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BEslulTvanGedeputeerdestetenvenZuid-Hollandr¡an I I JUL 2006

A. ATGEMEEN

A.r Ondenn¡er? aanwaag

Op zo december 2oo5 hebbenwij een ¡r¡¡rlvr¡rag ontvangen van Geelhoed

Metealhandel B.V. (verder te noemen: Geelhoed) voor een opridrtingwergUnning

op gtond van de Wet milieubeheer {Wm).

Het beEeft een inrichting voor handel in oude ferro en non-ferrometalen.

De aanvraag heefrbetrekting oP:

t. het uitsluitend op en overslaan van in het afvalstadium getaakte:

e. loodaccu's (r.ooo ton/jaar);

b. fenometalen (z.soo tonfaar):
c. non-ferrometalen (5.ooo tonliaar):

d, kabels, die gevaarlijke afralstoffen lannnen bevatten (5oo ton/jaar):

e. resþarSjen ver?alùingsmaterialen afkomstig van de verpakkingsindustrie

bestaande uitmetaal, kerton, papier en kunststof (r.Soo tonfaar);

2. het op en overslaan en bewerken van in het afualstadium geraakte:

a. ferrometalen en non-ferrometalen (ro.ooo tonfaar).

De aanvraag heeft tevens betrekking op:

3. het reinigen van eigen transportrriddelen

Volgens het Inrichtingen- en vergunnirgenbesluit (tvb) behorende b{i de wet

milieubeheer (VVm)valt de inrichting onder meer onder de categorieën 284

onder a, sub 6 en 28.5;van bijlage 1 ven het lvb. Wij zijn op gfond hiervan bevoegd

gezag.
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A.z toeaue.Þedlitf
De inrichting bevindt zich op het bedrijventenein Oostambadrt aan de

Ambachtshof z te Nootdorp, kadastraal bekend, gemeente Nootdorp, sectie A"

nullÌmefs 4359,1,229 en 1230.

De afstand tot de dichtstdizijnde woning is 1so m,

A.g Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 34 van de

Algenene wet beshrursrecht (Awb) rran toepassing.

Als adviseurs zijn bij de procedure beboliken:
- Burgemeester en Wetlouders van Nootdorp;
- HoogheemraadschapvanDelfland;
- Brandweer Nootdorp.

Aottwllende informatie

Op z februari zoo6 hebben wij de aanwaagster schrifteldikverzocht om binnen vier
weken na verzenddatum van het verzoek aanrnrllende gegevens te versfekken
(verzoek is reeds op zs januari zoo6 per enail verzonden). Deze hebben wij op

z7 januari zoo6 ontvangen.
De proceduretijd is, als gevolg hiervan niet opgeschort (artikel4:r5 van de Auib).

Op z7 april zooS hebben wij opnieuw aanvullende informatie van Geelhoed

ontvangen. De informatie betrof de bedrijfstijden van de inrichting. De inrichting
is van rnaandag tot en met wijdeg ven o7.oo uru-19.oo uur in werking in plaats van
de in de aanvraag aangegeven {iden van o7.oo üur-17.15 uur, waarbij wel is
a¿rngegeven dat de werkzaamheden overwegend beëindigd zullen zijn om
17.15 ulrr.

Coörillnø;¡íe

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wveþanrnaag en de Wm-aanvraeg

zijn gecoördineerd behandeld.
Dit houdt in dat de waterkwaliteitsbeheerder een exemplaar van de Wm-aanueag
heeft ontvangen en in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen. Ook is de

waterkwaliteitsbeheerder in de gelegenheíd gesteld advies uit te brengen over de

samenhang tussen de ontwerpbeschiHcingen.

De beide ontweryrbeschikkingen zijn vervolgens niet gezamenlijk ter inzage gelegd

in verband met het uit elkaar lopen van de verschillende procedureternijnen.

A,¿ Beleidsoverwegingen

A. 4.r Algemeen toetsingslcader
Het uitgangspuntvan de Wm is de beschermingvan hetmilieu. Met als gevolg dat
de aangewaagde vergunning alleen kan worden verleend, als nadelige gevolgen

worden voorkomen ofvoldoende worden beperkt. De nadelige gevolgen kunnen
worden voorkomen of worden beperkt door het opnemen van voorschriften in de
vergunning.
Voorzover de nadelige gevoþen niet zijn te voorkomen worden de Best Beschikbare

Technieken (BBT: de meest recente algemeen aanvaarde milieutechnische
inzidrten), zoals bedoeld in de lPPC-richtlijn, de richtlän 96/6rlEG van de Raad van
de Europese Uníe, voorgeschreven.
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Om dat zo uniform mogetijk te laten zijn' zijn die BBTs opgenomen in een

document, namelijk de BREF (BAT (SBÐ Reference Document).

verder zijn in de Regeling aanwijzing BBldocumenten ven 24 oktober zoo5,

behalve de BREFs ook Nederlandse toegepaste ricJrtlijnen aangemerkt als een

adequate en achrele inrnrlling van BBT, namelijk de BBTdocumenten.

Ookwegen wij zo veel nogelijk de verschillende milieugevolge¡ tegen elkaar af
(integrale afrn'eging).

Dit doen wij om een zo hoog mogelijk milieurendement te lcijgen.

In elk geval worden de milieugevolgm getoetst op het gebied van bodem,lucht,

geluid, o(terne veiligheid, afvalwater, energiegebruik, water en grondstoffen'

afi¡alstoffen en verkeer en ven¡oer'

Bij deze toetsing worden ook toekomstige ontwikkelingen van de omgeving

betrokken.

Verder houden wü rekening net de geldende nilieubeleidsplannen en andere

beleidskaders. Ook houdenwij rekening met de voor de aangewaagde actjviteiten

geldende richtlijnen,

Aanwaog

Voor de activiteitenvan Geelhoed zijn de volgende BBTdocumenten ven

toepassing:
- de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) voor bodembesdtermende

voorzieningen en;

- v¿rn de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen de PGS rs 'Opslag van verpakte

gevaarlijke stoffen'.

Toeßìng

Toetsing aan de genoemde BBTdocumenten vindt plaats in de paragrafen

'Bodembeschermende voorzieningen' en Veiligheid' in het hoofdstuk

Milieuaspecten van deze vergunning'

A¿.2 Het I¡ndelíjk afralbeheerplan (LAP)

Het afralstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2oo2'2o72

(LAP), waarvan de gewijzigde versie op r8 mei zoo4 in we¡king is getreden'

op grond van de wet milieubeheer dient het LAP als toetsingskader voor de

verggnningverleníng van afralbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn rrast-

gelegd in deel r van het LAP; het Beleidskeder. De doelstellingen van het LAP zijn

kornveg aan te duiden als:

e. het stimuleren ven Preventie van afvalstoffen;

b. het stimuleren ven de nuttige toepassing van aftalstoffen doot het stimuleren

van afrr¿lscheiding aan de bron en nascheiding van afualstromen; door aftal-

scheiding wordt producthergebruik, materiaalhergebruik en/of gebruik als

brandstof mogelijk;
c. het optinaal benutten rran de energieinhoud van afval dat niet kan worden

hergebruikt;
d. het beperken van de hoeveelheid efyalstoffen det moet, worden gestort of in

een afiralverbrandingsinstallatie (AM) moet worden verbrandi
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e. het realiseren van een gelijk Europees speelveld voor afralbeheer, het bevor-
deren van marktwerking en het stimuleren van ianovatie bij preventie en

afiralbeheer.

Met vorenstaande doelstellingen wordt invulling gegeven aan de voorkeurs-
volgorde van afvalbeheer.

De voorkeurwolgorde is vastgelegd i¡ artikel lo4 v¡rn de Wm en in de EEC-

riútlijn betreffende afvalstoffen (Kadenichtlijn afralstoffen, Richtlijn 75laaz{EBG,
gewijzigd door Richtlijn 9rlr56/EEG).

Daarnaast is het beleid voor 34 specifieke afvalstromen uigewerkt in sector-

plannen die staan in deel e van het IJIP.In de'Toelicitiag bij de sectorplennen'

zijn de nlgemene bepalingen bij vergunningverlening opgenomen. Vervolgens
wordt per sectorplan in hethoofdstuk'Afbakening sectorpl¿¡' ¿angsgeven voor
welke aftalstromen het beleid in het sectorplan is uitgewerkt. Ook staat in het
sectorplan welke daermee verwante stromen in andere sectoqùannen aan de orde
komen.

Voor afralstoffen waa¡voor geen specifiek beleid in de sectorplannen is opgenonen
geldt het algeneen beleíd uit deel r (Beleidskader). In elk sectorplan wordt een

specificatie gegeven v¿rn het beleid van preventiemogelijkheden, inzamelen en
opslaan en bç en verwerken voot de betreffende affalsEomen.

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afrralstoffen is de lrrinimum-
standaard. De mininumstandaârd geeft de minimale hoogwaardigheid van be
en verwerking van de betreffende afralstoffm, wearvoor nog vergunning mag
worden verleend. Wanneer de minimumstandaard besteet uit meerdere be en
verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke
bewerkingsstappen een vergunning worden verleend.
Deze vergunning kan alleen worden verleend, als door middel van sturings-
voorschriften in de vergunning verzekerd is, dat de betreffende afralstof alle
noodzakelijke be of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minirnu¡-
standaard behoren.

Voor deze a¿rnvraag zijn van het tAP van deel z het hoofdstuk Toelidrting bü de

sectorplannen- en de voþnde sectorplannen van belang:

- sectorplan r¿ Verpakkingsaftal';
- sectorplanzrMetaalafvalstoffenr;
- sectotplenz6'Kabelreststoffen';
- secto4llan30'Accu's'.

Hoof<lsh¡k Toelichting bij de sectorplan¡ren'
- In het hoofdstulc 1'o"¡ç¡ting bij de sectorplannen' mn deel z van het LAP

staat aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afralstoffen (opslaan

als zelfstandige ectiviteit) in beginsel een Wm-vergunning wordt afgegeven,

met uitzondering van die afvalstoffen wa:rn¡oor een inzameh¡ergunning
noodzakelijk is op grond van het Besluit inzamelen afualstoffen.In de Wm-
vergun¡ringen 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 voorefgaand aan verwädering van
aftalstoffen is maximaal één jaar; de termijn rran opslagvoorafgaand aan
nuttige toepassing van aftalstoffen is maximaal drie jaar.
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Sectorplan r 4 Verpakkings afval'

- In sector?len r4 Verpal*ingsafral'wordt aengegeven dat de minin rm'

standaard voor het be- en vetwerken van gescheiden ingezamelde restPertijen

verpakkingsmateriaal van onder mee¡ de materiaalsoorten papier' karton en

mete¿L nuttige toepassing is in de vounvan materiaalhergebruik.

Voor de materiaalsoort kunststof is dit nuttige toepassing waarbíj geldt dat

van deze categorie het gesdreiden ingezamelde kunststofafral dat daart¡oor

geschikt is als materiaal moet worden hergebruikt þ$voorbeeld folies).

Sectorplan zr'Metaalafiralstoffen'
- In sectorplan zr 'Metaalafralstoffen'wordt aangegeven dat de mìnimrrm-

stendaârd voor het be en verwerken van meteelefralstoffen met uitzondering

van metaal met aanhangende olie of emulsie en metalen ondergtondse tanks,

nuttige toepassing is in de vorm van materiaalhergebruik. Uifir¿l en niet voor

hergebruik gesdrikt materiaal moet worden verwijderd.

Sectorplan z6'Kabelrcststoffen'
- In het sectorplan z6 'Kabelreststoffen'wordt aangegeven dat papiergeiisoleerde

kabelreststoffen apart moeten worden opgeslagen van andere kabelreststofren

en garnituren, om zoveel nogelijk hergebruik van kabel¡eststoffen te be.

reiken. In de vergunning voor het opslaan van kabelreststoffen worden

hiertoe voorschriften oPgenomen.

Sectorplan 30 âccu's'
- In het sectorple[ go 'Accu's' wordt aangegeven dat voOr het opSlaan van acCU'S

uitsluitend vergunning mag worden afgegeven indien voldaan wordt aan de

eisen van de CPR-richtlijn r5-:. of r5-z (Richtlijn van de Commissie Preventie

van Rampen door Gevaarlijke Stoffen)' Per z8 juni zoo5 is de níeuwe PGS rs

{Publicatiereela cævaarlijke Stoffen r5) in werking getreden. Deze nieuwe

ridrtlün vervangt onder meer de CPR rs-r en 15-2.

