden gebracht en worden gemerkt met het woord 'DEFECT'

respectieveËjk'LEK. Ook moeten direct maatregelen worden getroffen

om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen'

De desbetreftende gasflessen moeten aan de leverancierworden

teruggezonden.

13.r.6 Voor lege gasflessen moeten dezelftle veiligheidsmaatregelen in acht

worden genomen als voor gevulde gasflessen.

a3.1.7 Gasflessen, die in vorm sterk gelijken op blustoestellen, mogen in geen

geval rood zijn geschilderd.

t3.z Gasflessen gebruik

13.2.1 Gasflessen moeten ten minste 2 m van brandgevaarlijke stoffen ver'

wijderd worden gehouden.

73.2.2 Gasflessen moeten steeds gemekkelijk bereikbaar zijn en et moeten

voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen o¡nvallen,

Van een gasfles die in gebruik is moet de sleutel voor het openen en

sluiten op de afsluiter aanwezig zijn,
a3.2.3
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ai.z.4 Van een gasfles die niet in gebruik is moet de afsluiter zijn gesloten.

ag.2 Openopslag- of opstelpl,aats van gasflessen

13.3.1 In een opslag- of opstelplaats voor gasflessen mogen uitsluitend
gasfl essen aanwezig zijn.

13,3.2 Een opslag- ofopstelplaats voor gasflessen mag niet ongecontroleerd
toegankelijk zijn voor onbevoegden.

13.3.3 In een opslagplaats voor gasflessen rnogen geen aßluiters van gasflessen

worden geopend.

13.3.4 In en binnen een efstand van 2 m van een opslag-ofopstelplaats mag -

voorzover er gasflessen met brandbare gassen ofzuurstofwofden
bewaard of zijn opgesteld, niet worden gerookt en mag geen open vutrr
aanwezig zijn. Aan de buitenzijde van de opslag- of opstelplaats noet op

da¿rtoe geschikte plaatsen met betrekking tot dit verbod een pictogram

overeenkomstig NEN 3orr zijn aangebracht. Tevens moet, wanneerhet
een opslagplaats betreft, met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste

5 cm, het opschrift zijn aangebracht: 'OPENEN VAN AFSTUITERS VAN

GASFLESSEN VERSODEN'.

13.3.5 In en binnen een afstand van 2 m van een opslag- ofopstelplaats mogen
geen brandbare materialen aanwezig zün.

13.3.6 In of nabij een opslag- of opstelplaats waar gasflessen met zuurstof of'

brandbare gassen aanwezig zijn moetvoor elke 2oo m" vloeroppervlakte
of gedeelte daarvan een poederblusser aanwezig zijn met een wlling van

ten minste 6 kg blusstof.

13.3.7 De opslag- of opstelplaats moet zijn gelegen op ten minste 5 m van de

erfscheiding en 10 m van een gebouw dat tot de inrichting behoort.

13.3.8 De afstanden genoemd in voorschrift 13.3.2 mogen worden terug-
gebracht tot respectievelijk o en 3 m indien:
- op de erfscheiding een wand aanwezig is met een hoogte van ten

minste z m die is vervaardigd van onbrandbaar materiaal met een

brandwerendheid van ten minste 6o minuten. De wand moet aarr

weerszijden van de open opslag- ofopstelplaats een lengte hebben van
ten minste z m, horizontaal gemeten vanaf de open opslag- of opstel-
plaats;

- dewandenvanhetgebouwdettotde inrichtingbehoort, een

brandwerendheid bezitten van ten minste 6o minuten, gemeten

binnen cle verticale prcjectie van de open opslag- of opstelplaats op de

wand, alsmede binnen een afstand van deze projectie van ten minste
z m horizontaal en ten minste 4 m ve¡ticaal.



provrncre HorrRwp
LUïD

ONs KENMERK

DGWM/zoos/rors6

Pncrxa 49157

Aaadachtspunten

Maatr.egele.B i¡ þüaoudcre omsta¡d-igheden
Wij wijzen vergunninghouder erop dat hä, gelet op de artikelen t7l en t7 'zva'J
deWet milieubeheer, gehouden is ongewone voorvallen te melden bij de Milieu'

klachtendienst van de provincie Zuid-Holland, telefoon (o7ol 44t 6r rr en terstond

maatregelen te nemen om de gevolgen van het voorval weg te nemen of zoveel

mogelijk te beperken.

