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BESLUIT van Gedcpulcerdc Stiaten van ZuiüHalland

ALGEMEEN

Onderwem aanvraao

Op 23 december 2008 hcbben wij een aenvreag ontvengen van Transporbedrijf Van Miet B.V. voor

een revisicvergunning voor dc inricñting bij De Zwart te Dcn Haag op gmnd van de Wet milieu-

beheer (Wm). De vergunning wordt aangewaagd voor ccn periode van 10 jaar.

De aanvraag heefr b€ùakk¡ng op de acceptatie van per jaar manimaal 210.750 ton afvalstolïcn

(waaronder 4.000 ton çvaarlíjk afoal), waarvan pcr jaar maximaal 194.750 ton niet4cvaarlijk
(voomamelijk) bo¡¡rr¡ cn sloopafual kan worden gesortccrd en/of bcnrerkt cn maximaal 3"ü)0 ton

per jaar gcvaarlijk afval kan unrdan gesorteerd.

Daamaast hec,lì de eanvraag befckking op de overslag van 150.000 ton bulkgoederen (scanndaire

grondstoñcn) par jaar van of naar binnenvaartscñepcn, de opslag van 3.000 liter díeselolie, ecn

werkplaats voor kleine hcrstehrerkzaamhedcn en dc opslag van aardolieproduc{en en gasfressen.

Er wordt levens aangcvraagd te mogcn experimcntcren mct innovatieve milþwricndclijkcre bc- cn

vemerkingstcchnickcn voor afvalstoñen.

Volgens lnt lnricñtingcÞ cn vcrgunningenbesluit milicubchccr (lvb) behorende bif de Wm. valt dc

inricfiting onder mcar onder de categodeën 28.4.A, sub 6, cn 28.4.C, sub 1 , uit het lvb. Wü ãjn op

grond hiervan bcvocgd gczag.

Locatþ bedriif

De inricñting bevindt zicfi op ecn bedrijventere¡n en ligt aan de Zorweg 13 te Den Haag, kadasFaal

bekend gêricêntê Dcn Haag, secfie AP, numrnors 1430 cn 1431. De afstand tot de dichtstbþijnde

woning is circa 60 m.
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Vemunn¡norruituatiê

Dc rcþcndc vcrgunningen cn/of mcldingcn zijn ccrdcr aan hct bedrijf vcrlecnd.

Op 'tB augurtus 1999 l¡cbbcn wij ccn rcvirievcrgunning vcrlccnd (kcnrncrk DWlvl/176989) voor dc

inricfiting bcstemd voor dc op cn ovcrslag en het b+y'venrerten van afoalsto,fian.

Op 25 maart 2002 hebbcn wijdc vcrgunning (kcnm¿rk DWttl200Z1079) ambtshalvc gË$/i¡zigd voor

verandcring van dc voorzccfocçlichting voor bot¡w- an sloopafoal.

Op 30 oktobcr 2002 hcbbü wij dc vergunning (kcnmcrk DWlyll200Z11024) ambtshalvc gtr,vijzigd

voor ¿¡¿¡npâ3sirB aan de Eural.

Op 14 deccmber 2005 hebben wij de vergunning (kenmerk OGVVlvll2005/17972) ambtshalve

gafliþigd voor aenpassing van de voorschrillcn voor het bepcrften van stiank binnen dc rrcrgunde

geurcontour.

Op 26 apnl 2006 hcbbcn wij ccn vêrgunning verlccnd (kenrncrk DGWvI/2006/6266) voor een

verandcring van dc voorschnllcn voor bodembcscfìcrrnende voozicningcn.

Daamaest zijn divcrse mcldingcn op grond van artikcl 8.19 van de Wm gedaan.

Op 18 augustrs 1 999 is door hct Hooghecmraadschap van Dellland een vergunning (kenmerk

98.70092) ingcvoþe de Wet vcrontrciniging oppeMektervatcren (Wvo) verlecnd.

De aangevraagde rcvisievcrgunning vcrvangt de vorcnganoêmde vêrgunning(en)/mclding(en).

Daze vcrvallen op het momenl dat dc vergunning onhenocpclijk wordt.

Procedure

Voor de bchandcling van de aanwaag is de procadure van Afdcling 3.4 van de Algcmcne wct

bêstuursrucht (Awb) van loepassing.

Als advissurs zijn bij dc proccdurc beüokkcn;
- Burgomeoster en Wcürouders van Dcn Haag;

- HooghccmraadschapvanDelland;
- RtzA-

Op 18 Þbruari 2009 hebben wij dc aanwager vezocfrt om binncn vier vrckcn aanvulbnde ge-

gcvens te vergüekken. Dsze hebben wij op 4 maart 2009 bij bricf, kenmcrk 03030901/jdo ont-

vang6n. De proceduretijd is. als gevolg hiervan, mel 14 clagan opgescftorl (ertikel 4:15 van de

Anrb).

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvovergunningplictrtig. Op 23 dacember 2008 heefr de

aanvrager bij ons een eanvraag om sen W?n-vergunning ingedicnd. Op 26 januari 2009 hsetl de

eanvreger êen aanvftiag om êen Wvo-vagunning opgestuurd naar het Hooghaemraadschap van

Dellland. Een exemplaar van deze aanvraag hebben wij ontvangen op 28 januari 2009.
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W! hebben de datum van ontvangst van de aanvr¡rg€n vastgesteld op de datum waarop de laatste

eanvraag is ingediend, namelijk op 28 januari 2009. Deze datum is tevens de startdatum van beide

procedures.

Beide aanwaçn zijn gecoordineerd behandeld. Wi hebben de aanwagen en de (ontwerp)bescttik-

kingen gezamenlijk vezonden, ter ¡nzage gelegd, çpubliceerd en bevorderd dat bij de beoordding

van de eanvrag€n inhoudelijke afslemming tussen de beschikkingen heet plaatsçvonden. Deze

inhoudelijke afstemming is niet van invloed geweest op de inhoud van deze ìMn-vergunning.

Om te voldocn aan Hoofdstuk 13 van de V\rtn en Afdeling 3.4 van de Awb hebben de aanvraag

met de bijbehorendc atukken en het ontwerpbesluit ter inzaç gelegen van 27 juli 2009 tot en met

7 september 2009 .

Activitciþnbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het'Adiviteiteft'

besluit) (Staatsbled 2OO7,415, in werking geheden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële

Regeling algernene regels voor inrichtingen rnilircuþeheer (de'Regêl,ng'). Dit Activiteitenbesluil en

de bijbchorende Regeling bevatten algemene regels voor een eanlal specifieke adivitciten en instal-

lalies. Tyæ A- en Çpe B-inrichtinçn vallen geheel onder de algemene regels en hebben geen

vergunning (meer) nodig. Voor type C-inrichtingen blijfl dc vergunningplicht bestaan. Voor type

C-inricfitingen kunnen echter voor een aantal ac{iviteiten bepalingen gelden van het Aciiviteiten-

besluil (zie artikel 1.4 van het besluit). Dit laatste is voor de onderhavige inrichting het çval. Voor

deze inrichting geldt dat moet worden voldaan aan de volgende onderdelen van het Acliviteiten-

besluit:

- paragreef 3.'l .3: lozen van hemehrater, dat niet afl<omstig is van ecn bodembeschermende

vooziening;
. paragraaf 3.1.4: lozen van huishoudelijk afuahrater.

ln deze vergunning zijn geen voorschrifren opgenomen voor d¡e aspeclen waarvoor het ActiviteÈ

tênbesluit geldt.

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

M.e.r. beoordelinosolicftt

De voorgenomen activiteit korrt nocfr voor in bijlage C noch in bijlagre D van het Besluit milieueffect-

rapporlage 1999. D€ activiteit is dertralve noclr m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoodelingsplicfttig.

BELEIDSOVERVVEGINGEN

Aloemeen Toctsinoskader/BBT

Bij vergunningverlening in het kader van de Wm wegen wij zoveel mogeliik de verscftilþnde milieu

gevolgen tegen elkaar af (integrale añrcging). Dit doen wij om een zo hoog mogelijk milieu-

ren&rnentte krijçn.
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ln elk geval wordcn & milicngcvolgcn gptortst op trct gcbictl van bodcm, lucfit, gdu¡d, ertcÍie
vcilþhcid, efvalwatar, crnrgicgcbruik, wetcr cn gronddoñrr, afvalctolfln cn vcrkccr cn vcryoer

Bij dczc toctring u,ordcn ook tocfonutigo onùnifkdingcn var dc on¡nvirq bcüokkcn.

Vrrdrr hq¡dcn wij rrkaning rnd dc AcldcndG milieiubelddsplanrìcn Gfl andcra b¿lcidckedcß. Ook

houd.n wij rclrcnir¡g rnct dc voor dc aangpvnqdc.rihribiþn gold€nd! tidtüijncn.

Op 1 dccarnbcr 2005 is ccn aanpassing var dc \Âlm in rvcrking gcüad.n, w.ilntr de |PPC+icftdijn

is gcfmpbrncntccrd in dc tûcdcrl¡ndsc ¡rctg.ving. Ocntcrganolg¿ moctcn in hct bcleng ven hd
bssikcn van GGn hoog nivcau van bc¡chcrming van hct milia¡ ean dc vcrgunninpvoorccñriflcn
uþrùr vGrbondcn, dic nodþ ¿in orn dc nad.l¡gt gc\rolgcn dic de inrichting voor hct milþu kan

vcroorzd(Gn, ta voorkorncn of, irdian dat nþt rrogcliik ic, zovtGl rtogËlijk - tij troor*aur bij dc bron -

te bopertcn sn ongÊdaen þ makcn. Daarbij wordt ervan uiqraaan dat in dc inricfiting lcn minsto ds

voor da inrkfiting in aanmcrking komcndc BG!ûr Bcsle¡ndc Tccfinbkcr¡ (8BT) wordcn toqËpe*
Bij dc bepelirç van BBT dicnsn wij in zijn algomccnhcid dc in de \rvfn vcrmddc arpcden tc bcbrk-
kcn, rckcnir¡ hor.dcnd rnct cþ voorzicnbara ko¡tcn cn baten van rne¡ùagtclGn, cn mct hct voozorg-
en hct prancnticbcginral. ln hct biizondcr dicnan wij bij de bcpeling van BBT rÊkcning le houdsn

n¡ct d. Rcgp{ng aernþrç BBTdocumcntcn.

B.oordcl¡m
Op dc aançwaagdc acävitcitcn zijn dc volçnds Nodcrlandec informaticdoct¡mcntcn uit dc

RGS.lrtS ¡stwtr¡rg BBT{oe¡mantcn van tocpassing:

- Lcidned añnl- cn cmissicprarentic.
- Circul¡irc cncrgic in clc milicuwrgunnirq.
- Nedorl¡ndæ amisriaicfiüijn Lurht (NcR).

- l.lcdcdandsa Rictìtiin Bodcmbcscfrcrming (NRB).

- PGS 15: Opclag v¡n wrpakt¿ gcvaarlijkc stoffan.

- PGS 2E: Vbcibarc aardolþproductcn - Alleverin¡taflatics cn ondcrgrondee opda1¡.

- PGS 30: Vlocibarc aârdolícproducian: buitanopcleg ín klcinc in¡t¡fratic¡.