Aanwæ,g

Geelhoed waegt de volgende afvalstoffen uitsluitend voor oP en overslag ten

behoeve van opbulkíng aan:

- loodaccu's;

- ferroennon-ferrometalen:
- kabels, die gevaarlijke afralstoffen kunnen bevatten;

- restpartijen verpakkingsmaterialen efkomstig van de verpakkingsindustrie

(verpaklcingsmaterialen bestaande uit metaal, karton, papier en kunststoQ.

Geelhoed waagt de bewerkingen sorteren, hippen, snijden en persen van ferro
metalen en non-ferrometalen aan.

Toetsing

- Voor het uitsluitend opslaan van de hie¡oor vernelde afvalstoffen kan

vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet inzamel-

vergunningplichtig zijn.voor deze afralshomen zijn in deze vergunning

stgringwoorschriften opgenomen om ervoor te zorgen dat deze afualstoffen

worden afgevoerd naar een verggnninghoudster voor het beheer van die

aftelstofren conform ds mlnimumstandaard. In de vergunning is vastgelegd

dat de ternijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal één jaar

is en de termän van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal

drie jaar is.



'?"dffHorrervn

ONSrcNMERK

DGWMt2oo6/1o4ro

Pacrne 6/4o

In de aanwaag is aangegeven dat bruikbaar verpalikingsmateriaal gescheiden

worden op en overgeslagen ten behoeve van hergebruik, Daa¡meevoldoet
Geelhoed aan het beleid van sectorplan 14 Verpakkingsefi¡al'.
In de aanrnaag is aangegeven dat het opbulken van metalen en het sorteren

en bewerken van ferrometalen en non-ferrometalen (knippen, snijden en
persen) plaatwindt ten behoeve van hergebnrik dan wel een nuttige
toepassing. Daa¡mee voldoet Geelhoed aan het beleid van sectorplan zt
'Metealefuelstoffen'.
In de aanwaag is aangegeven dat kunststofen papiergeÏsoleerde kabel-

reststoffen gescheiden worden ingezameld, opgeslagen en afgevoerd. Daarmee

voldoet Geelhoed aan het beleid van sectorplan z6 'Kabelreststoffen'. In de

vergunning is deze scheiding in een voorschrift vastgelegd.

ln de aanrnaag is aangegeven dat de opslag van accu's voldoet aan de PGS rs.
Daarmee voldoet Geelhoed aan het beleid van sectorplan 3o 'Accu's' hr de

vetgunning zijn de relevante voorschriften van de PGS opgenomen.

A.S Deelcorclusie r
De aangewaagde activiteiten achten wij in overeenstemming met het b€leid zoals

dat is vastgelegd in het beschreven toetsingskader.

B. MIIJEUASPECITN

B.r Afvalwater

B.r.r lozingssiñntie van de inricJrting
Op grond van de Wm en de Instructieregeling lozingwoorsch¡iften milieubeheer

(insfuctieregeling) moet een vergunning voorschriften bevatten met betrekk¡ng
tot de indirecte lozing van bedrijßafralwater. De Ínrichting heeft naast een Wm-
veryrrnning ook een vergunning nodig op grond van de Wet verontreinigtng

oppervlaktewateren (W?o). De voorschriften in deze vergunning hebben uit-
sluitend betrekking op de bescherming van het openbaar riool en de hrr¡aliteitvan
het rioolstib. Ten gevoþ van de bedrijßaftalwaterlozing rnag het riool niet
worden aangetast dan wel verstopt raken.

B.z Boden

B.z.r Bodem algemeen
Activiteiten binnen de inriúting kunnen leiden tot bodemverontreiniging.
Daa¡om wordt in de milieuvergunning aandacht besteed aan:

- de bodemkwaliteit bij aanvang v¿ìn de activiteiten (nulsituatieonderzoek):
- het voorkomen van bodemverontreiniging {idens het in werking zíjn van de

inricbting eu
- de bodemkwaliteitbij hetbeëindigen vån de activiteiten (eindsituatie-

onderzoek).

R.z,z Nulsituatieondemoek
Bij het opriúten of het veranderen van een inrichting moet de verguming-
houdster een nulsitr¡atieonderzoekvan de bodem uitvoeren, Dit onderzoek moet
zij uitvoeren om de l$reliteit van de bodem vast te leggen. Dit betreft de kwaliteit
van de grond en het grondwater.
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De aanwaag bevat geen nulsitr¡atieonderzoek. ln de aanwaag is aangegeven dat

het nulsituatieonderzoek wordt nagezonden. In de vergunning hebben wij de

verplichting opgenomen tothet uitvoeten v¡ur een dergelijk onderzoek.

B.z3 Eindsituetieondeuoek
Bü beëindigingþerplaatsing van bodembedreigende activiteiten moet de

inrichtirig een nieuwbodemonderzoek uitvoeren. Dit eindsituatieonderzoek moet

op dezelfde wijze worden uitgevoerd als het nulsituatieonderzoek.

Op deze wijze wordt het duidelijk of de bedrijfsactiviteÍten hebben geleid tot
verslechtering van de bodemkr¡yaliteit. Het uitgangFpunt is dat de bodemkn'aliteit
niet slechter mag worden dan ten tijde van het nulsituatieonderzoek.

De vergunninghoudster moet het rapPort ven het eindonderzoek ter goedkeuring

overleggen aan het bevoegd gezag. Als blijkt dat de bodemkwaliteit slechter is

geworden moet zij maatregelen nemen {artikel 13 vân de Wet bodembesdrcrming).

Wij hebben in het besluit rran deze vergunning opgenomen, dat de voorsch¡iften

met betrekking tot het eindsituatieonderzoek, nog tweelf meenden van kracht

blijven nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren (artikel 8.16 van de

Wm). 14¡ä hebben dit gedaan ter voorkoming dat de inrichtíng wordt beëindigd en

het eindsituatieonderzoek niet meer wordt uitgevoerd,

B,g Bodembescherming ter plaåtse van de inrichûng
Het bodembeschermingsbeleid van de Wm richt zich op het voorko¡nen van grond-

en grondwateryerontreiniging ve¡oorzaakt door bodembedreigende activiteiten
binnen een inrichting. Wij beoordelen het risico van bodemverontreiniging

volgens de systematiek van de Nederlandse Ridrtlijn Bodenbesùetning (NRB)'

Uitgangspunt daarbij is dat het risico van bodemverontreiniging verwaarloosbaar

moet zijn (bodemrisicocategorie A). Bij een eindemissiescore r voldoet de maat'

regel in combinatie met de voorziening aan de Stend der Tedrniek. Er is dan sprake

van een verwaarloosbaar risico. Âls het bodemrisico eennaal is bepaald, moeten de

te Eeffen voorzieningen in verhouding staen tot het risico. Ook moet de inrichting
voldoen aan de Best Beschikbare Technieken.
Als het gaat om bodembesdrermende voorzieningen moet de inrichting ook

voldoen aan de Best Beschikbare Technieken. Als BBTdocument voor bodem'

beschermende voorzieningen is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)

a¿urgewezen.

Uit de aanwaag bqikt dat er binnen de inrichting de volgende potentieel bodem-

bedreigende activiteiten plaatsvinden:

1, opslag van ferrometalen en non-ferrometalen los gestort, los op pallets of in
stalen vaten, palletdozen of containers ;

z. opslag van kabels, die gevaartijke afralstofren kunnen bevatten in containers:

3, opslag en verladingvan loodaccu's in zuurdichte containers en op pallets;

4. opslag van resþartijen verpakkingsmaterialen afkomstig van de veryral*ings-

indushie (metaal, karton, papier en kunststof) los gestapeld, op pallets en in
rekken/kisten of containers ;

s. overslag van ferrcmetalen, non-feronetalen, kabels en resþartijen
verpakkingsmaterialen afkomstig van de verpakkingsindustrie (metaal'

karton, papier en kunststofl;
6. overslagvanloodaccu's;
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7. bewerken (sorteren, knippen, snijden, perten) van ferrometalen en non-

ferrometalen;
8, opslagvan diesel in eenbovengrondse tank;

9. het reinigen van eigen transportmiddelen:
ro. transport van afralwater door de bedrijfsriolering en bijbehorende olie en

slibvangputten.

Met betrekkíng tot deze bodembedreigende activiteiten overwegen wij het
volgende.

Adr,z.4ens
De op en overslag van vaste aûralstoffen.

De opslag van ferrometalen, non-ferrometalen en kabels los gestort, los op pallets

of in stalen vaten, pelletdozen ofcontriners en de opslag van restpartijen ver-
paklrilgsmateriaal, los gestapeld, op pelets of in rekkenftisten of containers zal op

een vloeistofdidrte vlo er plaatsvinden.

De overslag van deze stoffen zal plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer.
De vloeren zullen worden ontworpen en uitgevoerd overeenkomstig de daartoe

opgestelde PBV-Aanbevelingen en zullen zijn voorzien van een geld.ige

PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (PBV-V\^/).

Túsing
Op basis vaa de tabellen 9.1 en g.z van de NRB moet de op en overslagvan bulk-
afvalstoffen plaatsvinden op een blijvend vloeistofdichte voorziening ofop een

vloeistofkerende voorziening indien de opslag overkapt ofop een andere wiize
afgedekt is.

Cnnchsie

De op en overslag van virste aftalstoffen behealt een eindemissiescole r en

daa¡nee wordt een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt,

Adgen6
Op en overslag van loodaccu's.

De opslag en verlading van loodaccu's zal plaatsvinden in zuurbestendige

containers en op pallets op een vloeistofdichte vloer. De opslag zal plaatsvinden in
een speciaal daervoor bestemd opslaggebouw, Ðe verlading zal plaatsvinden op het
buitenterrein voor het opslaggebouw. De overslag mn loodaccu's zal plaatsvinden

in het hiervoren genoemde opslaggebouw op een vloeistofdichte vloer. De vloeren
zullen worden ontworpen en uitgevoerd overeenkomstig de daartoe opgestelde

PBV-Aanbevelingen en zullen zijn voorzien ven een geldige PBV-Verklaring

Vloeistofdichte Voorziening (PBV-VW}.

Toetsíng

Op basis van tabel 34 van de NRB moet de op en overslag en verlading van
loodaccu's plaatsvinden op een blijvend vloeistofdichte voorziening ofop een

vloeistofkerende voorziening, indien de op en overslag en verlading plaatwinden
in speciale emballage (kunststoffl.JNgekeurde verpakking) of boven een lekbak.

Conclusie

De op en overslag en verlading van loodaccu's behaalt een eindemissiescore 1 en

daarmee wo¡dt een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt,
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Adz
Het bewerken van ferrometalen en non'ferrometalen.

Het sorteren zal plaatsvinden in een loods en vool een deel tijdens de overslag op

het buitenterrein, maa¡ in beide gevallen op een vloeistofdichte vloer.

Het sorteten, lcrippen, snijden, persenv¿ul fenometalen eu non-ferrometalen zal

plaatsvinden in een loods op een vloeistofdidrte vtoer. De vloeistofdichte vloeren

zullen worden ontworpen en uitgevoerd overeenkomstig de daartoe opgestelde

PBV-Aanbevelingen en zullen zän voorzien van een geldige PBV-VerHaring

Vloeistofdidrte Voorziening (PBV-WVI.

Toeæíng

op basis van tabel 4.2 van de NRB moet het bewerken {sorteren, loippen, snijden

en persen) van ferrometalen en non-ferrometalen plaatsvinden op een b[ivend
vloeistofdidrte voorziening.

Conduste

Het bewerken (sorteten, knippen, snijden, persen) van fenometalen eû non'

ferrometalen behaalt een eindenissiessoÍe 1 en daarmee wordt een velwaarl

loosbaar bodemrisico bereikt.

Ad8
Opslag van diesel in een bovengrondse tank.

De opslag van diesel in een bovengrondse tankvindt plaats op het buitenterrein.

De tank wordt uitgevoerd conform de ridrtlijnen van de PGS 3o (voorheen CPR 9-6).