Andsr-ewelte,lijke¡egeli¡&e¡
Wij wijzen vergunninghouder et tevens op dat, daar waar het het in werking zijn

van de inrichting betreft, er nog andere wettelijke bepalingen in werking kunnen

zijn. In het bijzonder wijzen wij erop dat voor de in de inrichting aanwezige

ondergrondse opslagtanks voor dieselolie het Besluit opslaan in ondergrondse

tanks (BOOT) van toepassing is.

B-eraeptegen.-ded-ef,utdev-eþ-ç-qçhikki.ng
Binnen zes weken vanaf de dag waarop een exempla¿rr van het besluit ter inzage is

gelegd, staat voor eenieder beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State,

U kunt alleen tegen het besluit op de aanwaag om vergunning ingevolge de Wet

srilieubeheer beroep instellen, als u bedenkingen heeft ingediend tegen het

ontwerpbesluit of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent

geweest tot het indienen van bedenkingen.

Indien u bedenkingen heeft tegen wijzigingen in het besluit die zijn aangebracht

ten opzichte van het ontwerpbesluit, kunt u eveneens beroep instellen.

Hetbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag w¿rarop de beroeps-

termijn afloopt, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van

artikel 8:8r van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het

treffen van een voorlopige voorziening; het besluit treedt dan niet in werking

voordat op het verzoek is beslist.

Hetberoepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State,

Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 2¡l¡19, z5oo EA Den Haag: het verzoek om

een voorlopige voorziening moetworden ingediend bü de voorzittelvan de

Afcleling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 2o,0L9, z5oo EA Den

Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

w'g

mr. ing. M.C. de Bruin
adjunctdirecteur directie Groen, Water en Milieu

Verzonden rì 'r ilìji lnfl5
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A-rscHRrFT A N

- VROM-tnspectie Regio Zuid-West, Postbus 29086, goor GARotterdam:

- Burgemeester enWethoudersvan Delft;

- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Delfland,
Postbus 3061, 2601 DB Delft.
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B{II,AGE: BEGRIPPENLIJSTENTIJSTVAN,AFKORTTNGEN

Voorzover een DIN-, DIN-ISO-, NEN-, NEN-ISG, NEN-EN, NVN-norm, Al'blad' BRL' CPR

of NPR, waamaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de

uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld

de norrn, BRI, CPR" NPR of het Al-blad die voor de datum wearop de vergunning is

verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven

aanwllingen of conectiebladen dan wel - voorzover het op voornoemde datum

reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de

norm, BRL, CPR, NPR of het Al-blad die bij de aanleg of installatie van die

constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepest, tenzij in het

voorschrift anders is bepaald.

AFVAJ,STROOMNI.JMMER

Het afvalstroomnummer is een unieke aanduiding die verwijst naar een

aantal gegevens die de afvalstroom kenmerkt en is opgebouwd uit twaalf posities.

ATARA (As Low As Reasonably Achievable)

Zolaagals in redelijkheid bereikbaar, het zo ver als in redelijkheid te bereiken is

terugdringen van de milieubelasting tengevolge van het in werking zijn van de

inrichting als blijkt dat de gestelde doetstellingen niet haalbaar zijn,

ALGEMENE ERKENDE, TANDEUJKE FEESTDAGEN

Deze termen worden gedefinieerd in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet.

ASBESTHOUDENDAI\/AT

Afual waarin zich asbest bevindt met een concentratie van meer dan roo mg/kg

gewogen (serpentijnasbestconcentretie vermeerderd met tienmaal amfibool'

asbestconcentratie). Tevens wordt onder asbesthoudend afual begrepen al het afval

dat als asbestloudend afral in de inrichting is geaccepteerd.

Tselichdng
De norm voor asbest ten behoeve van hergebruik van puingranulaat of grond ìs

met een brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

(Stb. rggg-zooo, 25834, nr. 17) op ro mglkg hechtgebonden asbest gesteld. Deze

norm is het gevolg van de resultaten van onderzoeken, waaruit gebleken is dat

regulier bouw- en sloopaftral verontreinigd is met asbest. De ARBO'norm voor

asbest staat op dit moment op 1oo mC/kC, dus er is een ruime veiligheidsmarge in
acht genomen.

BEDRIJFSNOODPLAN

Een beschrijving van maatregelen en voorzieningen, welke een bedrijf heeft voor-

bereid om effecten van calamiteuze (ongewenste) gebeurtenissen te minimaliseren

en te bestrijden.