ConduE¡æ BBT

Dc inricfiling voldoct - rnrl inacfiürcming van de aan dit bcsluit gahrdrte voorschrillsn - aan de BBT

tcr voorkon$ng v¡n cmica¡Gs n¡ar de lucht, dc bod€m, het w¿tcr, gcluidscmirsies, afvdprcvcntie,

ê)düno willgùrcid cn cncrgicbcrpering. Voor dc ovarwcgingcn pcr milicutficma wordt vcrwezan

na¡r dc dcsb€ñfrtdc peragraaf.

l{ü lr¡drr voor dr brt¡lng ¿or¡nt¡ brlrrr vu ñ¡bþltfrn
Op grond van arlikal 8.10 van da Wm kan de W?n-vcrgunning in hct bclang van dc bcschcrming

van het milieu wordcn güyc¡gÊrd. Ondcrdeel vân hct bcgrip'beschcrming van hd milicr¡' is dc

zorg voor hot doclmatig bchcer van afoalstoñen. ln artikcl 1.1 van d€ Wm ¡s eangcA€ven wet moct

urordcn vrßtaan ondar hct doclmatig bcheer van efudstoñcn. Op grond hirxvan rnocteri wij rekc-

ning houdcn rnd hct galdcndc ¡f\ralbchGGßden dan wcl ¡qt bcpaC<te in dc artikalcn 10.4 en 10.5

van de Wm (artikcl 10.14 van dã V\r?n). ln het bc<þeldc etudbcheeßplan (hct Landclijk Atualbahccr-
plan 200$2021, hiqna aangaduid ds hc{ LAP) is hct atualstofrcnbcþid nccrgclcgd.

/v55
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Op grond van de \Â/nr dient hel LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om aên

Wm-vergunning voor zover deze betrekking heefr op afualbeheer. De hoofrlijnen van het beleid zijn

vastgeÞgd in het l-{P. De doelstellingen ven hel LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde

voor afualbcheer zoals die in artikel '10.4 van de Vlrtn is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- het stimuleren van preventie van afualstofien;

- het stimuleren van hergebruiklnuttige toepassing van afvalstofien door het promoten van afoal-'

sctreiding aan de bron en nascfreiding van afvalstromen; afualscñeiding maakt produci-

herçbruik en materiaalherçbruik (nuttigc toepessing) mogrelijk en beperkt de hoeveelheid te

storten of in een afualverbrandingsinstallatie (AVl) te verbranden afualstofien;

- het optimaal benufien van de energieinhoud van afual dat niet kan worden hergebruikt (nuttig

toepassen als brendsto0 ;

- het venrvijderen van afualstoñen door verbranding;

- het venrijderen van afvalstofen door storten;

- bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm

vermelde aspecten van doelmatig afualbeheer; bülege 4 bij het LAP bevat een invulling van hel

beleid voor specifieke afoalstofien"

ln het l-{P is aangegerren op welke wiþe het bevoegd gezag bij het booordclen van èen ver-

gunningaanwaeg voor het inzamclen, bewaren en b* en venverken van afoalstofran rekening

moel houdcn mel een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

De minimumstandaard geefr de meest laagwaardiç wþe van be en verwerking van de befef-

Þnde afvalstofþn, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstendaard

bestaat uit verschillende be'en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtinçn kan voor de af-

zonderlijke berverkingsstappen een vergunning worden verleend.

Toet¡ing v¡n do eengcvnagde ¡forl¡ctivibibn

Uit¡luiþnd opclaen
ln het LAP is aançgeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalslofien in beginsel vergunning

kan worden verleend. lngevolge het Besluit sto@laatsen en stortverboden afoalstorfren wordt de

opslag van afualstofren voorafgaand aan vemijdering gezien als storten indien de tijdsduur van één

jaar wordt overscfireden. lndien de opslag vooraQaat aan nuüige toepassing van de afvalstofien is

deze termijn drie jaar.

Transportbedrijf Van Miet B.V. heefr aangevraagd om de volgende atualstofren uitsluitend op te

daan:
- glas;

- licht verontreinigde en scfione grond;

- veegvuil;

- asbesthoudend bouw- en sloopafual.

5,/55 P2H,2009 - Q9A47 264 dd 1 7 -09-2009
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Voor hct oprlaan van dczc afvalstolïan b.schikt da aanvragcr ovcr dc bcnodigda vooziatingon.
Voor hct uibluitand op¡laan van dc hþffoor mrmcldc efvaHollbn kan nqunning worden vcr-

lGGnd orndd dczc afvdrûorncn nict bctrorur þt dc in hct llP gcnæmdc uitrondaringcn. In dc

vcrgunning ie varþrclcgd det dc têrmiin van opelag voorerftnand aan vow{dcring rnaximaal áón

jaer is cn cla tcrm{jn van opslag vooraþaend aan nuttiç toapasring mrximenl dric jaar is.

B¡-fvrmdûg
ln dc eanvraag is aangcgcvcn dat dc volgcnde afval¡tomcn wordGn çsortccrd, oF cn ouü-

9.d.gpn:
- grd hu¡.hor¡dcliik atoal;

- bcüijbatoal;
- ruaHvd van handcl, dian¡tan an ovcrhcdani

- bor"t+ cn rloopefual cn d¡anncc vcrgs{ijkbera afvahûofbn;
- (ù¡crhor.¡dcnd)dakáal:
- kuncüttrvel;
- troutafvel;

- mctaþn.

Vardcr is e¡ngcgevcn, dal da voþcrdc ¡fu*ùorpn kunnen wordcn rcrtlcind rnct Gan (mobiclc)

shrgddct:
- bomcn cn takkan;

- kunsbbúfrn:
- grof trußhoutblijk afval;

- bor¡¡r¡ cn sloopafual;

- bodriifs*d¡tofhfl voorbcrêiden voor3ortecrprocos.

Dc aang[vr¡¡gda baÂrurwcrkingsrnc{hodcs (sodcran cn verklcinan) voor dc vcr¡chilþndc afuaþ'

strornGn omvettân nict dc vollcdiga minimumetandaardcn van dc bctr¡llrndc rc(lorplanncn maar

zijn ccn ondcldccl daarvan. Aangczi$ dc eangpvr¿ædc b+tucnwrkirqsnGürodc vcrdcru ver-

nrrking van (dc \rGrs€friilcnda cornponGntm in) dc afudstofrcn conbrm dc minimumstândaardcn in

dc scciorplanncn bevordcrt, wordan dc aciivitcitcn alr doclmatig aangcnrrkt.

AV.ùrþft! rn AOIIG

In hct LAP is aangcg ncn d¡t ccn bcdriif d.t efvelstomn acccptccrt ovrr lan ¡dcquad acceptatie

an vcrwcrkingsbclcid (AV-bGbid) an aGn cystccm voor ¡dmini¡taticvc orgnniratic cn intcmc corr
üob (AO/|C) dicrt tc begcfiikkcn. ln hct AVåchid dþnt te zijn a¡ngpgpvcn op wclke wiþc binnen

d. inridf¡ng ecc.ptalic cn ì/cnrcrldng ven afvahúoff¡n plaãt¡virdcn. ln dc AOIIC is vactgalcgd hoc

door techni¡cfrc, adminictat¡cve en organisatoriscfic rnaafegêþn dc relevantc procæ$n binncn

ecn bcdrijf kunnan wordcn bGhccßt an çborgd om dc risico's binnen dc bcdriþvoering tc minima-

tsarcn.

Bij de aanvraag is een bcrcñrifving van hct AV{sþid cn de AO/IC gevocad. Dearin is pcr afualstof

asngogevGn op rvelke wiþc accephia cn rrcmøking pleaB zufcn vindcn. Hicrbij is rekcning ge'
hor¡dên rnct dc specifickc bctlrijfssituatic. Hct bc¡cfirevcn Av{rlc¡d cn dc AOÍC voldocn aan de

randvoolwaardcn zoals dic in hct L{P ziin bcsdrravun. Op basir v¡n het gGltcldc in dê ¡envraeg

kunncn wij met dit Av+cleid c¡ de AO/IC inlcmman.

6i/55 PZH-2009- 1 29847 264 dd. 1 7.09-2009
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Wþiginçn in hat AVðclcid cn/of de AO/IC dþncn schriftcli¡k aen ons te worden voorgelegd. Ale

bevoegd gezag zullan wij vcrvolgens bezien wclke procadurc in rclatic tot de aard van dc wiþiging

is vereigt. Dit is in de voorscñriflen vastgelegd.

Rcgbffic
CÞ aanvmger vcrkrijgt rrËt dcze vergunning de mogclijkhcid om afoalstorñen van buiten dc inrichting

te ontvangcn. Dcrgclijkc inridrtingcn vdlen ondcr lrct Bæluit npldGn bcdtijfsafudsloñan cn g vaer-

lijke afualrtofrcn. Voor can cfiedieve handhaving van hct afoalbcfrccr i¡ het van belang om naast de

meldingsverplicfrtingen tcvcns regilratierreqdicfrtingpn op tG ncrncn (artikel 8.14 van dc Wrn). ln

dezc rrergunning zijn dan ook voorschrifrcn voor dc rcgietratic van onder andere de aançvocrde,
de a$cvocrdc cn dc gcurcigerde (afval)stolïen opgcnomcn.

Vcryunnlnptrrm{n
Vergunningcn voor hct opslaan en be- en verwcrtcn van ¡fualstotlïen mogen (behoudens in het

çval çraka is van da acävitciten lorten erVof afuafucrbnnding) slccfits rvorden verlecnd voor êcn

temûn van tên hoogrtê ticn jaar (artikel E.17, l¡d 2, van dc ì/Vrn). DG gcvraagde VVrn'vcrgunning kan

worden verlccnd voor con periode van tien jaar.

Conclu¡b
Gelet op hct vorenstaandc zijn wij van mening dat dG ¿angrì/raagdc activiteiten in ovcrccnstcmming

zijn met het gcldcndc ¡fvalbchcendan en daarmcc bijdngen ean cen doelmatig beheer van afval-

stoffen.

MILIEUASPECTEN

Aloemene inþidino
De aangcvraagrda activilcitcn hebben invloed op dc milicuacpcclcn. Allaen de milieuaspectcn dic

relevant zijn, zijn hierondcr bcschreven.

AFVALWATER

Het kadcr voor dc bcscñGÍnino teqen verontün¡{riìo door dc loz¡no van afoalweter

Op de lozing van ¡fvalw¡ter op.en openbaar riool i¡ dc'lnsûrrticrcgeling lozingsvoorscåriflcn

milieubchcc/ van tocpassing. ln het kadar van dczc rrgolirç dicncn voorschrifrcn opgcnomcn tG

rvorden dic çrictrt zijn op dc kwalileit ven hêt te lozcn bcdrijfsafualwater, De aangevraagdc acävi-

teitcn zijn tcvcns WvÞvcrgunningplicfitig. Op grond van ds inrùuctiaregeling moet, indien ccn Wve
vergunning i¡ vcnigt of alçmene voorschriñcn kracfitcnc dc Wvo gcldcn, voorscfrriftcn u¡ordcn

opgênomcn dic gcricirt zijn op de besctrerming van hct opcnbaar riool of de bij een zodanig

openbaar riool þel¡orunde apparatuur. Verder rrþa{cn voorsclrrifien opgentxn€n uorden, dic b+.

palen dat hct efu¡hr¡lGr van dien aard moet zijn dat dc kw¡litcit van het rioolsliÞ er nþt door ttordt

aangctast zodal dc vcrwerking van dit Cib nþt wordt bclcmmcrd.