Toeßing

Op basis van tabel 1.3 van de NRB moet een bovengrondse opslagtank zijn geplaatst

op een blijvend vloeistofdichte voorziening of vloeistofkerende voorziening, waar-

b{i vulpunt, vulleiding en ontludrting conform de CPR }6 (nu PGS 3o}zíjn uit'
gevoerd en in de opvanryoorziening een gecontroleerde overloopafroer of een

overvulbeveiliging is aangebracht.

Conclusie

De opslag van diesel in een bovengrondse tank behaalt een eindenissiescore 1 en

daarm.ee wordt een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt.

Adg
Het reinigen van eigen transportmiddelen.
Het reinigen van eigen transportmiddelen vindt plaats op het buitenterrein op de

opstelplâets voor de dieseltank op een vloeistoftlichte vloer, die zal worden ont-

worpen en uitgevoerd overeenkomstig de daartoe opgestelde PBV-Aanbevelingen

en zullen zijn voorzien van een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

(PBV-'ú\ 4.

ToeMng

Op basis van tabel 4.2 veÍL de NRB moet het reinigen van eigen transportmiddelen

plaatsvinden op een blijvend vloeistofdichte opvangvoorziening.
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Conclusie

Het reinigen van eigen transporbniddelen behaalt een ei¡demissiescore 1 en

daa¡:mee wordt een venr¡aarloosbaar bodemrisico bereikt.

Ad_to

Tlansport van afralwater door de bedrijfsriolering en bijbehorende olie en

slibvan¡¡putten.

Onder het buitenterrein is een gesdreiden ondergroudse bedrijfsriolering aan'

wezig voor de gescheiden aftoer r¡an aftal-þemelwater afltomstig rran de loods voor

het bewerken van ferrometalen en non-ferrometalen, het buitenterrein en de

waqrlaats en hemelwater afkomstig rran daken.

Het afvalwater afkomstig van de loods voor het bewerken r¡an fenometalen en non-

ferrometalen, het hemelwater afl<omstig van het buitenterrein en het aftalwater
afkonstigvan de wasplaats worden via een slibvangput en een oliefwater'
afscheider geloosd. Het hemelwater afkomstig van deken is niet door de bedrijfs'
activiteiten verontreinigd en wordt buiten beschouwing gelaten.

Toetsing

Op basis van tabel s.l van de NRB moet de ondergrondse bedrijßríolering
ten behoeve van het transport van afral-þmelwater naer het openbaar riool
afkomstigvan de loods voor hetbewerken van ferrometalen en non-fe¡rometålen

en de wasplaats indusief de bijbehorende olie-fwaterafscheider en aanwezige

putten blijvend vloeistofdicht zijn.

Cottclusíe

De ondergrondse bedrijßriolering ten behoeve r¡an het translrort van afval-l

hemelwater afkomstig van de loods voor het bewerken van ferrometalen en

non-ferrometalen en de wasplaats indusief de bijbeho¡ende slibvangput(ten) en

olie,\seterefsdreide(s) en overige putten behalen een eindemissiescore r, indien
de bedrijfsriolering, de bijbehorende olieþateraßcheider en oveúge putten

blij vend vloeistofdicht zij n.

B¿ e'eluid

B4.r Ægemeen

De inridrting is gelegen op een nietgezoneerd bedrijventerrein. De dichtst-

bijzijnde woningen liggen aan het Oosteinde en de Wagenmaker op circa r5o m
van de inrichtingsgrens.
De in¡idrting is in de representatieve bedrijfssituetie van maandag tot en met

wijdag van o7.oo uur tot 19.oo uur in werking (de werkzaamhedm zän over-

wegend beëindigd om r7.r5 uur).
Incidenteel worden op de zaterdag tussen o8.oo uur en 16.oo uur werkzaamheden

uitgevoerd. De werkzaarrheden op de zaterdag z{in verge[ikbaer net de werk-

zaamheden op de maandag tot en net de uijdag. Hierm.ee is de zaterdag niet
maatgevend, wij besteden er geen nadere aandadrt aan.

Bíj de aanrnaag búoort een akoestisch rapport van Cauberg-Huygen,

nÍ. zoo5.1414-3. gedateerd op z3 september 2oo5 det de geluidssituatie in beeld

brengt.
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Ba.z langtijdçniddeld beoordelingniveau L^."'

Uit het akoestisch rapport blijlt dat de hefuuck en de containerhandelingen

bepalend zijn voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus buiten de

ínrichting. Op de dichtstbijzünde woningen treden langtijdgemiddelde

beoordelingsniveaus oP tot ten hoogste 4z dB(A).

wij hebben de Handreiking industrielawaai en vergunninp'erlening als

uitgangspunt genomeT voor de nornstelling- Omdat een gemeentdike

geluidsnota ontbreekt is hoofdstuk ¿ van deze Handreiking van toepassing.

Gezien ds tigging van de woningen in de nabijheid van de Arz en de spoorbaan van

Den Haag naar Urecht is de woonongeving te Bryefen als een woonwijk in de

stad. Hiervoor geldt conform de Handreikíng een richtwaarde van 50 dB(A) in de

dagperiode.

Het langtijdgemiddeld beoordetingsniveau L^,r, voldoet bij de dichtstbijzlinde

woningen aan de genoemde richtwaarde.

B¿.s Maximaal geluidsniveau r'^-"r

De mocímale geluidsniveaus I, *. bij de dichtstbijzijnde woningen worden volgens

het akoestisch rapport met neme veroofzaa*t door het storten van metalen in een

lege container op hetbuitenterrein. De ma¡cimale geluidsniveaus bereiken

waarden tot 66 dB(A). Hiermee blijven deze geluidsniveaus onder de aanbevolen

grenswaarde confonn de Handreiking ven 70 dB(A)voor de dagperiode.

844 Verkeersaant¡ekkende werking
Iangs de wegen naa¡ de inrichting liggen over een rijlengte van 4ü) m geen

woningen ofandere geluidsgevoelige objecten. Om deze reden is de indirecte

hinder níet relevant.Verkeer van en naar de inridrting is opgenomen in het

heersende verkeersbeeld op het moment det woningen of andere geluidsgevoelige

objecten worden gepasseerd.

B¿.s Toelichting voorschriften
De geluidwoorschriften leggen de toegelaten geluidsniveaus bij een tweetal

maatgevende woningen en op een controlepunt r¡ast. Wanneer de inrichting aan

deze voorwaarden voldoet zullen de bädragen bij de andere in het akoestisctr

rapport opgenomen posities de vermelde niveaus niet oversdriiden'

De in de voorsctrriften opgenomen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn

overgenomeD uit het akoestisch rapport.

Wij hebben geen geluidwoorschriften voor de avond- en nachþeriode opgenomen

omdat in deze etmaalperioden geen activiteiten binnen de inrichting zullen

optreden.

Omdat een zekere spreiding voorkomt in de optredende maximale niveaus zijn de

in het akoestisch rapport vastgestelde maximale niveaus na afronding op het

eerstvolgende hogere vijftal in de voorschriften van deze vergUnning opgenomen'

wij eisen een opleveringscont¡ole omdat de bij de aanwaag gebruikte bron-

sterkten in 19/gZ zän vastgesteld'
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B.S Luctrt

B.S.r Zwerfruil, stof en verbraadingsgassen
De activiteiten die in de inrichting worden uitgevoerd veroorzaken geen van
betekenis zünde enissies na¿r de lucht.
In deze vergunning zijn de algemene voorsdlriften met beueLking tot good

housekeeping opgenomen.Verspreiding van zwerfrtril naa¡ buiten de inriúting
moet worden voorkomen. Het onverhoopt todr buiten de inric-hting geraakte

aserfn¡il dient terstond te worden verwijderd.
In de voorschriften zijn eisen gesteld aen de afstelling van verbrandingsmotoren
en aan het gebruikvan lasapparatuur en snijbranders.

B.S.z Fijn stof

Bßhtitluchtlilalitzi¡
Op r augustus zoos is het Besluit luchtkÀraliteit zoos (Stb. zoo5, 316), sernen met
de Meetregeling luchtkwaliteit (Stb. zoo5, 398). in werking getreden.ln het Besluit
luchtlweliteit worden onde¡ andere nonnen gesteld ten eenzien van ñjn stof,

stilstofoxiden, koolmonoxide. zrraveldioxide. benzeen en lood. Gezien de

activiteiten die plaatsvinden binnen de inrichting zijn alleen de emissies van fijn
stof en stikstofoxiden (NO*) relevant.

Toetsing arfivitr,ifcrbirnr;wt de inrichting ann de grus'vaardan vwr fi1n süof- en

NO{coíceÌúTotle

De achtergrondconcentratie fi¡in stofter plaatse van de inrichting is voor hetjaar
2o1o geprognosticeerd op z5 pglm3, indusief zeezoutcorrectie.

De achtergrondconcentratie stikstofoxiden ter plaatse van de inrichting bedraagt

30 pg/m3.

De bijdragen van Geelhoed aan de concentratie ñjn stof zijn uitsluitend afl<omstig

van de opslag van afi¡alstoffen en van veryoersbewegingen binnen de inrichting en
de aan en afroerbewegingen. Gezien de aard, samenstelling en hoeveelheid van de

aangevoerde afvalstoffen is de bijdrage verwaarloosbaar, zodat de totale concen-

tratie voor {in stof gelijk is aan de achtergrondconcenEatie.

De bijdrage aan de No,<oncentratie is uitsluitend afl<omstigvan de veroers-
bewegingen binnen de inrichting en de aan- en afvoerbewegingen. Op basis van de
gegevens uit de aanwaag is de bijdrage hiewan berekmd op 4 Ug/m'. Dit betekent
dat de totale NO,<oncentratie 34 Ug/m3 bedraagt De jaargemiddelde grenswaarde

voor stikstofoxiden is 4o Ug1m3, wat betekent dat de bijdrage aan de achtergrond-
concentratie ven de aangeuaagde activiteiten niet zal leiden tot een over-

schrijding van de grenswaarde,

B.S.g Ceur
Uitgangspunt van het geurbeleid is het voorkomen van geurhinder. Primair dient
te worden bepaald of de emissies van activiteiten hinder (kunnen) veroorzaken,

Indien geen hinder voorkomt, of wordt verwacht, worden geen (aanvullende)

maatregelen in de vergunning opgenomen.
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Er zijn geen bronnen die mogelijk geuroverlast kunnen veroorzaken. OP dit
moment zijn er bij ons over de ¿engevraagde activiteiten geen geurklachten

bekend b[i de oude imidrting van Geelhoed gelegen aan de Waldorpstreat te

Den Haag ofvan vergelijkbare inrichtingen. Geelhoed behoeft dan ook geen

geurreducerende maatregelen te treffen.

8.6 Veiügberd

8.6.r Brandvetlig[etd
Op advies van de brandweer is ten behoeve rran de aanvraag voor de bouw'
vergrmning een brandveiligheidsonderzoek uitgevoerd. Onderdeel van de

procedure voor het verlenen van een bouwvergUnning is dat de brandweer haar

goedkeuringverleent aan de brandbeveiligingsmaatregelen.Als brandbeveiligings

maatregelen zullen onder ¡reer rookverboden worden ingesteld in de nabijheid
van de heftruds, de opslagptaats van de gastanla, het papier, de acru's en de

dieseltanla. De loods zal worden voorzien van rool¡relders en voldoende

blusmiddelen.
In de voorschrifien van deze vergunning zal worden voorgesdtreven dat de locatie

en het aantal van de blusmiddelen in overleg met de brandweer moet worden

bepaald.

Tevms zal de maximale hoeveelheid opgeslagen papier, karton en kunststoffen

worden gelimiteerd.

8.6.2 Opslagvan toodaccu's

In de inrichting bevindt zich een opslagplaats van mærimaal 50 ton loodaccu's.