BEDRIJFSRIOLERING

Voorziening voor de afuoer van bedrijfsafralwater vanuit de inrichting naar een

openbaal riool ofnaar een andere voorziening voor de inzameling en het trensport
van afsalwater, inclusiefde daarbijbehorende verbindingen, putten en overige

voorzieningen.
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BSWERKEN (VAN AFVATSTOFFEN)

Veranderen van de aard of hoedanigheid van de afualstof door het behandelen met

ffsisch enlof chemische of biologische methoden voor nuttige toepassing of
verwíjdering.

BO['IA¡. EN STOOPAFVAT

Afral bestaande uit bouwa-fval, renovatíe- en sloopafral dat wijkomt bij het

bouwen, onderhouden! ¡enoveren en slopen van bouwwerken en wegen.

BRANDWERENDHEID VAN B OI WDETEN

De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van

een gebouw zijn functie moet krurnen blijvenverv¡llen bij verhitting, bepaald

volgens NEN 6o69.

BSB

Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrij ßterreinen.

CPR r5-r
Richtlijn 1S-1 ven de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen

'Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen en vâste stoffen

(o-ro ton)'.

crJR/PBV

Stichting civieitechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Project'

bureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

CUFJPBV.AANBEVELING ¿¿

Beoordeling vloeistofrlichtheid van vloeistofdichte voorzieningen (vierde herziene

uitgave), zoo5 Stichting CUR, Gouda,

D.CKAFVAI

Afual van daken dat geheel ofgedeeltelijk besteat uit dakgrind en dakleer en/of

teermastiek.

EINDSITUANEONDERZOEK

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen

van de inrichting waar potentieel bodembedreiçnde acitiviteiten hebben

plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwatel gecontroleerd op de

eventuele toeneme van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste herhalings'

onderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grond(water|

Inonsters.

Et,RAt{ODE
Zescijferig nummer uit de lijst van afualstoffen overeenkomstig artikel r, onder a,

van Richtlijn 75l44zlEEG betreffende afi¡alstoffen en artikel r, lid ¿, van Richtlijn

9rl6S9/EEG betrefFende gevaarlijke afralstoffen,
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GEVAARUIKE AFVATSTOFFEN

In de Regeling Europese afr¡atstoffenlijst (Regeling Eural; Stb' zooz,6zl als zodanig

¿rangewezen afralstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederland verbin-

dende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties (voorheen:

chemische afralstoffen en afgewerkte olie)'

GEVAAXIIJKE STOFFEN

Stoffen die op basis van het Besluitverpakking en aanduiding milieugevaarlijke

stoffen van de wet milieugevaartijke stoffen (wms) als zodanig worden

aangemerkt.

GEWEIGERDE PARNJEN AFVAI,STOFFEN

Afi¡alstoffen die reeds zijn ingewogen, maar vervolgens oP grond van de

acceptatievoorsch¡iften van deze vergunning alsnog geweigerd worden.

HOOFDVANDE REGIO

Het hoofd van het regiobureau West van de afdeling Handhaving van de directie

Groen, Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland: regiobureau west,

Postbus 90602, z5o9 LP Den Haag, telefoon (oZol ¿¿t ZS o8.

MENGEN (VAN AFVATSTOFFEN)

Het semenvoegen vån qua aard, samenstelling en concenÛatie niet met elkaar

vergelijkbare (verschillende) afralstoffen.

'NAADLOZE VIOEISTOFKERENDE WOER'

Een vloer die geen naden ofscheuren bevat en nietbestaat uit een elementen-

verharding (zoals stelconplaten, klinkers, tegels en dergelijke) oflosgestorte

materialen (verhardingsmaterialen zoals (gebroken) steenachtige materialen).

NEN

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven noIm.

NEN ro5z9
Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel (IPtodering)

(IEC szg:rg8g).

NEN SZ¿o

Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (ICS r3.o8o.or, oktober rggg).

NEN 6¿rr
Weter bepaling van de pH.

NEN-EN

Een door hetComitéEuropéen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands

Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse nortn aanvaarde en uitgegeven nonn.

NEN-EN 8S8-r

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijvoorbeeld olie en

benzine) - Deel r: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en lcwaliteitscontrole,
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NEN-EN 8S&z

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijvooröeeld olie en

benzine) - Deel z: Bepaling van nominale aftneting, installatie, functionering en

onderhoud.

NRB

Nederlendse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.
Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil), uitgave zoor.

NULSITUATIE

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het
moment ven vergunningverlening.

NT]LSITUATEONDERZOEK

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.

ONBRANDBAAR

Onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6o64, Bepaling van de

onbrandbaarheid van bouwmaterialen.

OPENBAAR RIOOT

Voorziening voor de inzameling en transportvan afralwater, als bedoeld in
artikel 1o.3o van de Wet milieubeheer.