Ten bclrocvc ven cerì sfi¡ctieve handhaving zíjn in dcze bcscfrikking de vorengenocmdc voor-

sctrriflcn aengcwld rict ccn aantal voorscfirifrcn mct bcùckking tot de aan¡vezigtnid van ccn

contolcput cn, tcr bcccfi€rming van het openbaar riool, peramctcrs dic bcpaþnd zijn voor dc

conosievc aigenacñappcn van het afoalwater.
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ln da aanwaag zijn oli+uebrefr<tnidcrs cn alibvangntooræningpn opgpnomco br bcrcturming
tegGn vcrontlinigiry door loaing v¡n afirahøtar.

BcoonlCim cn condu¡b
Dc in de aân reag vcrmdÕ rneeü$Gn lcr voorton*qg ün b.p.rk¡ftg vrn læing van afualstoffan,

vcrontc¡tçrdc of ¡Ct¡rlcliË¡ rtoffrn, zrJbr naa ¡cnmcfitirg Lidcn tol crn acccptebol lo¿ing+

niv.eu, dat ln orrGrrGrtrûlnw*rp i¡ ñrct gcnoündc eckûCtrym. Wij ¡drt n dozc ¡trnlþ vêrgur]
b.s. Aån dczc bcldtkkiry zijn uibluitand dc rrooactrifbt vooñrdocir¡nd uit dc'lnrùuclicrcgcliqg
lozingovooñchrill¡n rntoúctrocr' opganoñËn.

BOOEM

Fþf kadcr voor rh þcrcñcrnino v¡n dc bo<lcm

l'lct (ndionalc) prcvcrlicrc @ ir valgcbgd in dc tl¡dcrlandsa Ricfdijn
BodcnËcscficrming (NRB) bc<lrifrmCigÊ acltìriteiþn. llsl Mini¡terþ v¡n Vot<¡lruicrrcsting,

Ruirntdi|<c Ordcning cn Milicubchccr (VROM) h.G{l dG NRB in otorlcg rnct nrgunningvcrlcncrs,
ondcrzoel¡Jnttclingm Gn bcdriiblc€n opgcdcld. Dczc ridiliþ ic orûidû.ld om rrcrgunnings"

voorscñriftcn tc unifbnner¡n ü þ h¡Fnonircron. lld d. NRB kunncn (voorgpnomcn) bodarn-

bc¡cñcrncndc maatrgclcn cn voorzicningcn binncn inrk$lingan ryord.ñ baoord.{rld cn kan dc
bctluitvorrning md bcb.lûirlg tot ccn odinrâlc bodcmbc¡cñcrmirqtrfficgþ f,ordcn gcstuurd. Dc
NRB bcpcrtt zifr tot dc normCc bcddjbricring cn ì/ootz¡cnbTr indd.nbrì. Bodcrnbcecficrming

tcn bchocv€ van c¡larnitcitçn rvordt in NRB{€dcr nþt bctnndcld. Ecn arcrtt¡clr cCantitciteç
opvarg êctÌtcr wrl.

Dc oobntied bodcmbo&riocndc ¡dfuitcitcn
Binncn dc irrùûting vindcn dc volgcn<b pdGnticcl ¡o¿cmlc¿rr¡g.ndô diyitaitan ple¡ts:

1. op cn ovrrebg vln (gcrr..rüjkc) aúnHolÍ:n;
2. sortüart van (garaarlijkc) efvelrlolTan;

3. opC4 van bmndrtof (dicecfolic) in acn bovengrcnd¡e tatk;
4. opslag van kga:

5. onderhcxJd v¡n vo.rtuigm cn op¡lag ven gevaarlijka Solhn in cb vncrtpleets;

6. añrccrvan afv¡lrr¡þr in hct bc¡t¡¡ndc bcdriikiool;
7. aftü/Grun v¡n 100.000 litcr bmndcbf par j.an
8. op cn ocrrleg ven br,rlkgoedonn, warrondcr nict trqtxr¡dcnd ¡¡hltgûrrIast.

Bii dc aanvraag i¡ ccn bo<þrn¡i¡icodoq¡rnefit gËrocgd. ln dit docur¡cnt zijn var dc borlcm-

bcchcagendc acttuiþit¡n dc cni¡¡b¡cora cn dc cíndcmi$þrcor! bap¡¡ld ¡an dc hard van de
NRB-syslcmdhk.
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De in de aanvraao ooqenomen maabeoelen en voozieninoen ter beschermino van de bodem

ln de aanvraag zi.jn de volçnde voorzieningen opgenomên om bodemvcronfeiniging te voorkomen.

Adlenad2
De op, overslag en het sorteren vindt inpandig plaats boven een naadloze vloeistofl<erende asfalt-

vloer.

Ad3
De brandstof wordt inpandig opgeslaçn in een (volçns BRL-K903 geïnstallcerde) enkelwandige

tank (3 m3) mel een lekbak van 3 m3 boven cen vloeistof,<erende asfalMoer.

Ad4
Kga wordt opgeslagen in |BC-containers (geschikt voor opslag van kga conform PGS 15) bovcn

cen vloeistof<ercnde v'loer.

Ad5
Onderhoud van voertuigen en de opslag van aardolieproducten vindt overkapt plaats boven een

vloeistof<erende vloer.

Ad6
De bestaande riolering is aangelegd volgens de CUR/PBV aanbeveling 51.

Ad7
De afrevering van brandstof vindt inpandig plaats boven een naadloze vloeistofi<erende asfattvloer.

AdE
De bulkgoederen worden maximaal 24 uur niet overdekt op een gesloten vloeistofterende asfalt-

vloer opgeslagen, bij verfaging worden de bulkgoederen in de hal direc{ neest het o¡/overslag.

tenein opgeslagen.

Beoordelino en conclusie

Wi hebben hct bij de aanvreag çvoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemrnen in met

de opzet van de voozieningen, de uitgangspunten en de rcsultaten. Uit de aanvraag blijkt niet dat

voor alle bodembedreigende locaties (punt 5, 6, 7 en 8) het venraarloosbaar bodemrisico wordt

behaald. Aanvrager zal daarom binnen een door ons çstelde termijn alsnog voor de betrefiende

locaties een verwaarloosbaar bodemrisico díenen te realiseren.

Ad 5. We*plaats
Een werkplaats met opslag van Þodembedreigende vloeistofren valt in bodemrisicocategorie 5.3 van

de NRB'adiviteiten in werkplaatsen. Een eindemissiescore 1 kan worden bereikt met kerende voor-

zieningen en lekbakken en aandacht voor de opslag en apparatuur rnet faciliteiten en personael, of

door gebruik van aen vloeistofdichte opvangvoorziening. Uit de aanwaag is niet op te maken of de

bodembeschermende voozieningen voor de opslag van bodembcdreigende vloeistofen vloeistof-

dicht zijn. Om het venüaarloosbaar bodemrisico te bereiken moeten bodembedreigende vloeistofien

boven een lekbak worden opgeslagen.

Ad 6. Bedrijfsriool

Gelet op het bij de vergunningaanvreag gevoegde bodemrisicodocument zijn de, voor het bewerk-

stelligen yen een venraarloosbaar bodemrisico noodzakelijke, voozieningen en maategelen b¡i het

bedrijfsriool (punt 6), volgens de NRB, niet redelijkerwijs haalbaar.
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Om het vcrÊistc beschcrmingcnivcau (cindcmiesicsco¡e 2) ta bcreikcn, diont da bedriþrioluing

çinspccûacrd tc wordcn aan d. hand van NEN 3399/NEN 3398. Voø bccteendc bcdriþrkfcring is
cindcmi¡sþ¡core 2 (vctttoogd bodcnririco) hct fþogst haalbara.

Ad 7. Neveñng van bnndstol
De afrcvuing van brandctoil vindt plaats bor¡cn cen vk¡ci¡tolkerendc vlocr. Er is een omzct ¡¡.ng€-
vraegd v¡n circa 100.000 litar br¡ndstof pcri¡.r. ln dc PGS 30 is in voorscfirift 4.3.10 aafigpgtvcn
dat voor grootrdC¡g gcbruik (omzât veri nì.Gr dan 25.000 litcr brandstof prri¡ar) do PGS 2E lan
tocp¡ùling i¡. Volgpn¡ vooncñrill 6.6.2 v¡n dc PGS 2E dicnl op pleât$n w¡¡r tankcndc mdor-
vocrtuigcn kunncn ¡rtrdcn opgcrtcld ccn vloai¡toúdictttc nrharding tc zijn aargcbracfit. Bovcndian

dient dc vklci¡loHiüta vlocr vcrgczeH tc gaan van rGn PBV-Vcrkladrç Moci¡todicñte Voorzicning.

Ad E. Oy en overslag bulkg&ren
De op cn ovcrslag van bulkgocdcran vCl in dc calcgoricðn 3.1 cn 3.2. Voor ovcrslag kan ñËt êGn

kerandc vooaicning acn vÇßlraarloosbaer bodcrnrisico wordcn bcrcikt, maar voor de opslag kan

zondcr ovcrlep¡ting gacn vcrwaarbosbaar bodcmris¡co wordcn bcrÊikt.

ln aúrijking ven dc NRB zijn wi.l cchtcr vrn mcning det dc korËtondiç ln¡itcnopsleg (maximaal

24 uurl van da bulkgpad.run ruãflêGgt in hct bcpalcn van dc matc van bodcrnbedraiging an dc
daarvoor bcnodþde bodcmbc¡cttcnncndc voozicning. Ecn çakoten vlc¡cictolkcrêndo vootzicning

ticdt (naar oriza moning) in rahie tot dÊ kortc opslagduur van dc aangcvraagdc brJkgoodcr.n

voldocnda bc*fiarmirg wor de boæm. A¿nvuüend mcrl.n wij hþyttj het volgcnde op.

ln dc NRB (p¡ræraaf 5.2.4, ondcr a) wordt tcn aanzicn ven cül vlocistoúkercndc voozicning aarr
gêgevân dat dczc acn frrbkc baniòrc vormt tussên da ac{ivilcit en dc borþm. Dczc voozianingen
hcbbcn slcctrtr ccn bodcmbcrcfcnnrnd clbcl als þkkegcs, rnoßingrn cn dcrgdi¡kc cn dicnGn

ømiddcflijk n¡r constebrÛrg tc wordcn opgcru¡rnd, duc voordat dG stofhn dr bodcm indringcn. Voor

vlocistolksandc voorzicningcn áþ gpcn ¡nlpGclto.of ontmçcritcria ontwihkcld. Voorbccldcn van

vlocigtolkarcndc voozicningen dic in dc NRB wordcn gcnocmd, zijn buitcnvcrhardingcn van

stelconplatcn of aanccngcrbtcn bcstating of tinncnvlocrçn van têgrls of rtclconplatcn mct niêt
gc¡EGl arfua¡crtte nadcn (CGrncntcnwrherding). DGzr kcrcnde voozicnirqcn dicnon zodanþ tc
zijn uitgcvocrd dat dc opgcvangen (vbci)stof nic{ wcglckt voordat dc wrzemcl- en/of scñoonmaak-

¡vcrkza¡mhqþn zijn voltooid. Van bchng hiorb{j zijn inflbetic van ragÊftvdar, sùñþcnrcfiappcn
zoals oplocb¡arhcid van vcronfdnigingcn cn dc aanwezighcid cn groottr ven de naden. Langs

naden kunnan stoffon in dc bodcm tcrecfitkomcn, mct narno bij ccn clcnnntanvcrharding. Daardoor

is hct bo&mbaschenncnd cfiad van dcrglalijkc kercnda voozicningcn bcpGrkt. Het vorcn¡taande

Iror¡dt in dât dc vloe¡stolbclartirg van dc kcr¡ndc voozicning dcchtr tildGl[k rnag ãjn. Dc kortc duur
van & opslag (maximaal24 uurl voorkomt dat regcnwater doorcijpclt tot op dc vlocr, waardoor de

vloer nlet Ecdurende langere tijd met pcrcolaat rvordt Þclast.