Ten behoeve van de opslag van gevaarlijke (afral)stoffen in emballage z[jn door de

Commissie Preventie van Rempen door Gevaarlijke Stoffen de CPR 15'1 en 15'2

uitgevaardigd. De CPR rS-r en 15-2 zijn inmiddgls oPgenomen in de PGS r5, die een

groter toepassingsgebied heeft gekregen (onder meer opslagvoorzieningen gîoter

dan ro.ooo kg, opslag gasflessen, opslag spuitbussen en gespetronen). Op de opslag

van loodaccu's is deze PGS rS van toepassing. Accu's vallen op basis van het accu-

zuur onder de ADRcategorie S þijtend). Echter, de hoeveelheid accuzuur in 50 ton

accu's zal de ro ton niet oversdrrijden. Dit betekent dat alleen hoofdstuk 3 van

de PGS 15 vån toepassing is en dat ookveel brandveiligheidwoorzieningen niet
benodigd zijn. Voorzover de PGS 15 vân toepassing is, is deze richtlijn voor'

geschreven in de voorsdrriften van deze vergunning.

8.6.9 Provinciele risicokaart
De rampen in Enschede en Volendam hebben geleid tot een aantal acties vanuit de

overheid om het exteme veiligheidsbeleid te verbeteren. Daartoe is een aantal

wettelijke regelingen aaagepast of geäntroduceerd. De belangrijkste daarvan zijn

de Wet lqualiteitsbevordering rampbestrijding, aangeduid als Wlc, het Besluit

o$erne veiligheid inrichtingen milieubeheer (BEVI) en de,{lgemene Maatregel van

Bestuur Registratieplidrt risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS)'

Onderdeel van hetvorenstaande is de provinciale risicokaart, Deze kaartwordt
gemaakt door de provincie Zuid'Holland in samenwerking met het Rijk en de

Zuid-Holtandse gemeenten. Het is een geoglafische kaart, gepubliceerd op Internet,

waa¡op te zien is welke locaties in Zuid-Holland risicovol z{in. Op deze kaart zullen

uiteindelijk diverse [amptJPen worden geprojecteetd. Eén van de ra:npty¡ren heeft

betrekking op de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen bä bedríjven.
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De aanwezigheid van onder meer een hoeveelheid van meer dan ro ton ve4ralte
gevaarlijke afralstoffen, die onder de richtlijnen van de PGS r5 vallen, is een

criterium om de inrichting aan te wijzen als risicokaartrelevant. Dat wil zeggen

dat de iil'ichr¡ng wordt geregisteerd op de provinciale risicokaart.
Hetbetreft hier echter een opslag van mæcimaal Fo ton accu's waa¡in naar

de aanwezige hoeveelheid eccuzuur de ro ton Diet zal overschrijden.

De inrichtíng van C'eelhoed wordt daarom niet op de provinciale risicokaart
geregistreerd.

In verband met het waarborgen van de orterne veiligheid en om vast te leggen dat
de inrichting niet op de provinciale risicokaart behoeft te worden aangegeven

hebben wij Ín deze vergunning de maximale hoeveelheid accu's gelimiteerd tot
50 ton en de morimale hoeveelheid brandbare (afual)stoffen, zoals papier, karton
en kunststof, gelimiteerd tot z5o ton.

8.6.5 Opslag van diesel in een bovengrondse tanlc
Op de inrichtíng is een bovengrondse dieseltank van I m3 aanwezíg. De opslag in
een bovengrondse tank moet voldoen aan de richtlijnen die zijn vermeld in PGS go

(voorheen CPR 9r6f.
ln de aanuaag is aangegeven dat de opslagtank voldoet aan deze richtlijn met
uitzondering van de minimaal aân te houden efstend tot de erfgretrs van 3 m
(voorsdr¡ift ¿.6.9 van de PGS go). De opslagtank komt op circa r m van de erfgrens,
maa¡ wordt in een speciaal opsl¡ggebouw geplaatst. De wanden en het dak zullen
een brandwerendheid hebben van 6o minuten. Deze locetie en de daarbij getroffen
brandveilig[eidwoorzieningen hebben de goedkeuring van de brandweer,
Het voorgaande is in de voorscl¡¡iften van deze vergunning vastgelegd.

8.6.6 Gasflessen
Op de inrichting zijn de volgende gasflessen aanwezig.

De opslag van de gasflessen vindt plaats in een afsluitbare kooi. Voor wat betreft de

keuring en wijze van opslag zijn voorschriften in deze vergunning opgenomen.

B.l Inpassing in de onggving en visuele hinder

De inrichting rran Geelhoed zal gevestigd worden op hetbedrijventerrein
Oost-Anbacht. Gezien de omgeving van de inrichting en de aangernaagde

activiteiten die voor het merendeel in een bedrijfsloods en verder op het
buitente¡rein adrter een 9 m hoge voorafscheiding respectievelük 4,5 m hoge zij.
en adrteraßcheiding (gebouwd in overeenstemming met het tseeldkrnraliteitsplan
van de gemeente Pijnacker-Nootdorp') gaan plaatsvinden, zijn wij van mening dat
de aangeuaagde activiteiten niet zullen leiden tot visuele hinder.
Er worden geen landschappelijke of ecologische waarden gesdraad.

Gas

Eutaan

Maximale hoevælheid

aantal flessen

Prouaan zo flessen ran ¡r kc
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8.8 Energie

Op gfond van de Wm is het mogelijk in een vergunning voorschriften op te nemen

met de bedoeling een vermindering van het energiegebruik van een inrichting te

bewerkstelligen. Als leidraad hanteren wij hiervool de circulaire 'Energie in de

milieuvergunning'. I¡n deze circulai¡e wordt onder meel ealgeven dat het energie

gebruikvan een inrichting niet in alle gevallen zodanig relevant is dat voo¡'

scbriften in de vergrrnaing moeten worden opgenomen. Als ondergrens wordt in
dit geval een jaarlijks energiegebruikgehanteerd ven 5o.ooo kWh elektriciteit of
25.ooo aardgas. Als het huidige verbruik of het te verwachten toekonstige verbruik

deze waarden niet overschrijdt worden geen voorschriftm aan de vergunning

verbonden.

Uit de aanr¡raag is op te naken dat het energieverbruik ruin ondervorenstaande

waarden zal blijven.

B.g Deelconclusie¿

De aanwezige voorzieningen en de te nemen maafegelen zijn zodanig dat de

gevoþen voor ¡s¡ milieu tot een minimum zän beperkt'

C. OVERIGE OVERWEGINGEN

C.r Termün vandc vergunning

In de Wet rrilieubeheer en in het Landelijk Afvalbeheerplan (IAP) is aangegeven

dat vergunningen voot het opslaan en be en vertrerken van afralstoffen worden

verleend met een looptijd van maximaal tien jaar.

Ð. ADVIEZEN EN ZIENSIMJZEN

D.r Aduczencuierrswjjzen
Om te voldoen aan hoofdshrk r3 van de Wm en Afdeling 34 van de Awb hebben de

aanvraag met de bijbehorende stulcken en het ontwerpbesluit ter inzage gelegen

vzn 22 meí zoo6 tot €n met 3 juli zoo6.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn op z juli zoo6 door en op

3 juli zoo6 door le volgende gelijkluidende zienswijzen ingebracht'

1. Er is vrees voor overlast in de vorrrvan stank' lawaai' toename van

verkeersdrukte en een algeheel vermindering ten aanzien van de emgeving.

2, Er wordt gewezen op het feit dat het bedrijventerrein Oostambacht niet is

bedoeld voor de inrichtingvan Geelhoed.

3. Er wordt gemotiveerd det het geluidsrapport, dat bij de aanvraeg behoort, te

lage geluidsniveaus bij de woningen vaststelt.

4. Verderwordtaangegevendatde geluidsbelastingop de gevelvan de

woningen al enigszins boven de norm ligten dat de in het geluidsrapport

vastgestelde geluidsniveaus verdere overschrijding van deze nonn tot gevolg

zal hebben.
h de zienswüze ven wordt daarnaast nog opgemerkt dat de

geprojecteerde ligging van Geelhoed het onmogelijk maakt dat Geelhoed en

de overige nog te realiseren inrichtingen op het bedrijventerrein vanaf een

plein in het nidden zullen worden bevoorraad, waardoor de geluidbelasting

naar de woningen vermindert.



'?",iföHorrnNp

ONSKE.IMERK

DG\4/llf/roo6/ro4zo

Pacrna 1614o

Naar aanleirring ven het ontwerpbesluit zijn op 3 juli r,oo6 door Geelhoed

Metaalhandel B.V. de volgende zienswijzen ingebracht.

S. ParagraofT2RegisLratie

De in deze paragraaf opgenomen voorsc-hriften komen boven op de

verplichtingen die rechtstreeks voortvloeien uit artikel 10.41 van de Wet
milieubehee¡ en het Besluit rnelden bedrijßafralstoffen en gevaarlijke

afvalstofien, Er wordt getwijfeld of deze voortchriftm nodig zijn in het

belang van de bescherming va¡r het rnilieu.

6. Voowchñfim72.leí7.2.2
De in deze voorschriften opgenomen regisüetieverplichtingen moeten

volgens Geelhoed precies overeen komen (i.c. niet verder gaan dan) met de

ve4üÍchtilgen die vorig jaar landelijk zijn ingevoerd in het kader van het
Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afiralstoffen, omdat anders

opnieuw omvangrijke extra administratieve overlast zal ontstaan. Voor de

gegevens over de in- en uitgaande afvalstromen kan het bevoegd gezag

imme¡t terec-ht bij het Iandelijk Meldpunt Afvalstoffen.
C,eelhoed stelt voor de voorsd¡rifterÌ t a.L, 1.2. 2 en r.2.3 te scluappen, omdat
hieraen al in het kader van het Besluit melden bedrijßafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen moet worden voldaan, of eventueel worden
vervangen door een verwijzing naar de gegevens die op basis van het Besluit
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afralstoffeu moeten worden
gemeld. Omdat er verschills¡ kunnen zijn en/of ontstaan ûrssen het Besluit
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaadijke afralstoffen en deze voorsdrriften
ontstaat e)ftra en onnodige administratieve overlest.

7. Yoorschrifi7.2.7

Het is onduideliik wat precies wordt bedoeld met de term 'sluitend verband'

en in hoeverre dit in bel¡ng is van het milieu. Ook de brancheorganisatie

'de Metaal Recyding Federatie'vraagt zich af of dit voorschrift niet verder
gaat dan strikt noodzakelijk is voor de bescherming van het milieu. Het
verzoek is om het voorsduift te schrappen. Overigens wordt van elke

transactie een factuurftassabon opgemaakt, waarop de aangeleverde

hoeveelheid, soort materiaal en het aan de leverancierlontdoener betaalde

bedrag worden opgenomen. Verder hebben alle DeteelefvelsEonen een

positieve waarde: Geelhoed koopt de metaalafralsEonen van ontdoeners

om deze - al dan niet na bewerking - weer te verkopen. Het restafval beperkt
zich tot cira zo ton (o,z% van het verhandelde/verwerkte volune) en vor¡nt
in de bedrijßvoering een uiterst beperkte kostenpost mn circa € s.ooo,oo
perjaar.

8. Voorccbrifi7.Z.9

Ook bij dit voorschrift kan de waag gesteld worden of de dagelijkse

registratie in het belang van het milieu noodzakelijk is. Het dagelijks

bühouden is binnen de bedrijfwoering van Geelhoed Meteelhandel ni€t
altijd haalbaar,
tn publicaties over het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke

aftalstoffen wordt deze verplichting als volgt omschreven: 'U registreert de

relevante gegevens op een zodanige wijze dat controle binnen een redelijke
termijn mogelijk is". Geelhoed stelt voor dit artikel overeenkomstig te

wijzigen.
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9 Vootschrifi5.7,2

Aan dit voorscfirift is, nadat overleg over de conceptontwerpbeschikking is

gevoerd. een nieuwe regel toegevoegd, die voorschrijft dat de accu's

rechtstaudig dienen te worden opgeslagen, Geelhoed vermoedt dat dit is
gebeurd omdat naar aanleiding van de conceptontwerpbescJrikking door

Geelhoed is aangegeven dat grotere (tractie)accu's ook op pallets worden

opgeslagen.