PARTÏJ

Een hoeveelheid afualstoffen, die uit het oogpunt van (deel)proces, van oorsprong
en semenstelling en uit het oogpuntven wijze van opslag als eenheid wordt
beschouwd.

PBV.\ÆRKIARING VTOEISTOFDICT{TE VOORZIENING

Verklaring op basis van het KIWAIPBV document 99-02 Model Verklaring
vloeistofdichte voorziening.

RIOTERJNG

Bedrijfsriolering, openbaar riool of een andere - niet-gemeentelijke - voorziening
voor de inzameling en het transport van aftalwater (bedrijfsriolering van derden),

SCHONE GROND

Grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische
stoffen zoals aangegeven in bijlage r van het Bouwstoffenbesluit overschrijdt.

SOKIEERINRICHTING

Inrichting waar bouw- en sloopafral en/ofbedrijfsafral gesorteerd worden in
verschillende fracties, gericht op hergebruik.

SORÏEERZEEFZAND

De fractie o-1o mm groot die wijkomt bij het afzeven van bouw- en sloopafral enlof
bedrijfsafval vóór het sorteerproces.
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TOEZTCTTT {VrSrJEEr)
Controle op het doelmatig uitvoeren van handelingen tijdens het proces gericht op

het voorkomen dan wel het signaleren van morsingen of het falen van proces-

apparatuur.

IÆRONTREINIGD BOTJW- EN SLOOPAFVAL

Bouw- en sloopafval dat zodanig is verontreinigd, dat be- ofverwerking met de

hoofdstroom van het reguliere bouw- en sloopafval niet milieuhygiënisch verant-

woord is, dan wel het teruggewonneu gramrlaat niet milieuhygiënisch verant-

woord hergebruikt kan worden. Te denken valt aan bouw- en sloopafral dat is

verontreinigd met olieresten, asbest, verbrandingsresten, roet en dakafral.

VERWIJDERING

Het totaal r¡an handelingen met afralstoffen vanaf het moment ven ontstaan tot en

met nuttige toepassing dan wel definitieve verwijdering.

I'l.OEISTOFDIC}IT

De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodem-

beschermende voorziening niet bereikt.

TfTOEISTOFDICTflE VLOER

Vloeistofdichtevloervan bewezen kwaliteit indusief roo% opvang enfof gecontro'

leerde afvoet alsmede een adequaat inspectie en onderhoudsprogramrna.

VTOEISTOFDICT{TE VO ORZIENING

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, ondervoorwaarde van doelmatig
onderhoud en adequate inspectie en/ofbewakíng, geen vloeistof aan de niet met

vloeistofbelaste zdde kan kornen.



t?.ffiHoneNp

ONs rn¡clYttnr

DGWM/roo5/rot36

Pacrxa 56/57

BIJTAGE: ACIIES

Deze bijlage bevat een beknopte weergeve van directe acties die uitgevoerd moeten

worden op grond van de vergunning. Bij iedere actie is het nummer van het
voorschrift in de vergunning en de frequentie vermeld. Het uitvoeren van deze

acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan alle voorschriften van de

vergunning.

a.4.7 Vooraf

r.r.8 Altijd

2.7.1. Altijd

Alrijd

z.a.s Altijd

2,a,4 Artijd

2,7,70 Vooraf

4,7,27 Binnen zes maanden

4.1,2 Op verzoek bevoegd gezag

4.t4 Voor staft uitvoering

4,4,5 Vier werkdagen vooraf

4.L.6 Direct

4.7.7 Vóór wijziging

4.2.2 Direct na beëindiging

4,2.3 TWee weken voor monstemame

4.2.4 Direct

5.4.4 Binnen drie maanden

Voorle ggen wij zigingen

acceptatieprocedure.

Schrift elijke mededeling
aan aenbieders.

Registratie aangevoerde
(afval)stoffen.

Regisuatie afgevoerde
(afval)stoffen.

Re gistratie geweigerde

afr¡alstoffen.

Registratie weging afual-

stoffen.
Registratie afualstoffen.

Opsturen kwartaal-
overzicht voorraad

registratieprocedure,
Wijziging registratie
procedure laten goed-

keuren.
Vaststellen nulsituatie
bodem.

Eerder vastleggen

nulsituatie.
Onderzoeksstrategie

voorleggen.

Melden tijdstip bemonste
ring.
Overleggen resultaten
nulsituatie.
Uitvoe¡en aanvullend
nulsituatieonderzoek.
Uitvoeren eindsituatie-
bodemonderzoek.