Bij ttet dcllen van dc voorschriften h€bbGn wij ntct hct voncnsteande rekcning gchouden.
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Bodembelasli nqondezoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) cen verwaarloosbaar bodem-

risico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die rcdcn is altijd bodem-

belastingondezoek noodzakel¡jk. Het bodembclaslingondezoek ricftt zicft op de afzondertijke ac{ivi-

teiten en de aldaar gebruikte stofien. Bodembelâst¡ngonderzoek bestaat uit het vasfeggen van de

nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreñende

aciiviteit(en) en ecn vergelijkbaar eindsituáiebodemondeaoek na het beëindigen van de betref-

bnde acliviteit. Het nulsituatieondezock moet ten minste duidelijkheid versfekken over:

' de locatie van bemonsteringspunten, rekening houdend met de mobiliteít van de gebruikte

stoffen en de lokale grondwaterstroming;

- de wijze weerop de betrcfrende stofien moeten worden gedetectecrd, bemonsterd en

geanalyseerd;

- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De door middel van nulsÍtuatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspurd bij de

beoordalíng of len gevolge van de belreffende activiteiten bodembalasting heefi plaatsgevonden

en of bodemherstel nodig is.

Voor de inricfrting zal, zoals in de aanvraag staat vermeld, bodemondezoek worden uitgevoerd.

ln een voorsc*rrilt is vastgelegd dat na het in werking treden van deze vergunning een bodem-

ondezoek voor het vaststcllen van de nulsituatie Íìoet worden uitgcvoerd.

Het risico dat door de aançwaagde acliviteiten in combinatie met de getroffen en te frefren voor-

zieningen een þodemveronfeiniging ontslaal is (in combínatie met de gestelde voorschrifien) ver-

waarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dal de bodem-

kwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Na beëindiging van de betrefiende activiteit(en) dicnt de eindsituatie bodemkwaliteit te worden

ondezocht om vast te stelþn of ondanks de getroffen vooaieningen en maatregeþn bodem-

verontreiniging is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. De in dit kader gestelde

voorschrifren zijn op grond van artikel 8.16, sub c, van de \rún çsteld en blijven van kracht nadat

de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

GELUID

Aloemeen

Bij de aanvraag behoort een door PeuE opgestald akoestisch repport, kenmerk F 188091 van

21 november 2008, dat de geluidssituatie in beeld brengû. Op 11 en 21 november 2008 heefl Peutz

per email het in de bedriþhal te venvachten equivalente geluidsniveau nader toegelicttt. Genoemd

document en de per e-mail versfekte inbrmatie worden hiema aangeduid als'het akoestiscft

rapporf .

De inricfrting is gelegen in stedelijk gebied, in de nabijheid van RijkswcA A12 en het spoortraiect

Den Haag CentraaþVoorburg, op het nietgezoneerde industrietenein Binckho¡st. De dictttstbij-

zijnde woningen van derden zijn gelegen aan de Vestaweg en de Binckhorsdaan, op ten minste

circa 60 m van de inricñtingsgrcns.
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Op bcidc locetiln brt/irxþn ãch drb bovcn cfrtaa gclcgcn wonngcn (bcoodclingottoogtan 1,5 m

cn 5,0 m cn E,5 m) ure-v¡n dc hui¡¡rrrrmcr¡ niá bckcnd ziin. ln hct C(ocCit fi râpport b aan d
dczc urningcn dc orn¡{ñriúng Vcdarcg'to.gGk nd. Om da bcô¡fhndc admüGn nadcr lc
duirian, mCrcn wil in dc gntridrvæncåriflcn, in úfliiling van hct Croc¡lirdi r.pport, gcõrúk van

tÞ rifkufichoclccoütlin¡Þn v¡n tlc bfltchorundc nlcrpmtcn.

Dc inricñting i¡ in dc rqr!..nt üGw bcdriibcihr¡lþ van meertdrg tol cn íËt z¡brd¡g gcdurcndc

hct gchch Gùri¡C rn wctng.

Lanstiidocrnfridold bcoordclino¡nir¡c¡u L.qr rr
VU hGùðôn th HanAafür¡ hdu¡üblûv.aa cn \rürgunningulrLnhg Cr dtgwtgtpunf gcnoÍt rt
voor dc nonnatclling. Omd¡t ocn gemccnlcliika gcluldsnota ontbrccltl, i¡ hoolU¡h¡k 4 van dc

Handrciking van tocparsing. GGzicn e fggns van clc diútrtbiþjndc rvoningon v¡n dcrdcn is d€

woono,rnæving b typccn * ccn vloomiil in dG üd. Hilrvoor g.ldcn conlkrt dc Handrûiking

rict¡tr¡¡rdcn v¡n 50, 45 ¡n 40 dB(A) voor de digÞ, arcnó tfl rì¡chþ.riodc.

Uit trct ¡koc¡li¡cfr r.pport trlijkt dd in dc rupracnHþvc b.driitsr¡h.¡.1i. ¡ct larUtiidgtfi*rddG
bcoordclingcnir¡c¡r¡ tcr daatt v¡n dc maetgqrcnd.rvoningon van dqdcn mcl namc t¡vordt

bcpaeK door d. bGdri¡t:nal. ln dc dagpcriodc dnagt tcvcnc h.l bczoGkcndc vrachtvarkccr, in de

vorm van zorrd vcrtccr¡ba¡rgir€cn dr lad' cn b¡adivitciten, bij ean hct langtiidglcfit¡ddclde

bcoordclirqsnivcau.

Dc e¿ngpr¡e¡gdc ¡cltviþibn conform dc rugrrcmaiarc ¡üf¡ifstih¡dþ Ësult rln op dc hoogst

bd& rvoning vgr dcrdcn in ccn lengûiitgÊrniddclel bcoordclingrnitroeu L¡.¡.r Yetr 50 dB(A) in dc

dagpcriodc, ¡t¡t dB(A) in dc ¡vordpcriodc cn 40 dB(A) in dc n¡cñþcn:odc. Da¡nr¡cc vddocn dc

vailcgl th lnricfllirp opüc<lcndc ¡ÍgtüdgGfiúdd.kþ bcoordelingsnivc¡r¡¡ in de d.gr., anonô cn

nactrþcrioOc a¡n dc rictTtw..rdcn tit dc Hffdrciking.

Max¡mad odr*trniveeJ L{*
Dc marimaþ grhrirtrniroaus Lm op dc dicfitsü¡izündc roningcn van dcrdcn tordcn voþans hct

¡kocligcfi npport in dc degpcriodc ì/üoor¿add door hct ladcn cn þgscn van cont¡incrs, in de

arondpcriodc door dc ¡vcrkz¡¡mhcdcn in d. bcüiihfral cn in dc nacñlpcriodc door hct af{lazcn
van hct rurnspbcrn van wecùtwagnnr.

Het in hct akocliscfi rapport opgcnorncn maxirneþ gcluidsnivcau voor dc avondpcriodc wordt

rckenkundþ hcrhd uit hd þn hoogst o@dcndc hrgtiidgpmidd.ldc bcoordclingcnivcau in de

avondpariodc. A¡n$zþn ô b.Ëk ndc larqglii@m¡ddcldG bcoordclin$nivcaur añrijkan van dþ
in ccn cardere r¡cr¡ic van hrt ekoGdiccñ repporl, zor¡ Þìrms ccn cor¡¡clic modGn zijn tocgcpast

op hct ccrûr Empport¡¡rOc rrilimCt gnhifsniwau rrær dc aron$aioac. Dit is Gütlr nacf

gcbeurd. Wi hcbb.n vastgcstCd det h.t rnaximalc gcluidrnivcau d¡¡rdoor 1 dB(A) hogor uitvatt

dan is vcrmeld in h¿t rapport.

Dezc discrcpantb hccfl gccn gcvolgpn voor dc galuidsnivceuc dic door ons ãjn opgnnonnn in de

gnluklrvoorscfiriftcn omd¡t dczc, wear van tocpæring, zijn efrarond op hct dicftt¡tbiizjjndc hogert

viittal.
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Dc maximaþ çluidenivcaus in dc dag-, avon+ cn nacfrþeriodc bcraikcn waarden tot respccfiè

velijk 65, 60 en 60 dB(A). De maximalc aeluidsnivcaur overschrijdcn niet de door de Handrciking

aanbcvolcn grenswaardcn van 70, 65 en 60 dB(A).

Verkeersaanúekkcndc ¡vcrtino

De gcluidsbalasting venr€ge hct vcrkeer van en naar dc inrictrling (imlirecie hinder) ovcrscfirijdt

bij dc hoogst behsto umning dc voorkcursgrcnswaarde van 50 dB(A) cùnaalwaarda uit de

Circulaire lndirecta hindcr van 29 bbruari 1996 mct 7 dB(A). Gazicn de verwachtc çluidswcring
van dczc woning van tcn minste 22 dB(A) zal dc gcluirlsbelasting in de rvoning ondcr de in dc

circ¡¡lairr çnocmdc grcnswaardc van 35 dB(A) ct¡aafwaardc þgon en staan wij dc over-

schrijding toe.

Toelichtino voorschriftcn

Zowel de toegçstanc langrtijdgcmiddcldc beoorclclirqsnincaus als dc tocgesùanc maximaþ gcluids-

niveaug ãln voor cen aantal maatgcvênde puntcn valgclegd in çluidsvoorscfirifrcn. Deze puntèn

bevinden zich ter pladrc van de dichtstbþiinde woningcn.

ln de Handrciking zijn a[c richt- cn grcnswaadcn gcdcfnÞcrd in 3tepp.n van 5 dB. Wi sluitcn bij

deze systematick aan door, waar ven tocpassing. in plaats van ds in hct akocliscfi npport b+'

paalde maximalc çluidsniveaus hct ccrstvolgendc hogtrt vijflal in hct voorschrift op tê nsmGn.

Binnen zeg maandcn na de irnverkingûeding van de veçunning moet door middcl van een akocs.

tisch ondczoek aan Gcdcputecrda Staten wordcn aangntoond d¡t aan de geluidsvoorscfiriflcn

wordt voldaan. De nnultatcn van dit akoestisch ondcr¿oek moatên binnen die tarmijn schriflcliik

aan ons worden gerapportêerd.