D.z Overwegingen naa¡ aanleiding van ziens'¡trizen en adviezen

.Àd r
- Stank In de consideretrs v¡ut de ontwerpbeschildcing onder B'5.3 'Geut' is reeds

Írangegeven dat de bedrijßactiviteiten r¡an Geelhoed geen geuroverlast kunnen

veroorzaken. Tevens zän er bij ons over de aangevraagde activiteiten geen

geurklachten bekend bij de oude inrichting van Geelhoed gelegen aan de

Waldorpstraat te Den Haag of van vergelijkbare inridrtingen. De vtees voor

stenk is dan ook onterecht.
- Iewaai: Zie onder ad 3 en ad 4.
- Verkeersdrukte: Zoals wij reeds in de considerans onder 844 Verkeersaan'

treklcendewerking'hebben ¿¡¡rngegeven is hetverkeervan en naar de

inrichting aI opgenomen in het heersende verkeersbeeld op het moment dat

woningen of andere geluidsgevoelige objecten worden gepasseerd. De toetsing

mn de effecten van het heersende verkeersbeeld valt dan buiten de reikwijdte

van een Wm-vergunning.

Adz
Deze ziensuijze heeft geenbetrelú<ing op aspecten die in een vergunning in-
gevolge de Wet milieubeheer lannnen worden geregeld. De ruimtelijke inpassing

wordt in de bestemmingsplannen in bet kader van de Ruimtelijke Ordening

geregeld. Echter, de gemeente Pijnac*er'Nootdorp heeft ons aangegeven dat

Geelboed Metaalhandel een categorie ¡-bedrijf is etr past binn"o ¡s¡ 6s5¡smmings'

plan. Het bestemmingsplan gaat uit van categorie g.zåedrijven.

Ad¡
De in het geluidsrapport genoemde geluidsniveaus zijn naar onze mening correct

voor de huidige situatie waarbij nog geen bedrijfsgebouwen tussen de inrichting

en de huizen van de omwonenden zijn gerealiseerd. Wanneer bedrijßgebouwen

worden geplaarct zullen deze de geluidsniveaus bij de woningen van de om'

wonenden verminderen. Wij refereren hierbij aan paragraaf 5.3.8 van de

Handleiding meten en rekenen industrielawaai waannee de geluidsreductie

venwege de gebouwen op een bedrijventerein kan worden rrastgesteld.

Ad4
Bij het toetsen ven de geluidsniveaus bij de woningen houden wij alleen rekening

met de bijdrage van de inridrting. Toetsing ven het aanwezige geluidsniveau van

andere bron¡ren, zoals het wegverkeer, valt buiten de reiknrlidte van een

Wm-vergunning. Het verminderen van de geluidsbelasting bij woningen door de

bevoonading r¡anef een binnenplein mogelijk te maken valt buiten de reiknrijdte

r¡an deWm-vergunning.
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Bovendien voldoet Geelhoed, zoals eerder aangegeven onder ad. r en ad.4, aan de

no¡rnen voor het aengetrolùen verkeer.

Ad.s

Deze voorschriften worden oPgenomen op basis van artikel 8.r4 van de Wm bij
afvalverwijderende inrühtingen met als doel de gedane meldingen op basis van

het Besluit melden bedrijßafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen te kunnen

controleren, om vast te leggen op welke wiize de aan- en aftoer van afralstoffen

moet worden geregistreerd (dit is in het Besluit meldingen bedrijßaftalstoffen en

gevaarlijke afvalstoffen niet vastgelegd) en om de (afval)stoffenbalans binnen de

inrictrting inzichtelijk te krijgen. Deze registratievoorschriften zijn in het belang

ven het milieu omdat op deze wijze geconüoleerd kan worden dat alle door het
bedrijf ingenomen afvalstoffen milieuhygiënisch verantwoord wordenverwerkt.

Ad6
Het Besluit nelden bedrijfsafralstoffen en gevaarlüke afvalstoffen heeft als doel de

afralstromen tussen de ene inrichting en de andere inrichting inzichtelük te
krijgen (de Nederlandse afralstoffenmarkt).
De regisratievoorschriflen, die in eenWm-vergunning worden opgenomen oP

basis van de artikelen 8.r4 en 10.38 van de Wet milieubeheer, hebben als doel de

in- en uitgaande afvalstromen op inrichtingniveau inzichtelijk en controleerbaar

te maken (de afralstoffenbalans).

De te registreren g€gevens op basis van de.Wm'vergunning zijn niet wezenlÜk

anders dan de gegevens die moeten worden gemeld op basis van het Besluit

meldenbedrijfsafualstoffen en gevaarlijke afralstoffen. Bovendien moet Geelhoed

deze gegevens toch registreren om te kunnen voldoen aan haar maandelijkse

meldingsplicht aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Verder zullen deze

gegevens ook ten grondslag liggen aan het voeren ven een goede financiéle

administratie. De gernaagde registratie leidt ons inziens daaro¡n niet tot extra

administratietaken.
De voorsd¡riften worden niet geschrapt.

Adz
tn de efralverwerkingsbranche gaen in de meeste gevallen de baten voor de kosten

uit; het afralverwerkend bedrijf ontvangt geld van de klant (degene die zich van

het afval ontdoet) op het moment dat de klant zijn añ'albij hem aflevert en daarna

moet het afvalven¡r¡erkend bedrijf zijn product (het milieuhygiënisch verantwoord

verwerken van het afv¿l en dit kost geld) nog leveren. Tervoorkoming van het niet
milieuhygiënisch verantwoord verwerken van het afral en op deze wijze geld uit te
sp¿rren is dit voorschrift opgenomen. Dit voorsdrrift wordt standaard opgenomen

in alle Wm-vergurudngen voor afvalverwerkers.

W{i zijn het met Geelhoed eens dat het hier gesdrefste plaa$e niet helemaal

opgaat voor Geelhoed, omdet - zoals C'eelhoed aangeeft - veel metaalafvalsttomen

een positieve waarde hebben. Echter, er kunnen ook metaalafralstromen binnen
komen, waarvan de positieve waarde niet zo evident is en die Geelhoed

bijvoorbeeld moet uitsorteren om de stromen van waarde eruit te halen' Het

restafval vorurt voor Geelhoed een kostenpost om zidr daawan milieuhygiënisch

verantwoord te ontdoen, Deze reststroom vertegenwoordigt nu, zoals Geelhoed

aangeeft, een kleine kostenpost, maar dat kan veranderen bij veranderingen in de

netaalafvalmarkt.
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Metaalafvalstromen, die op dit moment bij metaalverwerkende bedrijven goed

kunnen words¡ ¡fgezet en. weara:rn verdiend kan worden, kunnen bü ver'

anderingen in deze ma¡kt ook een kostenpost worden. De metaalafvalstromen

blijven afral en deze markt noet door de overheid neuwgezet gevolgd kunnen

worden.
Overigens is hetvoor ons evident dat een stoffenadrninistratie - ofdit nu afval-

stoffen of goederen zijn - en een financiële administratie altijd kloppend op elkaar

moeten zijn. Ditbehoeftgeen extra administratieve inspanning te kosten.

Geelhoed geeft dit ook met zoveel woorden aan door de opmerking te maken dat
van elke fansactie een factuurþssabon wordt opgemaakt, waarop de aan'

geleverde hoeveelheid, soort materiaal en het aan de leverancierþntdoener

betaalde bedrag worden opgenomen.

Om een goede controle op de inricJrting te hrrrmen uitvoeren over de juiste

verwerking ran alle afralstromen, ook bij een minder gunstige metaalafvalmarkt'

blijft dit voorschrift gehandhaafd.

ad.8
Geelhoed stelt dat het dagelijla bijhouden van de administratíe binnen de

bedrijfwoering niet haalbaar is.

Het dagelijks registreren is edrter r¡an het grootste belang en de basis voor een

juiste en volledige afvaladrninistratie. Het uitstellen van het registreren en het

later registrefen aan de hand van atlerlei kladjes en pentekeningen, die nogelijk
ook nog eens wegraken, werkt onnauwkeurigheden en onvolkommheden in de ad'
rninisü'etie in de hand. Vandaer onze eis om dagelijks te registreren. De suggestie

orr de gegevens op een dusdanige wíjze te registreren dat controle binnen een

redelijke termijn mogelijk is heeft niet te naken met het dagelijks registreren

zoals wellicht wordt verondersteld, maar met de wijze van registreren. De wijze

rnn regisüeren moet uiteraard juist, voltedig en tijdig zijn, maar daarnaast

zodanig geordend en transparant, dat een toezichthouder de gegevens in samen'

hang kan controleren en dat alles binnen een redelijk korte tijd.
Ook dit voorsduift zullen wij derhalve handhaven.

Adg
De extra maatregel met betreklcing tot het rechtstendig opslaan van de accu's is

toegevoegd om aansluiting te verkrijgen met het Besluit beheer autowrakken. In

dit besluit is geregeld dat accu's rechtstandig in vloeistofdichte bakken moeten

worden opgeslagen. De gebruikelijke handelwijze is dus redrtstandig opslaan en

niet los in vloeistofdichte bakken en containers storten, zoals Geelhoed aangeeft.

Bovendien vinden wij het niet gewenst dat onnodig vloeistoffen uit de opgeslagen

accu's in de enballagefiekbak lekken. De functie van de emballageflekbak is het

opvangen van onverhooPte lekkages/morsingen en niet het opvangen van

structu¡ele lekkages omdat het merendeel van de accu's op hun kantfonderste

boven liggen en daa¡door leeglopen in de lekbak. De lekbak is opslag voor eccu's en

geen opslag voor uit de accu's tr€dende vloeistoffen.
Voorschrift 5.r.2 is niet gewijzigd,
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E. EINDCONCTUSIE

Gelet op vorcnstaande overwegingen bestaat er voot ons geeD aanleiding de

gewaagde vergunning in het belang van de beschenning van het milieu te
weigeren..Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die bescherming

bieden tegen de nadelige gevoþn voor het milieu.

F. BESLT'IT

Gelet op het voorgaande en de wettelijke bepalingen van de Wm en de Awb hebben

wij besloten.

1. Äan Geelhoed Metaalhandel B.V. een oprich"¡gwergunning te verlenen voor:

e. het uitsluitend op en overslaan van in het afvalstadiun geraakte:

- loodacctr's;
- ferrometalen;
- non-ferrometalen:
- kabels, die gevaarlijke afi¡alstoffen k¡nnen bevatten;
- restpartijen ve4,akki¡gsnaterialen afkonstig van de verpallkings-

indusfie bestaaade uit metaal, ka¡ton, papier en kunststof:
b. het op en overslaan en bewerken van in het aftalstadiun geraakte

fe¡rometalen en non-fermmetalen,
2, Deze vergrrnning voor een periode van tien jaar te verlenen.

3. De aanvraag en alle daarbij overgelegde shrkken geheel onderdeel te laten
uituaken van deze vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden
voorsciriften anders bepalen.

4. Dat met toepassing van artikel 8.16, sub c van de Wm de voorschriften van
paragraaf4.a van deze vergunning van kracht blijven gedurende eenjaar
nadat deze vergunning haar gelding heeft verloren, ofzoveel eerder als aan

de gestelde voorschriften is voldaan.

s. Aan dit besluit de hierna ver:melde voorsdrriften te verbinden,

F.r In werking treden besluit
Dit besluit reedt in werking na afloop van de beroepsternijn van zes weken.

Indien ¿g¡ þslanghebbende gedurende de beroepstennijn een verzoek om een

voorlopige voorziening indient treedt het besluit niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.

Voorzover deze vergunnirg betrel&ing heeft op het oprichten ofveranderen van
een inrichting dat ook is aan te merken als bouwen in zin r¡an de Woningwet,
treedt deze vergunning niet eerder in werking dan, nadat de bouwvergunning is

verleend;

Deze vergunning vervalt, als de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergun-

ning onherroepelijk is geworden, is voltooid, en in werking is.
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VOORSCHRIFTEN

1.o ACCEPTATIE EN RSGISTRATIE

lJ. Aceptatie

1.1.1 In de inrichting mogen de volgende afualstoffen worden geaccepteerd.

Naam aû¡alstof Acdviteit

AftEt Ya¡r

en.Ictllen

vatr

Ferrometalen

Bewerken

en

loodaccu's

Lood

metelen

Ihbels die olie. koolteer ofander gevaarlijke

stoffen bevetten

Opslag

1

AftaI velr

Ferrometalen

Bewerken

stedelijk añ¡¡.l {huishoudelijk afinl en soortgelijk bedrijßaeal

industrieel afral en afval van i¡ste[ingen) hdusidgescheiden

ingezamelde F¿cties

en karton Bewerken

20 07, Kunsrstoffen

Bewerken

In de inrichting mag per kalenderjaar maximaal 2o.Soo ton afvalstoffen

worden geeccepteerd, wee¡r/en maximaal 1.ooo ton loodaccu's.