In kennis stellen van

bemonsteling.
Overleggen resultaten
bernonstering.
Beoordeling en goed-

keuring vloeistofdichte
vloer.
Overleggen PBV-

verklaring.

2.1.5

2,t,78

Dagelijks
Binnen één maand

5.4.2 Binne¡r twee weken
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54.3 Binnen zes maanden

54.5 Binnen drie maanden

54.6 Binnen drie maanden

5.4.8 Direct

6.t.2 Eenmaal perweek

7,1.1 Eén maand na vergunningverlening

7.2.7 Binnen twee maanden

t.r.7.z.z Vooraf

7.2.j Eenmaal Per jaar

7.3.3 Binnen twee maanden

T.g.ao Binnen één maand

10.1.3 Direct

to.t.4 Binnen veertien dagen

10.1.5 Binnen veertien dagen

1.o.7..L2 Indien van toePassing

72.4,3 Direct

Vloeistofdicht maken

vloer en/of de riolering.
Aanbieden inspectie
progr¡rmme.

Aanbieden
onderhoudsprogrÍrmrna.

Maatregelen bij lekkages

en morsingen.
Afroeren huishoudelijke
afralstoffen.
Verstrekken gegevens met
betrekking tot veiligheid.

Beschrijving brand-

beveiligingssysteern
voorleggen.

Voorleggen wij zigingen
brandbeveiligings-
s¡¡stemen en blus-

middelen.
Keuringbrand-
beveiligingssltsteeml

blusmiddelen.
Procedures en werk-
instmcties hallen CZ lC¿.

Controlefrequentie
diverse installaties hout-
shredder en andere.

Naam en dergelijke
contactpersoon.

Melding verandering van
n¡ram.

Melding wijziging
volmacht.
Melding ongewoon

voorval.
Aanbrengen verbodsbord.





B¡JLAGE 1: EURALCODES TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN

Maximale
Ooslaqcaoac¡teit {m3ì

MaxÍmale
Ooslaocaoaciteit (ton)

Hoeveelhe¡d
Itonliaa¡l

12,0006.000267.500(Ongesorteerd) bouw- en sloopafval
Eural-omschrüYlng
Eelon, stenellr lggels en keramlsche producten
Eleton

Stenen
Tegels en Eeraq!!çhe producten
N¡et onder 1 7.O1.06 vallendernengsels van beton, stenen, tegels of keramiscT¡e producten

Ìloqt Slâs en kunststol
Hout
Kunststofien
Eltumlneur¿e mengse¡s, koolteer en met teer behande¡de prrducten
Bitumineuze mengsels d¡e kooheer bevatten
Niet onder 17.03.01 vallende bilumineuze menqsels
Koolteer en mei teer behandelde producten
crond, stenèn en Þaggerspeclê
Niet onder 17.05.03 vallende grond en stenen
lsolatlernaterlaal en asb€thor¡(þnd bouwmatÊrlaal
Niet onder 17.06.01 en 17.06.03 vallend bolatiemater¡aal
Glpshor¡dend bouwmaterlaal
Niet onder 17.08.01 vallend gipshoudend bouwmateriaal
oveflg þouw. en sloopañ¡a¡
Overig bouw- en sloopafyal dat asbest eryof Clout bevat
Niet onder 17.09.01 ,1 7.09.02 en 't 7.09.03 vallend qemengd bouw- en sloooafoal
AJval van nlet e¡dsrs g€noemde mêchanlsche alvaþ
We¡klng {Þv. sorþren, brol(en, verdlchten. palletlserenl
Minerale stoffen (bv. zand, steen)
Qver¡g, n¡et onder 19^12.11 vallend afval (inclusÞf mengsds van máerialen) van mechanische
afvalverweftinq

Eut¡tl-code
7.01

17.O1 .O1

17-41.42
17.01.03
17.O1.O7c
17.m
17.02.01c
17.02.OSc
1?.Gt
17.O3-O1*c

17.U3.O2

7.ff¡.Ostr
17.O5
17.05.04
17.06
17.06.04
17.08
17.06"O2c
17.$¡
17.tr1.03rc
17-Og.O4c
19-12

19.12.09
19.'12.12
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Maximale
Ooslaocaoaciteit fm3)

Max¡mâle
ODslaocaDaciteit (ton)

I'loeveelheil
fton/¡aar)