EXTERNE VE]UGHEID

Aloemccn

Hct êrÍcme veilighcidsbcleid in Ncdcrland is gcricfrt op het rlcrmindcren en beñecrsen van rigico's

van activiteiten voor dc omgeving (rìcns en miticu). Hot gaat hbrbij om de risico's dþ veröondcn

zijn aan de opslag cn hcl gebruik van çvaarlijke stoffrn. Bij Dc Zwart Den Haag norden gecn

grotere hoeveelhcdcn çvaarlijkc stofien opgeslagan of gebruikt alg vcrmeld in de drampel''

waardentabel verbondcn aan de Leidraad risico-invcntarisatic decl gevaarlilke stofbn van VROM'

Ook bij ongã'vonê voorvalþn binnen dit bedrijf is nþt tc verwadtten dat gevaarlijkc stolTan wij-

kornen. Voor dc opCeg van milieugcvaarlijke stofien g.Ëen voolwaarden voor de çslag cn hct

gßbruik om de kans op ccn ongeval te beperken.

Voor Dc Zwart Dcn Haag wordcn daarom de volgcndc voorwaardcn opgenomcn in de vergunning:

- de op3leg van vcrpakte çvaarlijke stofien, bcstijdingsmiddcþn en gâsí,æscn moet plaat+

vindcn voþens cþ PGS 15;

- het allevcrcn ven dicsêlolia vanuit de bovcngrondsa tenk rnoat plaatsvindcn volgens dc

PGS 28 (wageno de omzet van rneer dan 25.000 liter pør jaar);

- de opslâg van dic¡clolic in dc bovengrondsc tank mocl plaatsvinden volgens dc PGS 30.
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Bcoordolino cn condug¡ô

[þ cxùamc vc¡lidtt¡d i¡ door dc ral¿ticl ltlcinc hocr¡r.tr.dcñ oegcrl¡gcn milia4oraadilkc ¡tofhn
cn <h daeüij gcbofhn m¡tcgclan in voldocndc rn¡¡la gcr¿eôor! . Dc nooru¡ardcn walondcr
dc r{fangcvaatfjkc rtolbn mogcn ürordü opgc¡l¡Fn ãjn in dc vcrgrunningavooncfiriflan og
gCnOnìArì,

(lnbm) bccfüfunooôlsr
ln dc nictmo rbourtgü,ing (1 |mued 2(X)Ð is hcf hcþbcn vaì c.n noodplen g.rrgCd. Op Þir
van rtilcl 2.5 c vm hct ¡rùobcrluit ir ccn balrijf vcrpücñf ccn noodpl¡n t¿ hctrbcn. Op b¡ri¡ v¡n
dt arü(d b Ftt ffiil ook vcr¡ttcfrt ond.r mdcrt huþ¡rhningdnd¡ntb¡ in tc lir$lcn ovcr hot

noo@¡¡n in<fon garcnú door dczê hd¡rnþ¡ (Gr rnod du¡ ¿clf om gürråegrt worün). ln ¿¡ti-

kcl 2.0 c van dc aôorrçting is gcngold wet ar tcrl minrta in hat noodplan rnod ziin opgcnomen
(vcnvlæn wordl naer bijlaç ll van dc rcgÊling). Gaziü hct voorgnendc nordcn tcn aaruicn van

ccn (intcm) bc<lrijbnoodplrn gccn voorrcfrrifl,an a¡n dczc vurgunnirB vcrbondcn.

LUCHT

Grof d
ln dc tlcR zijn tiþon<hrc rugolingpn opgcflorncri bcb¡fhndc (difñ¡¡c) ¡tofrnissic¡. Ðcze cmi¡¡þ¡
kt¡nnrn voorkqn¡n t¡ii ondar.ndarË fempor| lad.n, þcrcn cn opCag van rûrifgcvocligc dofbn.
Voor inricftlingcn waar vorcnst¡andc activitoitcn pL¡ù¡vindGñ. gplden ciccn tcr ì/rnnindcririg van

dc ¡tobmiesþs. Dc tlcR maakt o¡dcr¡cficid in difir¡¡c cn gctenelirærdG stómirri.s. Dc gpkenr
lilaarda cmi¡s¡ês kunncn elr puntbronncn wordcn bcccfrorl¡vd cn nìoGtGn voldoan e¡n abünana
cnis¡þnorncn. Tcn eanzicn vryr difñ¡¡c âm¡3sþs gCdcn ch lnltrgdcn in ô U¡zondüt
rrgctlngcúr van dc tlctl.

Tcr voortoming van ncaaticvc bcihvlocding ven hct milflcu door,lwrpciding ven dc binncn dc
inricñling in dc buitcnlucfit opgcrlagpn materiaþn zijn aan dczc vcr¡nrnning ì/ooilchriñGn wrbor¡
dcn mcl dt doGl dc vcr¡puiding v¡n dczc stofï¡n in vdd€nda maþ tc bcpGrkcn. Al¡ cr ondankc

dc gctrofbn metcgcþn uit dc NcFl tocfi stofvcrspre,iding plaât¡vind, dan mag zicfi op 2 m of
rnccr vrn¿f dc bron goon visr¡ccl w¡¡rnccrnbarc lofoorming voordocn. Dit uitgnngcpunt ß ccñ
concrelircring van dc l.lcR, wa¡rin ¡l¡ rblrcgcl vuordt gchent crd drl gpcn dirrct bi¡ dc bron

vieraal w..rruGrnb.ru iloñlersg*tir¡ rtq optrrdcn. Wii h.bö.n hcl bcgfip'dracl tra¡ dc bron'

uiÞldn¡kt h c¡n út¡nd v¡n 2 m om hrrdh¡rrnd tc kuffiü ofrc¿¡n bii vit{¡cd wef,ncGrTüarl
stútccpraiding. Bij ccn vi¡r.¡ccl rv¡¡r¡ccmbarr ctolvorrning buiþn dc hal ovar ccn ¡htEnd v¡n
2 m of rnccr vanef dc bron rnod voor hd vcnprcidcn ven mct nrmc dc fijnc fedb ven dc slof
hliþn d. inúÍling rvordcn gcvËcrd.

Dc in dr NcFì opgonomcn norrncn cn mat,egdcn r:t befetkirq t'ot stof in aþomcnc zin
(cdcgoric S) gêldcn alr ridrüijn voor dc vcrgunningwrlcning. Stofiindcr kan ple¡ù¡vindcn tijdcns
dc op cn overCag van dir¡cßG bt¡kgpcdcrun en asfeltgnarnrleet cn lifdcns hd rijdrn ven t¡ßport-
middclcn op ttct bnûn. Dc hllkgocdcr¡n vdlcn ondGr dc cegoricÖn 9l cn 55 v¡n dc NrR. Stol-
rtcrspraiding is ondcr ¡ndcr: door tlct n¡t hor¡dcn van dc c6hn tc rroortoman.
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De oevolqen van de aanqevraaode aciiviteiten voor de lucht

Binnen de inríchting vinden in de buitenlucht op en overslag van stuifgevoelige stoffen plaats. Vatl
wege de op en overslag kan stofemissie optreden en er zijn inleme verkeersbewegingen. ln de

aanweag is aangegeven dat stofuerspreiding door de overslag wordt voorkomen door hct gebruik

van Een kraan met een gesloten grijper en het staken van de overslagactiviteiten bij windsnelheden

van boven de 20 m/s.

Ter voorkoming van stoñinder als gevolg van de buitenopslag en overslag van de bulkgoederen

en asfaltgranulaat zijn voorscñrifren opgenomen.

Wet lucfrtkwaliteit

Op 15 november 2007 is de çwiþigde Wm in werking getrcden (Stb. 2007, 414) waarin eisen zijn

gesteld met betrekking tot luchtkwaliteit. Het toegevoegde onderdeel lucfitkwaliteitseisen staat

bekend als de Wet luchtkwaliteit. GelüRijdig met de'Wet luchtkwaliteif is het Besluit niet in

betekenende mate bijdragen (lucfrtkwaliteitseiscn) (S6. 2007,4,40) in werking çbeden en de

regelingen 'Beoordeling luctrtkwaliteit 2007 (Stcrt. 2007,2201, 'Niet in betekenende mate bijdragen

(lucfrtkwaliteit)' (Stcrt. 2007, 218) en 'Projectsaldering luchtkwahle¡t 2007' (Stcrt. 2007, 2181. Ðe

regeling'Beoordeling luchtkwaliteit 2007' is per 19 juli 2008 giewiizigd (Stcrt. 2008, '136), en per

19 december 2008 nogmaals gewiþigd (Stcrt. 2008, 245). ln de'Wet luchtkwaliteit worden onder

andere grcnswaarden gesteld ten aarziên van fijn stof (PM10), etikstofdioxide, stikstofoxidên,

koolmonoxide, zwaveldioxide, benzeen en lood. Tevens worden richtwaarden gesteld ten aanzien

ven ozon, arsaen, cadmium, nikkel en berzo(a)pyreen. Gezien de activiteiten die plaatsvinden

binnen de ¡nricfìt¡ng zijn alleen de emissies van fijn stof en st¡kstoftioxide relevant.

Bij het beoordelen van de lucñtkwaliteitaspec{en hebben wij de Regeling'beoordeling luchtkwaliteit

2007', zoals deze luidde op het tijdEtip, onmiddellijk voora$aand aan de irnverkingtreding van de

op 19 december 2008 gpwijzigde Rcgeling, toegepast.

Verslaglegging

Bij de aanvraag is het rapport'Lucfrtkwaliteit in de omgeving ten gevolge van De Zwart Den Haag

aan de Zonrreg 13 te Den Haag' (rapportnummer FL 1880S'2 d.d. 11 december 2008) gevoegd.

Toetsing jaaqemiddelde concêntÍatie frin stof

De adrtergrondconcentratie fijn stof ter plaatse van de inrichting is voor het jaar 2009 geprognos"

ticeerd op 20,2 ygtm3, indusief zeezoutconecfþ (gemeente Den Haag: 6 pg/mt) en is berekend

met het CAR ll-modêl (versie 7.0.1.0). De büdrage fijn stof naar de omgeving toe door de aan-

gevraagde activiteiten is berekend op basis van emissiekcntallen. De bijdrage fijn stof van de aar¡

gevraagde ac{iviteiten bedraagt maximaal 1,4 pg/m3 op de grens van de inricfrting en is berekend

met het Nie¡¡r Nationaal Model (Pluim Plus, versie 3.7.1).

Opmeûingen ten aanzien van het rappoît

1. Voor de op en overslag van stuifgevoelige materialen is in het rapport het kental van

0,016 gram fijn stof/ton doozet gebruikt, waar wij van mening zijn dat gerekend dient te

wordan met 0,5 gram ftjn stofÄon doorzet.
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2. Bij dc invocr van dc cnú¡¡ic¡ in dc hC van dc $ovrb en krancn in hct modcl ir ccn te þe
bronctGrktc cn Gcn tc gcring aantâl bcdri¡ßurên gch¡nlccrd. Orndãt dc door hÉl modGl bè
relccndc totalc conccnüatic¡ filn :tof in dc omgcving van dc inricfiling (maldmad 21,6 yg/m1
r¡cr bcncdcn dc gßnffe.rdc (a0 Fg/m1 llggcn cn d. b.r*Grdc bijdræe door dc acftuftcitcn

binncn dc inrichling gËring b (rnexirneal 1,a pg/mJ cn omdet dc cmi¡s¡æ dþ nicû in dc
modclbcrekcnifig rnceçnornan ãjn shcfitr ccn fractþ vofinan v¡n da ffiCc emissics diG uÉl
in hct rnodcl ájn inganocrd, ken dc biJbchorendc ðü¡ biidrage (dc bi|lragp e.n dc immi¡¡ic
tcn çvoþ van dc nþt ingranocrdc cmisrics) a¡n dc fijnrtofuonccnffiic nooit méór bcdragcn

dan 1,4 ¡ry/m3.