Met uitzondering van kabels die olie, koolteer of ander gevaarlijke stoffen

bevatten (Euralcode t T 04 torl en loodåccu's {Euralcode 16 o6 or') mogen

gevaarlijke afvalstoffen (waaronder kga) niet worden geaccepteerd. Indien
gevaerlijk afr¡al niettemin onverhoopt in de reeds geaccepteerde vrachten
(dus na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet het onrriddellijk uit de

vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige
verpakking worden opgeslagen.

Añr¿t

en

91

1,1 .2

,Qpllqs

Bewerken

Bewerken

Bewerken

Bewerken

Bewerken

Burafcod{s)

1207

en -krullen

Bewerken

16 01

ot11

16ffi
o6 ott

1 ()1

I o2,

1

tz o4r.o'

7.2

1972

2001

20 01 01

1.1.3
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Deze afir¿lstoffen moeten zo spoedig als mogeliikworden afgevoerd naar

daartoe ber¡oegde verwerkingsinrichtingen.

7.74 De in een geaccepteerde wacht op basis rnn voorschrift :. 'r 'r onverhoopt

aangetroffen ongewenste aftalstoffen moeten onmiddellijk uit de vracht

worden verwijderd en naar soort ges<ùeiden in een doelmatige veryakking

worden opgeslagen. Deze afualstoffen moeten zo spoedig als mogelijk

worden afgevoerd naar daartoe bevoegde verwerkingsinrichtingen'

L.1.5 De vergunninghoudster is verplicht te werken volgens de bij de aanwaag

Ín bälage IV gevoegde beschrijving van het acceptatie en verwerkings

beleid inclusief voorzor¡er rran toepassing de goedgekeurde wijzigingen.

t.t..6 Wijzigingen in het in bijlage lVbij de aanwaag gevoegde besdueven

acceptatie en venrrerkingbeleid mogen niet worden doorgevoerd voordat

z[j schriftelijk zijn goedgekeurd door het hoofd ven de regio.

7,2 Registratie

7.2.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zdn, waarin van alle

aangevoerde afvalstoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of
verwerking van efralstoffen worden gebruikt het volgende moet worden

vermeld:

a. de datumvan ae¡lvoel;

b. deaangevoerdehoeveelheid(lçg):

c. de naarn en hetadres van de locatievan herkonst;

d, een ornschrijvingvan de aard en samenstelling:

e. deEuralcode(indienvantoePassing);
f. het afvalstroomnumner (indien van toepassing).

1.2.2 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn'

waarin van alle afgevoerde afir¿lstoffen en van alle afgevoerde stoffen die

bij de be of verwerking zijn ontstaan hetvolgende moetworden verneld:

e. de datumvan afroer;

b, de afgevoerde hoeveelheid (lqg);

c. de afroerbesfçmming;
d. een omschrijvingvan de aard en samenstelling;

e. de Euralcode (indien van toePassing):

f. het afvalstroomnummer(indienvan toepassing).

a.z.g Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op gtond van een acceptatie

voorschrift r¡an deze vergunning alsnog moeten worden geweigerd dient

een registratie bijgehouden te worden waarin staat verneld:

a. de datumvan aânvoer:

b. deaangebodenhoeveelheid(kg);
c. de naam en het adres van plaats herkomst;

d. deredenvanweigering;
e. de Euralcode (indien van toepassing);

f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
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1,24 Binnen de inriúting moet een registratiepost aanwezig zdn. De in de
vorige voorschriften genoemde gegevens dieneu in een daartoe geschikt
(geautomatiseerd) registratíes1¡steem te worden opgenomen.

7.2.5 De registratievan de aangevoerde en afgevoerde hoeveelheden (afralþ
stoffen dient te worden bepaald door middel mn een (op de inrichting
aanwezige) gecertificeerde weepoorziening,

t.2.6 I)e meetvoorziening(en) waawan gebruik wordt gemaakt, moet overeen-

komstig de daarvoor geldende vootschriften van het Nederlands Meet-

instituut zijn geijkt. Er dienm getdige certificaten binnen de inridrting
aanwezig te zijn.

7.2.7 Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie
en de financiële adrrinistratie.

t.2,8 Jaarlijks dient in de maand januari ter afsluiting van het voorgaande jaar
een inventarisatie van de in de inrichting aanwezigevoomaad afralstoffen
plaats te vinden en in een rapportage te worden vastgelegd. Op verzoek
dient deze rapportage aansluitend te worden verzonden aan het hoofdvan
de regio.

ln de rapportage dient het volgende te worden geregistreerd:

a. een omschrijving van de aard en de sanenstellingvan de opgeslagen

(afval)stoffen;

b. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar þ);
c. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.
Verschillen tussen deze Srsieke voorraad en de e¡lrninistratieve voorraad
(op basis van geregistreerde gegevens) dienen eveneens in deze rapportege
te wordenverklaard.

a.2.9 Alle te registreren gegevens moeten dagelljks worden bijgehoudm en
semen met de in het vorige voorschrift genoemde repportage gedurende

ten minste vijfjaar worden bewaard en aan de daartoe bevoegde

ambtenaren op aanvreeg ter inzageworden gegeven.

1.2,10 De vergunninghoudster is verplicht te werken volgens de bij de aanvraag
in bijlage IVgevoegde beschrijving van de administratieve organisatie en
inteme conüole inclusief voorzover van toepassing de goedgekeurde

wijzigingen,

7..2.11. Wijzigingen in de in bijlage IV bij de aanvraag gevoegde beschreven
administratieve organisatie en interne controle mogen nietworden
doorgevoerd voordat zij schriftelijk zijn goedgekeurd door het hoofd van
de regio.
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2.O BEDRIJFSVOERING

2.1 Opslag

2."1."t De binnen de inrichting maximale hoeveelheid opgeslagen afvalstoffen

rnag niet meer zijn dan r.ooo ton weewan maximaal:

e. So ton loodaccu's en;

b. zso ton papier, karton enlofkunststoffen.

2,L.2 De termlin van opslag van een partij afralstoffen mag maximaal één jaar

bedragen.

In afiruijking van het vorenstaande mag de termijn van opslag van afral'
stoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghoudster teu
genoegen van het bevoegd gezag eentoont det de opslag van a.fvalstoffen

gevolgd wordt door nuttige toepassing van afralstoffen.

2.1.3 Resþartijen verpakldngsmateriaal van papier, karton en metaal moet

gescheiden worden opgeslagen en worden afgevoerd ten behoeve van

nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.

2.44 Resþartijen verpakkingsmateriaal van kunststof moeten gescheiden van

ander verpaklcingsmateriaal worden opgeslagen en, indien het daarvoor

geschikt is, worden afgevoerd ten behoeve van nuttige toepassing in de

vorm van materiaalhergebruik.

2,1.5 Papiergeïsoleerde kabelreststoffen moeten gesdreiden worden opgeslagen

van andere kebelreststofren en gatnituren.

2,1.,6 Kebelreststoffen moeten worden afgevoerd na¿u een Wm-vergunning-

houdster die bevoegd is om deze kabelreststoffen te verwerken conform de

van toepassing zijnde minimumstandaarden zoals beschreven in het [AP.

2.2 Bewerking

2.2,1 Metaalafralstoffen (ferometalen en non'ferrometalen) mogen worden

bewerkf door sorteren, lnippen, snijden en persen ten behoeve van nuttige

toepassing is in de vorrnvan materiaalhergebruik.

Metaalafralstoffen (ferrometalen en non-ferrometelen), net uitzondering

van metaal met aanhangende olie of emulsie en metalen ondergrondse

ta¡ks, noeten worden afgevoerd ten behoeve van nuttige toepassing in de

vorm van materiaalhergebruik.
Niet voor hergebruik geschikte metaalafralstoffen moeten worden af-

gevoerd ten behoeve van verwijdering.
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3.o OI/ERIGEACII\IIIEITEN

3.1 Was- en afspuilplaåts

3.1.1 Het uitwendig reinigen van materieel dient plaats te vinden op de

daan¡oor speciaal bestemde locatie op het buitenterrein.

9.a.2 Het schoonspuiten noet op een zodanige wijze plaawinden dat zich
geen nevel ten gevoþe van het schoonspuiten buiten de inrichting kan
verspreiden.

3,1.3 Moeibare brandstofvoor een hogednrkreiniger moet zijn opgeslagen in
een tank, die constructief deel uitmaakt van de hogedrukreiniger. De

brandstoftank meg geen grotere inhoud hebben dan So liter, moet van een

doetnatige constructie zijn en zodanig zijn afgeschermd, dat de inhoud
onder normale omstanögheden geen hogere temperatuur kan lrijgen dan

40'c.

3.a4 Een branderinstallatie voor vloeibare brandstof van een hogedrukreiniger
moet zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dat over het gehele

regelbereik een nagenoeg rookloze verb¡¡¡rling wordt verkregen. Als

vloeibare brandstof mag slechts gasolie, dieselolie of petroleum wo¡den
gebruikt.

3.1.5 Een brandstoftank ven een hogednrkreiniger mag voor ten hoogste 9s%
zijn gevuld.

4.O NTJI¡EN EINDSITUATIEMETINGVAN DE BODEM

4.1 Nulsituatienetingvan de bodem

4.4.1 Uiterlijk drie maatrden na het in werking treden van deze beschiliking
dient de nulsituatie van de bodem ter pleetse ven de inrichting te zijn
vestgesteld; de vaststelling van de nulsituatie dient te geschieden conform
het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB {rggs),
uiQave Sdu. In afudjking van het protocol voor Bodemonderzoek

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

analysemethoden tevoldoen ean de NEN SZ¿o.

4,7.2 Alvorens wordt begonnen net de uitvoering van de bepaling van de

nulsituatie, moet de in het protocol voor Bodemonderzoek Milieu-
vergunningen en BSB (1993) genoemde onderzoekssüategie ter goed-

keuring worden voorgelegd aan het hoofd van de regio.

Het hoofd van de regio dient mìnimaal vier werkdagen voordat de
benonstering ten behoeve van de bepaling van de nulsituatie plaatsvindt,
schriftetijk in kennis te zijn gesteld ven defirm en tijdstip van de
bemonstering,

4.7.3
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4.14 De resultaten en bijbehorende repportege van de bemonstering en analyse

ten behoeve van de bepnling van de nulsituatie moeten na het bekend

worden hiervan terstond worden overgelegd aan het hoofd mn de regio.

4.1.5 Indien gedurende het in werking zijn van de in¡ichtine wijziging of
verplaatsing plaatsvindtvan conforu de NRB aangemerkte bodem'

bedreigende actiyiteiten. dient alvorens deze activiteiten worden gewijzigd

of verplaatst aanvullend een nulsituatieonderzoek te worden uitgevoerd.

De vaststellingvan de nulsituatie dient te geschieden confonn het protocol

voor Bodemonderzoek Milieuveryr¡nningen en BSB (rSgg), uitgave Sdu. In
afruijking vau het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en

BSB (:.ggg), uitgave Sdu, dienen de monster'en anallnemetloden te

voldoen aan de NEN sz¿o,

4.2 Bindsituatiemetingrrandebodem

4.2,4 Vóór beëindiging van het gebruik van de inrichting moeten, indien en

voorzover door het hoofd van de regio noodzakelijk geacht' alle (afva}

stofen, materielen en installaties vau het tenein van de inrichtíng worden

verwijderd en afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwerkingsinricbting,

4.2,2 Di¡ect na beëindiging van (een deel van de) bedrijfsactiviteiten, wâer ter
plaatse de nulsituatie is rnstgelegd. dient de eindsituatie van grond en

grondwater te worden vastgesteld.

De vaststellingvan de eindsituatie dient te geschieden confo¡m het
protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB (rggs)' uitgave

Sdu, daarbij rekening houdend met de wijze we¡uop de nulsituatie is

vastgesteld. In afüijking van het protocol voor Bodemonderzoek Milieu-

vergunningen en BSB (rggs), uítgave Sdu, dienen de monster- en analyse'

metloden te voldoen aan de NEN sz¿o.