6.000

80

500

1,200

100

60,000

1.500 *

2.000 *

en bedr huishoudeli afual
Eural-omschrllvlnõ
Afval Yan de b€re¡dhg en verwerklng van flult, gnoentê, gnanen, spllsolle, cecao, koflle, thee, ort
tabek, de produclle van oonserven, de productle ven glst en glstexitlact en d6 berêldlng ên
fermentatle rran melesse
Niet elders oenoemd efuel
Afval Yan nlel elders genoemde mechanlsche afval-werklng (bv.
Dallètlseren)

breken, verdlchten,

atuâl IRDFI
Overlg stedelllk afval
Gemengd stedelijk atual

oenoemd stedeliik afud

û2.æ

02.03.99
19,r2

1 9.12.10
20.03

20.03,0r
20.03"99

van

1,0001,00020.000Agrarisch composteerbaar afval (m.u.v. mest)
iu ral-omschrllvlno

van landbouw. tulnbouw. bosbouw, lscht en vlsseru
Slib van wassen en schoonmaken
Afval van plantaardige weefsels
Afuat van de bosbouw
Niet elders genoemd afval
Tuln- en plantsænafyal lexclusle! arual van begraelp¡aetsen)
B¡olog¡sch afbreelöââr atual
over¡g n¡eþbiologsich aÞreekbaar afval
crverlg stedêlrlf añral
Marktafual

Eu¡al-cod
('2.or
02.01.01
02.0't.03
o2.o1.o7
02.01.99
toß2

20.02.01
20.02.0s
20.q1
20.03.02

10.000Glasatual
EuraFqnschrllvlng
Afval van de fabrlcage van glas en glasprodueten
Niet onder 10.1 1.1 | vallend olasafual
Afgedenkte voertulsen
Glas
Hout, glas en kunststof
Glâs
verglaasd afval van afval van verqlazen
Verglaasd afual
Afyal van nlet elders g6noêm.le mechanlscho afualverrerklng (bv. sorteren, bt€ken, verdlchten,
pallet¡Ê€ren)

Glas

t 0.11
1 0.1 't .'t 2c
16.O1

16.01.20
17!n
17.O2"O2c
r9.04
19.O4.01
19.12

f 9.12.05
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¡ngørpftþ facüe Gxc*¡sld 15 Olt
(àl€6

I

zg.ql
æ.01.o2
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7.500Papier / karton
van ên Yan
van scheiden en

k verÞalrldnssafval)

Afval rren nlet Eldêrs gsnoemde mechânlsch€ afvalverwerklng (bv"
oa¡letlsêrênl

Sorteren, breken, verdlchten,

en

Niet elders

verpald(lnE íncl, Eeschelden lncezameld stedêll

Geschelden I ngezame lde f ractle (exc¡uslef I S.O1

æ.G¡

(x}.03.99

15.01
15.01 .01

19-12

19.12.01
20.0f
20.01 .01

20.01 .99

500Kunststoffen, kunststoffolies
Euf?l omschrllvlno

Yan landbouw. tu¡nbouw. aquacult¡ur, bosbouw, lacht en vlsserll
lexclusief verpakkingen)

Afval van BFLG van kunstslolfen, synthetlsche rubbcr en kunstrrezels
Kunststofafval
Niet elders genoemd afud
Afval van (þ machlnale bewerklng en de fyslsche en mechanlsche oppervlaktebehandellng van
metalen en kunststoff€n
Kunstsloßcheafsel en -{<rullen
Verpakk¡ng (lncl. geschel clen lngezam g¡d stedelllk verpakklnE$ñral)
Kunststofuerpakkinq
Afgedanlde voerh¡¡gen van vellschllfende soorten vgrvogr (mel lnbegilp van n¡et voot de weg
be€tgmds machlnes) ên ãfval van de sloop van afgertankte voertulgon en het onderhoud van
vo€rtulgen (exc¡uslef 1 3,14,1 8.06 en I 6.08)
Kunststoffen
Afval Yan nlet eld€rs genoemde mechanlsche afvalvenverklng þv. sorteren, breken, verdlchten,
palletlsêren)
Kunststoffen en rubber
Geschelden lngezamelde f ractles
Kunststoffen

Eural code
(8"01

02.01.04
07.o2
07.42.'t3
07-02.99
12.O1

12-OI.O5
1SO1

15.01.02
16.O1

1 6.0 t .19
't9.12

19.f 2,04
z¡-o1
20.01.39

2.s0050050.000Grol huishoudeliik afval
Overls stedelllk afiral
Grofvuil

20.q¡
20.03.o7
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Mð(male
Opslagcapaciteit (m3)

Maximale
Opslagcapaciteit (ton)