3. ln hct rapport ir dc ovcrdag van maxima¡l 150.000 ton bd<gpcdcr¡n W jú op dc kadc nict
gcmoOclccø. W h.bbGn aanvdlcndc bcrckcningcn uitgnvocrd cn dc rnaximaþ bijdragc op

& inricfitingrgncns tcn gcvoþc lan doza acftiteit bGdrâqû 0,63 pg/m3, cn is brpadd rnct hct

Nianv l,lati:onaC ModGl (lSt3A ì/crsþ 2.0).

4. ln hct rapport ir da bijdngp aan dc Íjnstoftonccnffiic door dc naectgplcgcn esfaltcanffi
aan dc Zonucg nþt bcpaCd. Dczc biþragp bcdra¡gl op hct mccrt kritilcfìc todingçunt
maxim¡al 2 Vúm" .Dac bijdragc is ontlccnd ¡en dc 'Rapportaga bcùeñcndc luctrü<walitcits.

ondczock a¡taltinst¡ülrti. Zonrng Dcn Hrag'wrkr op 16 rn i 2006 is opgcctcld door
Pro Monitoring B.V. in opdracñt van BAM nlcspn (npporü<cnmqk (n601cd).

Als dc vorcn¡taandc bijdmgÊn wordcn opgetcld tij clc in hd rapport (opgoatcld door Pcutz)

bcr¡kcndc biidrâgË, hidt dit tot ccn totalc ttjdragc am dc fijn$oúoonccnffiþ van: 1,¿l (bijdngc

rapport Pcnt¡ + 1,4 (vúorst-carc bijdngc bovcßtaendc puntcfl 1 cn 2) + 0,e (bijdrago ovcßlag
150.000 bn h.rü<gpGdGrcn peria¡r op kadc) + 2 (bi¡*.go asf¡ltccnfaþ) = 5,4 pg/m3.

Voor hct jear 2009 bstckcnt dit det d. totelc conccnüfþ fijn stof (indusicf achtargrondconcenffiie)
25,6 pg/m3 bGdr.agû. Dc grr:nrwaarda voor dc jaagpfifddCdc conænütia ven filn stof ir 40 ¡rg/m3.
Dit bctcltcnt dat dc totalc ænænüetiG fijn rtof nbt zC þidcn tot ccn ovcncñrifding van dc
grcnaraardc.

Ioefsrng aantal overæhriiJingen van 2Auurgemi&eloe. conæntratie van ñjn stof

De WGt lucfiü$rditGit scfttijft voor dal m¡xim¡al 35 ma¿l pcr kdenduiaer de grenswaardc van

50 ¡rg/m3 Cs 24-uurgemiddcldc aonocntr tþ mag wordcn orrcrscfrrcdon. Voor toc8ing hicraan
vcrwiþcn wij near hct RIVM-rapport met k¡nmort 68070E001 uit 2007. Hicrin i¡ ecn ¡tati¡tisdr
vcrôtnd golcgd tusrcn dc iaargÊÍt¡dd.ldc concanf¡lic fjn sd cn h.t â¡ntal d¡gÊn pcr

l<elanderiaer drt de grensmardc van 50 ¡rg/m3 wordt owrscfircden. Hieruit volgt dat Trt aant¡l
ovarscfrrijdingcn van 35 dagcn pcr kCendcriaar van dc grcnswaarû van 50 ¡rg/m3 conaspondcert
mct ccn jaargsmidehldc acfrtcrgrondconcenüatic van 31,2 ¡rg/m3.

Omdat dc totale conæntratie liin stof (25,6 pg/m3) lager is dan 31,2 pg/m3, mogcn wij ændudcrcn
dat hct asntal ovcrscñrillingpn van dc 24-uurgcmiddcldc conccntratþ van 50 pg/m3 bencÞn dc
35 dagen per kelenderieer ligû.
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De achtergrondconccnffiic stikstofiioxide ter plaatsc van dc inrichting is voor hct.iaar 2009

çprognosticacrd op 29,0 pg/m3 an voor het jaar 2010 çprognosticcerd op27,4 ¡,rg/m3 cn is

berekend rnct hcl CAR lþrnodcl (versþ 7.0.1.0). Dc aciivitaitcn bínncn da inú$ting en dc vcr-

voenbewegingen binncn dc inricfiting, geven cen maximale bijdragc aan concentatþ 3tibtof-

dioxide van 6,5 yg/m3 hritcn dc grcrzon van dc inricfiting.

Opmed<ing ten aanzian van het npport
ln het rapport is de bijdraç aan dc st¡kstofdioxideconccntratic door de naastgelegen arfalt-

cenfalc aan de Zonnng niêl bêpsald. Dcze bijdrago bcdraagt op hct macrt kritische toctsinga-

punt maximaal 0,02 ¡.lg/m3. Dczc bijdrage is onüaend aan dc'Rapportagc betreffende lucht-

kwalitcitsondczock asfallin¡tallatic Zonweg Dcn Haag' wclkc op 16 rnei 2006 is opgoatcld door

Pro Monitoring B.V. in opdracht van BAM-rregcn (rapporlkcnmcrk r0€601cd).

Dit betckEnt dat voor hct jear 2009 de totale ooncenùatie stikstofdioxide (indusicf achtcrgronó

concanffiþ) 35,5 ¡rg/m3 bcdra.gû en voor het þar 2010 bcdraagrt dcze 33,9 pgtrm3. Oe plan

drempel voor ctiksloffioxidc voor tþt jeer 2009 bedmagrt 42 pglm3 cn de jaargemiddeldc grenr.

raardc (2010) bGdreegt 40 ¡rg/m3. Dit bctckent det dc toteþ concanHie gtikstofdioxidc nþt zal

lciden tot ccn ovcrrchrijding van dc grcnswaardc.

Tætsing aantal oveßchrijdingen van de uurgemiddelde concÊnt'a,t¡e van stikstofdioxida

De Wet lucfrthralitcif scfirijfi voor dat maximaal 18 maal pcr kabrubriaar de grcnswaarde van

200 ¡rg/m3 als uurgcmiddclda conccntratic stikstoftioxide mag worden ovcrscfireden. Voor tocþ¡ng

hieraan hentGGn wij hcf steli3lircfi€ verband dat b$taet tusren dc þargcmiddeldc conccnffiic
stikstofrioxidc en hct aantel urcn per kalendedaar dat de grenswaarde van 200 pg/m3 wordt ovcr-

scñrêdcn. Ean jaargcmiddcHa concenffiie van 82 Ug/m3 corrrspordcêrt rnct 18 oversctrriidingcn

per kalendariaar van de grcnswaarde van 200 ¡rg/m3.

Omdat de jaargemiddcldc concanffiic stikstoEioxide (35,5 pg/m3) lager is dan 82 yg/m3, mogcn

wij condudcrcn dat hGt aantal ovcrscfrrijdinçn van dc uurçmitldcldc concanffiic van 2fi) ¡,rg/m3

benedcn de 1E urcn pcr kaþndcrjaar ligt.

V e rte e rsaa nûe kke nde we N ng

Met bchulp van hct CAR lþrnodd (versie 7.0.1.0) is da bijdnge bcpaaH van fijn ¡tof en stikstof-

dioxide door dc vertearsaanfekkende werking. De bijdrage fijn rtof is 0,1 ¡rg/m3 en de biidngc

¡tik¡toldioxidc ir 1,1 ¡lg/m3. Dit bctckent dat dc bijdragcn tcn gavoþ van de vertccrsaantek-

kende werking, opgcteld bij bijdngen door de ac{ivitciten binnen da inricfiting en de acñtergmnd-

concenffiics tar plckkc nict zuffen þ¡dcn tot ovcrscñriitingpn van dc grenswaardcn.

Corclusþ
Uit het vorenstaânde volgrt dat de bijdraç fijn stof en likstffiioxidc aan de adttergrondconcarr

ffiie nþt zal lcidcn tot oncrsårijding van de plandrampcl cn dc arcnslaarden. Hþnncc worüt

voldaan aan de Wet lucfrtkwaliteif.

f7155 PZH-2009. 129847264 dd 17-09-2009



On¡ kaflnì.rt

?a+2aoÞ^1298/726¡.
ni',["fiHoneNo

GEUR

G.urbcþid
lLt lend.liik bclcid ie opgcnorn n in da l-br¿þ¡rc Not¡ St¡nkbcþrï (19Sf). Dc inholdclliko.rpcc-
tcn van h.t hnd.li¡k gËrrbclcúd zifn op hooËlijncn velgdcgd in ccn bricf van dc Ministor ven

VROM (d.d. 30 iuni 19!¡5). ln gcnocrdc brþf hcc{t dr ninistcr da Sncn van hct Fr¡rbcþid uitccrr
gczct ln csscntic koml hGt.rop nccr dat els dgcmccn uitgnngrpunt wordt gchentccrd lrct voor-

konrcn ven (nianr:) hindcr. Ab er wcl hindcr is ¡dt hct bGvocad gczeg wl udk niveeu vryr

gcurhindcr in ccn bcpeddc sihl¡lþ mg .ccÊpû.b.| is. Meafagclcn br basüilding vrn gourhindcr

moctcn wodcn bcp.Cd in ovcrccndemming mrt Frct BBT#indpc. tlct lerd.L¡k bclckl ir vast-
golcgd in dc NâR. l-Lt gnat hicrtij om paragraaf 2.9 'Gcur', paragraef 3.3 '8¡izondcrc Rcgolingcn

voor spcciñckr prooææn' cn paragraaf 3.6.1 'Syetcrnati¡ctìc b.pding van hct acc.Éabcl h¡ndGr-

niwau, Hindcrsy¡tematich gcu/. Da hindcrsystcmatick gcur is ccn hulpmiddol voor hct bcvoegd
gûzeg orn haf .spGcil gcurhindcr op ccn elbürogm wiþa te bch¡rdcþn. Voþcns dG hindü-
systGmelick dicnl allaruarst tc wordcn negcgeen of ecn bedrijf gcunalavant is. Zo ja, dan dicnt hct

eccÊptebGl hindcmivcau ta nmrdcn vßtg st H. Aspcctcn dþ hicrbi¡ Gm rol rpcbn zijn: dc orn-
gcving van hcf bcdrif. dc aard an bclcving ran dc acur, hct kl¡chtcnp¡üoon cn andüc bcrcñik-
b¡ru inbrmatb ovcr dc (tc nrwacfitcn) hindar, mogþliikc emi¡¡ics cn þcfini¡cfre an financiåþ
consoqucntic¡ van mogclijkc maaücgebn. Dc rccu¡tarìtc van dit uitçbr,aidc añregingopmces

urordt door de ministcr in ha* bricf van 30 juni 1995 hrt acccpø¡el hindcmivcau gf,rþGrnd.

l-þt bGlcid van dc provincie Zuid-Holhnd zoals opgcnomcn in dc nû'Uitvocring StenkbGlG¡d, Plan

van Aanpak'vrn eugwlus 1995, is ccn uitwcrking van hcl stenkboloid van dc minicþr cn stemt

ovrr€Gll rmt dc vorungcnocrridÊ troo&.kkcn wcr gcur in d. ÀbR. Da¡m¡æt ir hct'Bclcidsplan

Grocn, Water cn Milict¡ 200S2010'door Provinci¡lc St¡tan op 28 juni 2006 vertgartcld cn is op

15 scptcrÈcr 2006 in rcrking gcücdcn. Voor st¡nk sülcfl d. provindÊ ne¡rr.Gn rih¡¡tiG w¡erb¡j
cr gG€rì lpratr is van'cmstig gchindcrdcn'an ven zo wcinig mogd¡jk'gchindcrdcn'. Doalttclling is
orn in 2010 da stenkhindcr in de hclc provincie tc nduccran td rnaximaal 12% gchindcrdcn cn 2%

ametig gahindcrden.