4.2.g Het hoofd van de regio dient ninimaal twee weken voordat de in deze

paragraaf bedoelde benonstering plaatsvindt, schrifteliik in kennis te zün

gesteld van de datum en het {idstip van de bemonstering.

4.24 De resultaten va¡. de in deze paragraaf bedoelde bemonstering en analyse

[roeten direct na het bekend worden hiervan worden overgelegd aan het

hoofd van de regio.

4.2,5 Indien de in hetvorige voorsdrrift genoemde resultaten daartoe aan-

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

maaEegelen ter bescherming van de bodem te worden getroffen binnen

een door hem gestelde termijn.
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5.1.1

5,1,2

s,o BODEMBESCHERMENDEVOORZIENINGEN

5.1 Algemeen

De activiteiten met betrelcking tot:

a. opslag van femometalen en non-ferrometalen los gestort, los op
pallets ofin stalen vaten, pdletdozen ofcontainers;

b. opslag van kabels, die gevaarlijke afualstoffen kunnen bevatten in
çq¡fning¡g;

c. opslag van restpartijen verpalftingsmateriaal (metaal, karton, papier

en kunststof) los gestepeld, op pallets en in rekkenftisten ofcon'
tainers:

d. overslag van fenometalen, non femometalen, kabels en restpartijen
verpakkingsmateriaal (metaal, karton, papier en kunststo$;

dienen plaats te vonden op een blijvend vloeistofdichte voorziening ofop
een vloeístofkerende voorziening indíen de opslag overkapt ofop een

andere wijze afgedekt is.

De activiteiten díenen een eindemissiescore r, zoals gesteld in de NRB, te

bereiken.

De op en overslag van loodaccu's dient plaets te vinden op een blijvend
vloeistofdidrte voorziening of op een vloeistofkerende voorziening, indien
de opslag plaatsvindt in speciale emballage (kunststoffigekeurde
verpakking) ofboven een lekbek. De accu's dienen rechtstendig te worden

opgeslagen.

De activiteiten díenen een eindemissiescore r, zoals gesteld in de NRB, te

bereiken.

5.1.3 De activiteiten met betrekking tot:

a. het reinigen van eiçn transportmiddelen;

b. het bewerken (sorteren, knippen, snijden en persen) van ferrometalen

en non-ferrometalen:
dienen plaats te vinden op een blijvend vloeistofdichte opvang¡voorziening.

De activiteiten dienen een eindemissiescore :., zoals gesteld in de NRB, te

bereiken.

5.14 Het deel van de bedrijßriolering dat aftal-/hemelwater afkomstig van de

loods voor het bewerken van ferrometalen en non-ferrometalen en de

wasplaats tråDsporteert naar het openbaar riool, inclusiefde bijbehorende

slibvangput(ten), olisf\'r'aterafscheiders en overige putten, dientblijvend
vloeistofilidrt te zijn uitgevoerd met een eindemissiescore 1, zoals gesteld

in deNRB.
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5.2.a Deactiviteiten metbetrekking tot:

a, het reinigen van eigen transportmiddelen en;

b. hetbewerken (sorteren, knippen, snijden en persen)van ferrometalen

en non-ferrometalen;
mogen niet eerder plaatsvinden dan dat de in de vorige voorschriften

voorgeschreven vloeistofdichte vloeren en de daarop aangesloten bedrijfs-

riolering, inclusief bijbehorende slibvangpu(ten), olieJwateraßc-heiders

en overige putten zoals bedoeld in het vorige voorschrift, als blijvend

vloeistofdichtheid zijn beoordeeld en goedgekeurd op grond van cuRlPBV-

Aanbeveling ¿4.

5.2.2 Als bewijs van vloeistofttichtlreid van de vloeistofdichte vloeren en de

daarop aangesloten bedrijfsriolering indusief bijbehorende slibvang-

puq&d, olie¡\rvaterafsctreiders en overige putten dient vergunning'

houdster in het bezit te zijn van een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdidtte

Voorziening.

5.2.3 Indien blijkt dat op basis van de inspectie de vloer en/of de bijbehorende

bedrijfsriolering inclusief bijbehorende slibvangpu(ten), oliefwater-

aßcüeiders en overige putten niet als vloeistofdicht kan worden a¿n'

gemerkt dient de vloer en/of de bedrijfsriolering binnen drie maanden

vloeistofdidlt te worden gemaakt.

5.3 Beheenneåtregelen

5.3.1 Vergunninghoudster dient het doelmafig uitvoeren van handelingen

tijdens het proces te controlertn gericht op het voorkomen dan wel het

signaleren van norsingen of het falen van procesappatatuur.

5.3,2 Vergunninghoudster dient lekkages te verhelpen en morsingen op

te ruimen ongeacht de zwaarte van de getroffen voorzieningen

(good housekeePing).

S,3,8 Binnen de inrictrting dient een bedrijßnoodplan aanwezig te zijn. Het plan

dient een besclrrijving te geven van maatregelen en voorzieningen. die een

vergUnninghoudster heeft voorbereid om effecten van calamiteuze

(ongewenste) gebeurtenissen te minimaliseren en te bestrijden'

Personeel moet zijn geìinstrueerd en getraind in de juiste bediening van de

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

gebruik van noodmaatregelen, het opruimen van wijgekomen stoffen en

het melden van incidenten bij de daartoe eangewezen verannvoordelijke

Personen.

s.34
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5.3.S Binnen de inrichting dientvoldoende absorptiemateriaal aanwezig te

zijn on indringing ven gemorste stoffen in de bodem en/of verdere

verspreiding daarvan over het terrein te voorkomen door stoffen te

absorberen en op te ¡¡imeD.

6.o GEH.TID

Het langtijdgemiddeld beoordeliagsniveau L^,r¡ mag ter hoogte van de

hierna genoemde locaties de aaagegeven waarden niet overschrijden.

Beoor-

delings-

hoogte \
(m)

') De nummers verwijzen naat de rekenpunten uit het akoestisch rapport 2005.1414-3,

dd. z3J¡zoos rran Cauberg-Huygen.

6.2 Hetmaximale geluidsniveau L¡-* mag ter hoogte 'r¿n de hierna genoemde

locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr,'l Locatie:

CPs<oördinaten {xy in m)

Maximale geluidsniveau In--, in
d¡{^} in de ttlsSen

o7.oè19.OO

uur

Wagenmaker z

I
-t

-t-

') De nummers verwiJzen naar de rekenpunteD uit het akoestisch rapport 2005.14143,

d.d. z3-grzoos van Cauberg-Huygen,

6.¡ De Handleiding meten en rekenen indust¡ielawaai uit 1999 is van toe
passing bij het bepalen. v¿ur de in voorgaande voorschriften toegestâne

weerden.

6¿ Binnen acht weken na het in werking brengen van de inrichting dienen de

geluidsenissie en -immissie te worden bepaald en te worden getoetst aan

voorgaande voorschriften. De resultaten hiervan di¿¡sn þinnsn die termijn
schriftelijk aan ons te worden gerapporteerd.

6.r

-t-5

7o

5o

75

Iangt[idgemiddeld

beoordelinpniveau L^,¡, in dB(A)

de hßsetr

23.oùo7.oo

Nr.t locatie:

GP$,coôrdin¿ten (xy in m)

19.OÞ23.oO

uur

-t-1 Wagennakerz

8zzc6. ¿srzrs
42

o7.où19.oo

uur
-t

1() Oosteinde sr/¡s
82826- ¿çrqro

1,5

1,S -t-

l2 Contolepuat 50 m oost

88o88. ¿cr8¿6

35

54

-t

-t-

Beoor-

delings-

hoogte \
{m)

1,5

1,5

1g.où23,OO

uur

-t-

23,OO47.oo

uur

-t-1

10 Oosteinde ¡r/¡g

Coûtrolepunt So m oost 5

-t-

1-
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7.1 Algemeen

Z.t.t ¡¡s þendglingen met afualstoffen moeten op zodanige wijze gescùieden,

dat het buiten de inrichting geraken van afvalstoffen wordt voorkomen,

Z.r.z De transportvoertuigen dienen zodanig te zijn geladen enlof afgedekt dat
tijdens vervoersbewegingen op en vanaf de inrichting geen lading kan
worden afgeschud dan wel op andere wijze verspreiding kan optreden van

zwerfruil, zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal.

7.2 Stof

7.2.1 Opslag, overslag en bewerken van {afval)stoffen moet zodanig plaats-

vinden, dat geen visueel waarneembare stofhinder optreedt op de grens

van de inrichting.

7.2.2 Dieselmotoren dienen zodanig te zijn afgesteld dat deze een volledige
verbranding hebben ofvan een roetfilter zijn voorzien.

8.o VEILIGHEID

8.1 Algemeen

8.r.r Zo spoedig als mogelijk maar uiterlijkbinnen één maand na het in
werking Eeden van deze vergunning moet aan de plaatselijke brandweer
en aan het hoofd van de regio een overzichtelijke plattegrond van de

inrichting zijn verstrelÍ, we¡uop duidelijk zijn aangegeven:

a. de plaats, de aard en de capaciteitvan de in de inrichting aanwezige

brandbesEij dingsmiddelen ;

b. alle gebouwen, waarbij de aard van elk gebouw en de aard en de

maximaal op enig moment aanwezige hoeveelheid van de daarin

aanwezige (afral)stoffen is venneld;
c. de plaas, de aard en de ma:rimaal op enig moment aanwezige

hoeveelheid van de overige in de in¡ichting aanwezige (afral)stotren;

d. aanrijroutes, onder meervoor de brandweer, de opstellingsplaatsen
voor brandweermaterieel, doorrijhoogten, wegbreedtes en toelaatbare

wieldrukbelasting.
Wijzigingen in de gegevens. genoemd onder de punten a, b, c en d van dit
voorschri,ft, dienen direct aan de brandweer en aen het hoofd van de regio
te worden doorgegeven.
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8,-r-.z Zo spoedig als mogelijk maar uiterlijk binnen één maa¡d na het in
werking treden van deze vergunning dient aan de plaa8elijke brandweer

en ean het hoofd van de reglo een lijst van personen te zijn verstrekt, die
de brandweervan deskundig advies kunnen dienen en die in geval van

een brand of calamiteitþinns¡¡ de reguliere bedrijfstijden in de inrichting
aanwezig zijn of buiten de reguliere bedrijßtijden opgeroepen kunnen
worden. Deze personen noeten de voor de brandweer en de vertegen-

woordiger van het bevoegd gezag noodzakelijke actuele gegevens met
betrekking tot de plaats, de aard en de werkeläk aanwezige hoer¡eelheden

van de in de inridrting aanwezige (afval)stoffen terstond kunnen
versteld<en.

Wijzigingeu in deze lijstvan personen dienen di¡ect aan de brandweer en

aan het hoofd van de regio te worden doorgegeven.

8,2 Blusniddelen

8.2.r De vergunninghoudster noet een beschrijving van de in de inrichting te
plaatsen blusmiddelen ter goedkeuring voor leggen aan het hoofd van de

regÍo. De vas¡s¡slling v¿n het soort, de capaciteit, de hoeveelheid en de

locatie van de blusmiddelen moeten in overleg met de brandweerworden
bepaald.

8.2.2 De activiteiten mogen pas plaatsvinden, indien de blusmiddelen in de

inridtingvoþns de in hetvorige voorschriftgeuaagde en goedgekeurde

besórijving zijn aangebradrt.

8.2.3 Alle blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds

voor onmiddelllik gebruik beschikbaar zijn.

8.24 Wijzigingen in de aangebrachte blusmiddelen en/ofin de werking daarvan
moeten, voordat zij worden doorgevoerd, schriftelijk ter goedkeuring aan

het hoofd rnn de regio worden voorgelegd.

E.z.s De aanwezige blusmiddelen moeten jaarllila op hun deugdetijkheid
worden gecontroleerd door een daartoe bevoegd te achten ¿6sh¡¡digg.Van
elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gerraakt op een bij
het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart en/ofregistratiesticker.