F{oeveelhe¡d
(torúaar)

32550010.000

g.ngnd çn"lu"!"f "tg"gor"n 
g-nd *n 

""ront^Niet onder 17.05.05 vallênde baooe
n

van
vân van

van van voor
Bestemd water vær lndustleel

van

Orrorlg stedel¡lk afval

vãn

t7,05
'17.o5.06

19.08.05
19.09

1

20.03

925500s.000

lurtend sp¡Jsol¡e en -veüen bevatten
lng

d¡ê
v8n

en

Vetten uit utten

100100s00Frituurvel
Gesctrel(þn llge:¿amelcl€ fractles (excluslef 1S.0i)
EDiisol¡e en vetten

ã.01--
20.41.25
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Mexlmale
Opslaqcapaciteit (m3l

Mex¡male
Ooslaocaoaciteit ltonl

Hosreelheld
Iton/iaa¡)

1.000500s.000Asbesthoudend afval

+lyat van Pf¡-C yan t¡a¡ogo¡en en C

rren van de van cgmenf kalk en ên

v¿¡n
verpakkhg (lncluslot gesche¡den tng€¿âmêll steOett¡t veipa
Metalen verpakk¡ng die een gevaarlüke vaste poreuze matr¡x
drukhouders

bevat, inclusief lege

ven soorten vervoer

van
die
ên

Mengsels van stenen, daarvan, d¡e

Asbesthoudend isolat¡emateriaal
bouwmâler¡elen

06.07.01*
06,13

13.04*
10.f3

10.13.09+
15.01
1

f 6.0'l
16.01 .1 1i

16.O2.17
l7-o1
17.01 .06*c

t7.06
17.06.01*
17.06.05ù

7.5001.500Opgenomen in
hoeveelheid BSA

Hout
A-hout

Eurel{mschruvlng
Afval r4t! de houtve¡ryerklng en de producüe van panelen en
N¡et onder tr1.01.04 vellend zâagsel, schaafsel, spaanders,
Hout. soaanoleel en fineer
Afva¡ yân de productþ en yrllyerklng van pul¡ papler en karton

veþâkkino
Afvaf van nlet efdêrs ggnoemde mechanlsche afvalvsrçerklng (bv. sortargn, b¡ohen, verdlchten,
palletlseren)
Niet onder 19.12.06 vallend hout

03.01
03.01 .05c

æ.03
03.03.01
15.O1

15.O1 .03
19.12

19-12-ô7c
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Max¡male
Ooslaocaoaciteil lm3ì

Mâximale
Ooslaocaoaciteit (toni

Hoevêelhe¡d
(torl/kâar)

B-hout
rrllvlno

Afyal ìran do hor¡tyêruertlng en de prcductle van panelen en meubelen
en

Niet onder 08.01.04 vallend zaagsel, sc+laafsel, spaanders,
Hout. soaanDlaât en finee¡

oenoemd a$yal

C-hout
Euraþomschrllvlno
Afval van clo hor¡tverwerk¡ng en de produet¡e van panelen gn msubelen alsmêde pulp,
kafion

papler en

zaagsel, schaâfsel, spaanders, hoq. spaanplaat en fineer die gevaarliike sloffen bevatten
Hout, glas en kunststof
Hout
Glas, kunslstof en hout die gevaarliike stoften bevaten of rlearmee verorilreiniqd ziin
Afital van nÞt eldors geno€m(þ mechanlgche alvalverrerlrlng (bv. $rletên, brsken, verdlchÞn,
palletseren)
tlout dat gevaarlijke stofien bevat
Stedetlk alva¡ (HulshoudGlllk atva¡ en soortgeluk bodrllfsalval, lndustrleel afvat en
lnstelllngpn) lncl. goscheldsn ¡ng€zamelde lracdes

van

gevaarl iike s1ofi en bevat
Niet onder 20.01.37 vallend hout

(xl,01.O1

m.Ol.OSc

)3.01.99

Eufa¡-cod€
ß.01

0a¡.01.04tc
17-gî2
17.O2.O1c
17.O2.O4'c
19.12

19.12.O6*c
20..