Hocrcl in øincipe ellc geurgcvoeligc objccicn bcscñcrmd horan te wordcn, mogGn vuel vrrscñillcn
in bescåcrmingcnivcau wordcn gGh¡ntìaüd. Er kan bijvoøbecH ccn lagcr bcscficrmingsnivcau

urordcn gchantccrd bij bcdrijFnoningcn, rvoningcn in hct landclijk gcbicd, varsprcidiggcnde

rcnirgnn, rucra¡tirgGbþdon voor drgrccreetie, k¡ntorun, winkds cn bcddjvcn. Dit lsgpru bc..

scñermirlgsnivoau kan worden uitgedruK in een lagerc pcrcenticlraarde d¡n voor aanecngeslotan

woonbGbouwing. ln dc l.lêR urordt in paragraaf 2.9.2 uitgobrcidcr ç dit ondcnrrcrp ingcgnan.

Voor bcddjvon wirârvoor gc.n bodri¡Ëtek¡h¡dic ie uitçvocrd cn gecn Bþondcrc Rcgcling bæcñik-
baar is, kan mct bchulp van de voþondc (ondcr¿ocks)mGüo&n ean toctsingskadcrrvordcn ba
padd:

- KJecfrtenrtgisilratic/klacfitcnanalysc.

- ÀlcR (paræraaf 3.6.1).

Zo¡ls uil het hÞrvoor wcergcgevcn bcþitl naar voren is gekonnn, is hcû in grde lijncn de be-

doeling dât €€n beeld rvordt çvormd van de (te verwachten) hindcr van ecn acfivitcit. Vcrvolgens

rvodl nagegaa of er maabagebn noodzdrclijk zijn om cventucþ hindêrtG bcpartcn of rvcg te

namen cn zo ja, welkc.
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Ten slotte wordt evcntucel bcpaald mct welke maatrcgchn, cn rnât toGpassing van dc BBT, ccn

hoog bccchcrmingrnivcau kan vyordcn bereikt confurm dc Wm. Hct bcgrip hoog bcrcficrmingr"

nivcau uit de Wm i¡ in dc NcR voor gcurhinder gcliikgcalêld aan hct acceptabcl hindcmivcau.

ln ondcrstaânde ovcru,cg¡ngcn komcn acfiterecnvdçns aan dc ordc:

1. dcorngcving;

2. kþcftten;

3. çumndezock;
4. lortsirlgskadcr;

5. dc gourbclading ven dc aançvraagde activitcitcn;

6. hd accêpûebGl hindcm¡wau.

Ad 'l Dc omqcvino

Dc Zwart Dcn Haag bcr¡índt zir*r binncn een bebouud g€biod. Dc omliggende bcbouwing bclt¡¡t
dccls uit aanccngcrbtcn woonbcbo¡nving en dcclr uit bcdrijfrgcbouurn. Dc mccst nabiþalcgcn

aanccngcJoten r¡voonbabor¡ving bcvindt zich op circa 60 m tGn wcstcn van de inricfiting, dc mccst

nabijgebgen bedriibbcbolryvtng bcvindtzicfi op circa 25 m tan noordsn van de inridtting.

Ad 2 Klacfitcn

ln paragrad 2.ô.1 van hct çumndazock uordt ¡ngogaan op da hidotiæfie geurklacfiten. ln hct

verledcn (vanaf circa 20O4) hcbbcn zich veel geurklachtcn voorgcdaan di€ tc wijtcn waren aan de

inricfiting. Mcde hþrdoor zijn cr op dc inricfiting maatcgclen gcnofi¡tn om ovcrlast door gcur tc

voortornen. Daarnascl zijn de nu aangewaagde gcucmittercndc gfodstomcn na¡r aard cn/d
omvang Scwijzigd tcn opzicfite van de thans vergundc afudtûomsn. ln de huidigo situat¡c wordl dc

dcclsfoom van 1.250 tonllaar ean marktãtua|, wat bcüdl gcur vcrgclijkbaar rnct gtftdlal, nict

mêêr aângpvr¿agd. 9c dcclsùoom vccgwil is in dc huidigc aânvreag gehalvccrd tan opziclttc van

dc vcrgundc situetic. Om dcze tadcncn is de huidiç ¡ituatic n¡ct ì/argcli¡kbaãr rmt da aerdcr var-

gunde rituatÞ cn nordl nu nial vcrdcr ingegaan op dt historischc çurtlacfiten.

Ad 3 Gcurondczock
Bij dc aanvraag is ccn ondczoak gcvocgrl, gGtittld'Gcr¡rondatzocft in dc omgcving tcn çvolgc
van Dc Zwart Dcn Haag aan de ZornvcA 13 te Dcn Haag'van 20 novcmber 2008 met als rapport-

numrlcr FL 1880S1 , Dazc rapportage is opgestCd door Pcuts. C'currcþvantE aetivitgitcn binrËn

de inrichting zijn op cn ovcrslag eryof het bewerksn van ñalsfom€n. Afoalslromcn waerven meg

worden aerigcnomrn det zc gicunclcvant ãjn, zijn bcdrijbafoal, borncn en takkcn cn vcegvuil. Dc

activitcitm mct afvalttofbn virdcn daß in eên owrdGktè hal. Dc ornvang v¡rn dc acurcmi$Þr ie

gcrelatccrd aan dc aard va'n cþ afvalstofren, dc ba¡c*irqpn dic pleaßvindcn. do onwang van dc

doozct en opclag van dc afzondcrlijkc afoalsfomcn cn dc pcriodcn gedu€ndc ¡tçlkc de activi'

teiten wordcn vcnicfrt.

Voor hel bepden v¡n dc amissickcntCþn is ondcr ¡ndcc uitgcgaan van:

- dc Biþondcrc Rcgcling G4'GFTompostcring'uit dc NcR;

- Geurondezock Compostecrbedrijf Hoek van Hollend, kcnmcrk WL¡O586, scpt€mbcr 2005;

- PRA-rapport Ì.{VAZ98A1, tubrueri 1998.

r9/55 P2H.2009. 1 29847 264 ód 1 7-09-2009



Orlt kÍrn rt
PZI+2æS129847264

Pi'S"$Honexo

Ad 4 Toat¡ino¡lodcr
Dc ¡fy¡bborncrì bii D,a Zwarl Dcfl He¡g kunncn trrord.n ondcnôidon naar twtt gGLrtypGri: gÊur-

crnir¡¡G. rrcrgdi¡kbar rîal dG gür v.n groanana¡ cn ú cn gctrcfiìbs¡ca rlcrgd¡Ëbar rtd dG

gtr¡ vn huúrhotdcliik rrúaúvC (griizc fracttG).

Voor grnnúd is in d. l.lcFl ccn Bi¡zondür RegÊling opgüoricn, þ n.ô.n d.'B¡izond.tr
RcgCing voor dc conrpoctüing ven grocndrd. ln rlc'Bþondorc Rcgering voor dc cornportcring

van grocnefvd ir v@obgd df 1,5 OUE /m3¡b 9&pcrccnticl ccrr bruikbse ridrùm¡rdc is cn tij
gGur€onc.nf¡tþ¡ kþincr den ,l,5 OUe lm3dr S&pcrccnticl meg ruordcn aanganomcn d¡l dc d¡¡r-
bij Ërtümdc híndcr ¡¡nv¡sdbr.r b. ln dc Bijzondorr Rcgcling Gl GFTømpodcrirq ie n¡ut dc
ricñtwearda van d¡n 1,5 OUr /m3å gE pcrccntbl cü gñrúw&¡rdc gcgüran v¡n 3 OUe /m3al¡

98acrccntid. Voor huirhouddiik lvd i¡ gÊcn B¡þonôre Rcgrú[ne ven þGpædng waarvaì.tn
h¡nömivc¡u kan uordcn rfrolcad. W nrogGn enran uiþsrn det bij ccn gcurconccnHic klcincr

d¡n 0,5 OUe lm3 als g&pcrcanlicl dc r¡ctüüdG hindcr r¡cnr¡¡doo¡b¡¡r ic.

Uit bcoordclng v¡n dc divcnc b¡idr¡gen vsr dc ¡Ëondürf,ikc gautrniericc u¡þ¡¡plit¡t naar kcn-

rncrkcnd. gcur t$ikt, dd hcf þcqvcndcd ovcrccnhoml rncl da gclJr v¡n grocntfìfd cn de gcur

van huishoudc$jk atud.

Gczþn hct voran¡t¡andc zulhn wij voor dc mÊnggour, waar bij ondcrhavi¡c ind,ûling sprakc

vani¡, ccn rüccfr,y.arù ¡anhoudcn vm 0,5 OUg /m3 al¡ 9&pcrcenticl. acn ririrlrrærdc van

1,5 OUe /m3 d¡ g&porccnticl cn cür gËnswa.rdc van 3 OUe lm3 de 9&pcrccnticl. Voor

vcrçrridi¡gcrÉc rvonir¡nn in hndclijk gcbbd cn bcdriþn ril.e oari hgor b.lcftcrm¡ngsnivcau
gGtr¡nt .rd ïord.n. Ðit hgoc bcrcfnrmingmiìrcil k¡n mrdcn uúte.dt*t in Õ 95-pcrcentbl-

t'r¡¡¡nþ. Hicrdoor ir Uj vrrpc{diggondG woningen cn bcdriivtn çrCtc v¡n cetl ¡ù:cñraadc v¡n
0,5 OUE rïn3 ds gSpGrcGntþ|, ccn rirtrtw¡ardc vn 1,5 OUÊ rIn3 ¡b Itparc.rtlrd cn cen grlÉ
we.rdc van 3 OUs lm3¡¡ g+pcrccnlicl. Dcza ¡bccf-, ricùrt- cn granrweerdcn ziþ dr toctringc.
ka<br Fbri¡ikt tÍj tb bæordcling van <lc gnurhindcr.

Ad 5 Dc oeuôr{¿rtino v¡n de aenocvraaodc activitcitcn

Dc gourrmissics vrn dc inri$üng zijn bcpaeld door koppcling ven dc bcdrijfseaivitclten rna
grûcftilrÞ gcuramireiclrcntdþn . D..rtoc is in hooúdstuk 4 v¡n hct gü¡rondü¿oak ccn gcdctail-

lcGrdc bcldri¡virp opgc$dd ven dc bcdrijßec[vitcitcn cn ¡fv¡l¡ùomcn in rrlalþ tot hun gaur. Dc

b.rd(cn& æt¡rcn*rr¡c i¡ ¡¡n dc hmd v¡n vrnp lrlClngctorrtcn¡ngff vartaald naar tcn gaur-

concantatie in dc omgarring. Voor dc vecpreidingcbcnkcningcn (gaurbclrcting op dG omgcving)

ic gabrukgcmeekt v¡n hct Nþr¡w N¡lionaal Moff (Pluin¡Flu¡, TNO, vcnþ 3.71).