8.2.6 Binnen een aßtand van z m rond de bovengrondse dieseltank, de opslag

van gastanks en de opslag van papier, karton en kunststof mag niet
worden gerookt en meg geen open vuur eamr¡ezigzìjn. Hiertoe moet op
daartoe geschikte plaatsen metbetreklcing tot ditverbod een pictogram
overeenkomstig NEN 3orr zijn aangebracht.
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83 Opslag diesel in bovengrondse tank

8.3,r De opslag van diesel in een bovengrondse tank dient, voorzover niet anders

geregeld in de hiernavolgendevoorschriften, tevoldoen aan de richtlijnen
zoals die zijn vermeld in PGS 30 en met n¡rme Paragraaf 4.8 voor inpandige

opslag, die vigeerde bii het in werking feden van deze beschikking.

8.3.2 De WBDBO van het opslaggebouw, waar de bovengrondse dieseltank wordt
geplaatst, naar andere ruimten envan een andere ruimten naar dit opslag-

gebouw moet ten minste 6o minuten bedragen. De wanden, het dak en de

draagconstructie van het opslaggebouw moet een brandwerendheid van

ten minste 6o ninuten bezitten.

8.4 Opslag in het afralstadium geraakte loodaccu's

B4.t De opslag van in het afvalstadiun geraakte loodaccu's moet in het speciaal

daarvoor bestemde opslaggebouw plaatsvinden en dient, voorzover niet

anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, te geschieden

conform de richtlijnen zoals die zijn vermeld in de van toepassing zijnde

voorschriftenvan de hoofdsn¡kkm 1 en 3 v¿rn de PGS 15, die vigeerde bij
het in werking treden van deze besdtikking.

g¿2 In afwijking van voorschrift 3.2.1.1 van de PGS r5, dient de \Â/BDBQ van het

opslaggebouw, waar de opslag van in het afralstadiurn geraakte loodaccu's

plaawindt, naar andere nrimten en ven eeu andere ruinten naar dit
opslaggebouw ten minste 6o minuten bedragen. De wanden, het dak en de

draagconstructie van het opslaggebouw moet een brandwerendheid van

ten minste 6o minuten bezitten.

8.5 Gasflessen

8.5.r In de inrichting mogen maxímaal de volgende gasflessen aanwezig zijn:

Soort gas Inhoud

Butaan

r liter

8.S.a De voorscb¡iften van deze paragraaf 8 zijn ookvan toepassing op lege

gasflessen.

8.S.e Gasflessen moeten zijn voorzien van de vereiste ADkgevaarsetjketten.

Indien opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot het

bedrijfbehorend gebouw dient datdeel van de wand, en de wand tot
maximaal 4 m boven de gasflessen een brandwerendheid ven ten minste

6o minuten te bezitten,

liter

Âentel

2

2

20

8.s¿
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8.S,S Gasflessen moeten door vestzetten of anderszi¡s tegen omvallen zijn
beschermd.

8.S,6 De vloerr¡an een open opslag- of opstelplaats voor gasflessen moet zijn
vewaardígd van onbrandbaar materiaal. Het dak boven de open opslag'of
opstelpleats moet ven onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd en zodrnig
zijn uitgerroerd dat eventueel wijgekomen gassen zich daa¡onder niet
kunnen ophopen.

Ls,Z Gasflessen waerva¡r de herkeurtermijn (periodiek onderzoek)is verstreken
mogen niet binnen de inriúting aanwezig zijn.

8.S.8 Zichtbaar beschadigde of lelikende gasflessen moeten apart gezet worden

op een locatie waar het uitstronende gas zo weinig mogelijk gevaar

oplevert,

9,o AIVATWATER

9.1 Algeneen

9.1.1 Het bedrijßafralwater mag slechts in een openbaar riool worden gebrachl
indien door de samenstelling, eigenschappen ofhoeveelheid ervan:

a. de doelmatige werking van een openbaar riool of de bä een zodanig

openbaar riool behorende epparetuur niet wordt belemmerd;
b. de verwerking van slib, verwijderd vanuit een openbaar riool, niet

wordt belemmerd.

9.7.2 Alvorens het bedrijfsafvalwater op de gerreenteüjke riolering wordt
geloosd dient het afralwater te kunnen worden bemonsterd:

a. daartoe dient het via een controleput te worden geleid;

b. deze controleputdient zodanig te zijn geplaatst dat deze goed

bereikbaer en toegankelijk is.

9.1.3 Het bedrijfsafralwater mag niet in de riolering worden gebracht indien ter
plaatse van de in het vorige voorschrift genoemde controleput in enig
steekmonster van het afvalwater:

e. de concentratie aan sulfaat, bepaald volgens NEN 66Si¿ of een

vergelijkbare Dorm, neer bedraagt dan goo mgÄ;

b. de zuurg¡aad uitgedruktin pH<enheden en bepaald volgens

NEN 6¿rr of een vergelijkbere norm meer bedraagt dan ro of minds¡

dan 6,s;

c. de temperatuur bepaald volgens NEN 6¿r¿ of eenvergelijkbane norm
neer bedraagt dan 3o 

oC.
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9.74 Bedrijfsafvalwater nag niet in het openbaar riool worden gebracht indien
het afvalwater:

a. grove ofsnel bezinkende stoffen bevat;

b. bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende ofvermalende appa¡atuul
zijn versneden ofvermalen of waarvan kan worden voorkonen dat
deze in het bedrijfsafrralwater terechtkomen;

c. een gevaarlijke afralstof is, wa¡rrvan kan worden voorkomen dat deze

in de riolering teredrtkomt:
d. brand- enlof oçlosiegevaar kan veroorzaken.

92 Olieaßcheiderenslibvangputten

9,2.1 De slibvaagput en olieaßdreide¡, waardoor bedrijfsaftalwater wordt
geleid, dient:

a. in een deugdelijke staat te r¡erkeren en doelmatig en oordeelkundig
gebruikt te worden;

b. zo dikruijls als voor de goede werking ewan noodzakelijk is te worden
schoonçnaakt waarbij de hierbij vrijkomende afralstoffen conform

de wettelijke regelingen dienen te worden afgevoerd;

c. zodanig te zijngeplaatst dat deze voor controle goed bereikbaa¡ en

toegankelijk is.

1o.o ATGBMEEN

10.1 Algemeen

10.1,1 Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting dient personeel aanwezíg te

zijn datvoor confole en registratislsg¡þ¿¡mheden is geinstrueerd.

10.1.2 Alle leidinggevendewerkneners die binnen de inrichtingbetrokken zijn
bij de activÍteiten waarop de vergunningbehekking heeftmoeten op de

hoogte zijn van de in deze vergunning vennelde voorschriften en aan-

toonbaat voor hun taak geÍnsrueerd ziin.

10,1.3 De vergunninghoudster moet direct na het in werking treden van de

vergunning schriftelijk naam, adres en telefoonnultmer oPgeven aan het
hoofd van de regio van degene (en van diens plaatsvewanger) met wie in
spoedeisende gerallen, ook buiten normale werktijden, contact kan

worden opgenomen, Wanneer wijzigingen optreden in de gegevens van de

bedoelde personen, moet dit vooraf onder ver¡telding van de wijzigings-

datum schriftelijk worden gemeld aan het hoofd van de regio.

10.14 Bij veranderingen van niltm van de onderneming of bij fusies, overnemes

of andere organisatiewijzigingen, moet dit binnen veertien dagen na de

wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld onder overlegging van een

uittreksel van de Kamervan Koophandel aan het hoofd van de regio.
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BAI,/IGE

BEGRIPPBN

Voorzover een DIN-, DIN-ISO-, NEN-, NEN-ISO., NEN-BN, N\IN-norrl Al-blad, BRI,

CPR, PGS of NPR" waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op

de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en instdlaties, wordt
bedoeld de norr¡ BRt, CPR, PGS, NPR of hetAl-blad die voor de danrm waarop de
vergurining is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum
uitgegeven aarvullingen of correctiebladen dan wel - voorzover het op voornoemde

datum reeds bestaande constructies, toestellen. werktuigen en installaties betreft -

de norm, BRl, CPR" PGS, NPR of hetAl-blad die bij de aanleg of installatie van die
constructies, toestellen, werkhrigen en installaties is toegepast, tenzij in het
voorschrift anders is bepaald.

AFVATSTROOMNT]MMER

Uniek nummer datwordt toegekend aan een specifieke {gevaarlijke) afralstof van
een bepaalde ontdoener.

AIGEMENE ERKENDE, I.{NDEUJKE FEESTDÂGEN

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

BRA¡¡DWERENDTIEID

Brandwerendheid met betrel&ing tot de scheidende functie bepaald volgens

NEN 6069.

BSB

Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen

cr.rR/PBV

Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgevingfproject-

bureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

CUR/PBV-AANBEVEUNG ¿¿

Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen (StichtinC CU&
januari zoo5).

EINDSNUAT.TE ONDERZ OEK

Onderzoek naar de kwaliteit rr¿n de bodem (grond en grondwater) op die pleetsen

van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten hebben
plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater gecontroleerd op de

eventuele toeneme van de bij het nulsituatieonderzoek of het leetste herhalings-
onderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van
grond(water)monsters.

EIJRATCODE

Een code zoals genoemd in de Europese efualstoffenlijst (Eural).
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GEVAARI.UIG AFVAI.STOFnN

In de Regeling Europese aftalstoffenlijst (Regeling Eural: Stb. zooz,6zl als zodanig

aangewezen afvalstofren met inechtDening van ter zake voor Nederland

verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties

(voorheen: chemische afrralstofren en afgewerkte olie).

HBRGEBRUIK

Het als product of als materiaal opnieuw gebruiken of het nuttig toepassenvan een

afiralstof.

HOOFDVAIY DE REGIO

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

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

regiobureau West, Postbus 9o6oz, z5o9 LP Den Ilaag, telefoon (oZo) ¡¡r zS o8'

NEN

Een door het Nederlands Normalisatieinstituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN SZ¿o

Bodem - Onderzoelas6ategie bij verkennend onderzoek- Onderzoek naar de

milieuhygiënische kwaliteitvan bodem en grond (ICS r3.o8o.ot, oktober 1999)'

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijßmatige activiteiten,

Inforrnatiecentrum Milieuvergrrnningen (InfoMil)' uitgave zoor'

NTJTSITUAflE

De kwaliteit v¿n de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het

moment v¡rn vergunningverlening.

NTJLSITUATIEONDERZOEK

Onderzoek naar de knraliteit van de bodem (g¡ond en grondwater) op die plaatsen

van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of
zullen plaatwinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten

gevolge van de activiteiten bi¡rnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

NUTNGETOEPASSING

Het gebruik van aftalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in

een :rndere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.

OUEAFSCTIEIDER

(Confonn NEN ZoSg) toestel dat is bestemd voor de behandeling van oliehoudend

afralweter waarin olie door opdrijving grotendeels wordt verwijderd uit het

afralwater.

ONBRANDBAAR

onbrandbaar zijn overeenkomsdg het bepaalde in NEN 6o64. bepaling van de

onbrandbaarheid rrân bouwmaterialen,
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OPENBAARRIOOL

Vos¡zisning voor de inzameling en fa¡sport van afralwater, als bedoeld in
artikel 1o.3o vi¡n de Wet milieubeheer,

PBV.VERKI,ARING VIPEISTOFDICTITE VOORZIENING

Verklaring op basis van het KIWA/PBVdocument 99-oz ModelVerklaring
vloeistofdichte voorziening.

PGS rS
Publicatiereeks gevaarlijke stoffen r5'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen'

Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidweiligheid en milisuvsiligþsid.

PGS 3o
Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 3o Vloeibare aatdolieproducten'
Buitenopslag in kleine installaties.

VI.OEISTOFDICIIT

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

bodembescherrrende voorziening niet bereikt.

VTOEISTOFDICTTTB VTOER

Vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit indusief roo% opvang enlof
gecontroleerde afvoer alsmede een adequaat ínspectie en onderhoudsptogt¡rmma.

VTOEISTOTDICTfIE VOORZIENING

Effectgerichte voorziening die waarborgtdat, onder voorwaarde van doelmatig

onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking, geen vloeistof aan de niet met
vloeistofbelaste zijde kan komen.

WBDBO (Bouwbesluit)

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in minuten volgens NEN 6o68.