ã).01.3fc
20.of .38c

Opgenomen in
hoeveelheid BSA

Puin
Afval yan (þ fyslsche en chemlsche verwefilng van nlêt-melaal-
houdende mlnefalen
niet onder 01 04 07 vallend afoal van het hakken eh zaqen van steen
Atvel ìren de fabrlcago n kerarnlschs producten, ston€n, teg€ls en bo¡¡wmaterlalen
Deelties stof
Niet elders genoernd afyal

0f .04

01.04.13c
10.1 2
10.t2.03
10.12.99
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Max¡male
Ooslaocaoaciteit lmsl

Max¡male
ODslaocaoaciteit (tonl

Hoeveelheid
fton/iaarl

so0Textiel
Afval van de leer. en bontlndustrle

Afiral van de textle¡lndustrle
Afval van onven¡verKe textielvezels
Afval van verwerkte teltielvezels

oenoemd afual

Textielen verpakking
Æval van nlet elders genoemde mechanlsche alvalvewerklng ov. Sõffi
oalletlsercnì
Telû¡el
Gesche¡d€n lngezamelcÞ fractle (exclus¡ef 15.01 )
Kledino
Text¡el

(¡¡t.o1

04.01.o1
04.gi¿
04.02.21
o4.o2.22
04.02_ss
15.01
15_01.09

19.12

19.12.O8
20.o'l
20,01.10
20.01 .1 1

1.200Rubber (incl. autobanden)
Eural-ofitschfllvlns
Afìral yan thefmlsche pñro9s99n ln dê overlge non-tôrrcm€tallurqlo
Ni€t elders qenoemd afval
AfEedankte voertulgen van yenschlllende soorten v€ryoer (m€t lnbegrlp van nlet
bestemde mach¡nes) en åtval van de s¡oop
voertulgen (excluslel 1 3,1 4,1 6,06&1 6,08)

wn afgedenkte voerlulgen on het ondsrhoud van

Afqedankle banden

Eufìâ¡-codc
10.06
10.08.99
16,01

16.01 .03
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Maximale
Opslaqcapaciteit {m3)

Max¡male
OosleocaDaciteit {lonl

Hoeveelheid
ftonliaar)

2.000

500

Metalen

Afual van de machlnele bewerklng en dC
metalen en kunstsloflen

en
en

( ver?akklngsafval)

Afgedanlce voertulgen van ve¡schlllende soortgn ven oer lmet lnUegrlp@
bostemde machlnes) en alval van de sloop van afgedankte voertulgen'en het onderhoud vañ
voert¡¡lgon (excluslet 13, f 4, 16.06 en f 6.G)
Fenometalen

Niet 17 1

19.1 1 .O1¡
Afvel van nløt elders gono€mde mechanlsche afvalverwerklng
palledssr€n)

Sorteren, breken, verdlchten,

Metalen

Non ferro-metalen

Afval van de machlnale b€urertlng en de
metal€n €n kunstatoflen

fyslsche en mechanlsche opporylaktebehandellng van

en

van ven
Non-tero afod
Afval yan nlet elders geno€mde mechanlsche atualweÌk¡ng (
palletlseren)

Afìral van de shrgddlno van m€taâlhoudand rlvâ

Ge€cheld€n lng€zamelde f.acüe (excluslof f 5 01

12.O1.01

12.01.O2

1

'16.01.17

17.U

17.0¿1.1 Ic
10.10
19.10.O1
19.12

19.12.02
20.o1
20.01.40

12.01

12.0't.03
12.01.04
19.10
19.10.02
19.12

'19.12.03
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Max¡male
Ooslaqcagaciteit (msl

Maxima¡e
OÀslaocaDaciteit ltonì

Hoeveelhe¡cl
ftorviaar)

40500I ncontl nentiemateriaal
dê mens

waarvan de en n¡et zUn onderìrì/orpen aân r¡citlünen
le

4030Swill 4,000
Gescholden lnqezamêldê fractes20.01

55TI n

æ.01 lcescholdenlngezameldefracttes
.21* lTl-bu¡zen en ander kwikhoudend afual

2525100

elektrische en elektronische1.01.23 en 20.0'l .35 vallende afgedankte

lnde uit afqedankle aooaratuur venviíderde

nq

bevat
13met1

1

.21 en

Eurâl-onrsc
envan

Niet ondr

Afoedar
.23 vellende afgNiet onder apparatuurenen

16.ù2.14

Elektrische en elektronische ratuur o.a. Wit- en bru
Eural-code
f 6.02
16.02-11*

16.02.16
20.01
20.01.29
20.01 .35*

20.01 .36

555KGA/KCA
Kan onder meer bevatten

Eural-omseh¡llY¡no
Afval yan beÌeldlng þfmulerlng, leverlng en gebru¡l yan druklnkt
Tonerafual dat gevaaf¡ike stoffen bevat
N¡et onder 08.03.17 va¡lend tonerefval

G.03
08.03.'t 7rc

08.03.'l8c
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