Dc bcrd(cndc irmi¡rb<¡ncanüatic in dc omgavirç b in dc volm ven gturcoÍtotmn op ccn top+
grafscfrc ka¡rt van dc omgcving rcügcgcv€n. ln hct $urondGzæft ir gcbruikgcrnaakt rran gcr.rr-

cenhc<þn in plaats v¡n oudourunitc, Da omckcningrfector van gcurtcnhGdü n¡¡r odourunits

hor¡dt in dat h€{ aantd Ecr¡rccnhc&fl rnoc{ ¡vordcn gdæH rnd ean îúor 2. t}c ¡rrnßsiè
concenraües ãþ on<br ¡ntþru uitgpdr*t in conþur¡n van 0,5 cn 1,0 OUe/mt dr 9s-pcrcantþl Grt

0,5 cn 1,5 OUs/m3 C¡ 9&æræntþ1.
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ln ondcrstaanda tåbal wordt, op grond van hct çunapport, dc gËurbclasting weergcgewn tcr

hoogrtc van dc omliggcnde bcbouwing.

Loc.tb Gcurconc.nh.tþ (OUe/m1

9t9crc.ntþf 9&pcrccntbl

Eedriif¡pand tan noordÊn 2,O

Woningcn tcn wrston 't .1

Uit bownstaandc tabcl vah af te lcidcn dat voor dc eencGngæbtcn woonbobot¡ving de gcur-

immi$ia zicfi bcvindt tusscn dc streêñ,vaerds cn dc ricfitwa¡rdo. Btj h€t mGcat nabi¡gGlsgcn

bedriþpand bcvindt dc çurimmisgis zidr op ccn nivcau tu¡¡en dc ricñtwaarde en dc granv

waardc.

Ad 6 Hct acccol¡bcl hindcmûcau

C'ezicn hct bit dal dG ¡trccñmerdê op êen aantal locatþs wordt ot¡crscñrcdcn, hcbbcn wij baoor-

&eU in hævcne van dc inricfiting êxtra inspanningen çvraagd kunncn rrordcn. W[ zijn van

mening dat há oplcggcn van cxfa meefegdcn om gaurhindcrte voortomcn dan vvcl tc bcpcrkcn

niet gcvcrgd kan wordcn op grond van dc voþcndc ovcrucgingcn:

- ln hcl gÊunapport wordt bij de gcuremisrb van dc afvalgforncn rnct bGdriibefval, htt bG-

wçrkcn van borncn cn takkcn en dc opclag declr gcrukcnd mct ccn worstcastscanario.

- Er n¡ordt gpbruikgpmaakt van procesgelntcgr"crdo rnaatcgdtfl om g€urhindar zovccl moge-

lijk tc bcpcrkcn waarondcr:

- dc inpandigc opalag cn bewcrking van aftal¡tofün;
- Gln snclþ afvocr ven aangevorrdc afvalstofiãn;

- hctzovccl mogplijk oprlaan van çurand afval in gadoten of a$ezeilde containeß;

- ltot zovccl rnogclük bcpcrten van hcrt oppcrvl¡k van çurcnd afual;

- tret zovccl mogcli¡k gcslolen houden van dc bcclriibh¡l;
- h€t rcdmaig rainigen v¡n het bedrijfstarcin ¡n dc bctlñifcþ|.

- D. aangevraagde proæsgaihtcgrcerdc maategclcn om de çurbelasting zovcel mogclijk tc

bcpcrkcn, kunncn alg BBT yyord€n aengm€rkt. Al¡ BBT{oc¡¡rncnt met bcfekking tot gcur

wordcn in da'Rcgaling aarnviþing BBT{ocumcnl¡n', dc'NcFl'en de'Oplcgnotitic BREF

Afvalbchandcling'(augurtus 2006) genocmd. Dczc docurncntcn hcbbcn wij bij orue bc¡luit-

vorming bctokken.

- ln dc afuclopcn jarcn is in hat aental klacfitcn ccn ncêntrearts¿ trcnd waargênomcn. Dit kornt

meê &ord¡t hcl bcdriif da nodige maabcgplcn hccll gcnomen om overlast door çur tc
bcpcrken.

- Als êvcntude cxfa nraatcgelen kan gcdacfrtwordcn ¡en hc{ af¿uigen van de halucfit cn

deze vewoþns b€henddèn in esn biofiltar of via ccn s€ñoorstæn áocrcn. Dc wmechte

kostcn voor lnrrertaring en onderhoud van dczc mæfcgplcn tcn opzi{*tG van dc te ver-

wacfiten gcuncducäc zullcn dermale groot zijn dat dezc rcdelijkawijs nict gevcrgd kunncn

wordcn.

Gelet op vorenetaandc ovemugingen hcbbcn wij voor dazc cituatiG hct acceptabcl hindcmivcau

vastgcrtcld.
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INPASSING IN DE OMGEVING EN VISUÊLE HINDËR

Dc inricfiting bcvindt zicfi op ccn be¡ta¡nd bcdrijvcntanain. Eruordcn gacn landróappclijka of
ccolog¡añÊ weardcn ga!ó.ad.

ENERGIE

En¡rÍc ruhv¡nt¡ bcdiivcn
DG ãflrt Dcn Flag b mcl ¡en cncrgÞvrrbruik van circa 125.000 ¡¡rdgs.quivdcnbn cn circr
215.000 kWh cncrgiorrlcvüt Aâng zþn Dc Zwart Dcn He¡ nict rþclnccmt aan hct convcnent

bctrcfunarking of dc MJA.2, cncrgic<nnrcnentcn e&ælæn rnct dc ovatnid, r¡irordt dc v¡n hct

bcdrijf gcvraagdc inepanning in hct kadar van hct vcrantwoord omgaan mct cncrgÞ vastgchgd

door middcl van arrgbvoorscfrriflcn in dc vcrgunning.

Aån d. bæcfrikking ãjn vooncñdllcn vcrbondcn w¡¡rin v¡n hct b.diif wordt vølengd dal hct can

bcdriifrencrglcplan opsdf rnri da¡rin opgcnornen dc lc Hlen cncrgúcbclperËnde rn¡tag.lcn.
Dit induricf liþrfascring. Oc m¡rfegclcn rnct æn t n¡gucrd¡crnild vm vijf jaar of mindcr diarcn in

prirxtp.t lodcn gcnorncn.

PREVENTIE

Ecn bclengrijk ondcnþcl van dc Vltn is dc'v.nuirnda rGihfli¡dtC. Tor bc*ficrming van hd milicu

is in dc Wm gcctcld d¡t ccnicdcr cm¡¡r dicnt le sù¡vcn dr cvsnü¡cb milþrlbcl¡sting, dÞ nordt
vcroorz¡¡kt door ãjn d har ¡diviþitcn tot ccn minimurn tc bcpcrkcn; dit rnct irzct van ¡llc
mermçfn dic rËdGli¡karrviþ gGvr¡agd kmncn ïrordcn. Op grond vrt de VtrTn rno.tñ am dc
vcrgmnir¡ voorscfrdlìcn ¡vordcn vcrbondcn tar bæchcming van hct núlicu, hctgocn ondcr mccr
bcûckcnt d¡f dc a¡pccbn r¡tergabruik cn hct vcrlr¡cr van cn na¡r da inriüting in dc vurgunning

rnoc{crì wordcn ri.cgrnoriËn. In dc H¡ndruiking Wcgcn n¡ar prcrloñtþ bij bcdrijvon; eenpak

pranntÞ in hct kadcr van do Wm voor vGn ocr, w¡tÊr, afual an GncrfË'wordcn hanelvatien go
gtvcn ì/oor uitvocring van dc vcm¡imdc mikwijdtc in vergunningnrcrtcning cn handhaving. ln dczc
borcfiikking ãjn voomocmdc alpcciür, rnct inacñfrcrning vrn dc pcr aspcci vastgcstcldG

raþvenliccritcrie b€oorddd. Da¡ma$t hcùbcn dc povincbr bcalotcn om uiùsluitcnd \roor vcrvoar

æn rmgcprut rcþv¡nticcritorium la h¡ntcran, la wctan rn¡r d¡n 500 ulcrkncrncrs cfl hct nict

¡rncrrpt|if ain dC hct b.üiif Cþ rn¡*tgfcn gúofïür trccft om de nrdeligr gctrolgan voor hct

milþu tcn gpvolgtc van vcruocr door medarcrkers tagan t gnan.

Er B gccn çrake van ovcncñrijding van hct ralcvar¡ticcritcrium zoel¡ det door d. provincics is

geûf.6. VcrdGrzþn wi¡ ook gpcn dircda rrogcli¡khcdGn tot bcpcrting vrt hat r¡ortccr.

W¡t¡n¡sbruik
Dc winning van drinkw¡tcr kost gcld, grondstofbn an cncrgic. Hct zuinig gcbruik van drinl¡watcr

vonnl d¡n ook ondordcal van dc vcnuirdc ruihrijdtc in dc Wm. lÞt çbruik rran drinhrlcr ds
proctûuratcr rnoct zovccl mogcfjk uordan b.pGd( bl dia procc¡rn wa¡rvoor *atcr \ran Gctì

b.p¡rldG kweliþit noodzalclijk is. Hct gcöruik van drinkw¡tcr C¡ kocñrv¡tcr bijvoorbceld moct

zovccl rnogrfifi urordcn rroortorncn.
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Het totalc drinkwalerverbruik van eenvrager bcdraagt circa 3.000 m3 per jaar. Het richtinggcvcnd

relevantiec¡iterium voor watcrbcsparing is een verbruik van mccr dan 5.000 m3 op jaarbasis.

Er is gccn sprakc van ovcrscfrrijding van het rcþvanticcritcrium zods wij die voor hct drinkwatcr-

vcrbruik hebben gesteld. Verder zien wij ook gtcn dirêctê mogclijkheden tot beperking van dit

vcrbruik.

PROEFNEMING

Op grond van deze vcrgunning mag hct bedrijf procvan norrcn op hct gcbied van nhJwo on

innovatieve tecfinickcn voor de b+/vcrwerking van afoabtofcn. Voodat wij ccn procf gocdkcurcn.

moet het balrijf ccrst ccn proiccibc*ñrijving bij one indicncn. Dc bcechdjving moct ondcr andcra

inbrmatie bevatten over dc te gebruiken technick cn de tc bcwcrken hosveelhedcn. Dc cxac{o

gegevens van de proþcibcscfrrijving staan in dc voorscfirilìan van deza vcrgunning. Op basis van

de proiecfbcscfrrijving ncnrcn wij ccn gocdkcuringsbcsluit. Hicrbij hantcrcn wij ft bcp¡lingpn uit

HooËstuk 4 van do Auô.

Om tc voorkomen dat dc proctçrì oncigpnlük wordcn $bruikt voor het vonucrken van afoalstoñan

is in de vergunníng vastgcþgd dat clkc procf voor cen maximaþ pcriode van zea maandcn mag

worden uitgevoerd cn det per proaf maximaal 1 .000 ton afval meg ¡t ordcn vcrwerkt.

DEELCONCLUSIE

De aanweziç voozicningen cn de te rìemen maatregelan zijn zodanig dat de gevolgcn voor hel

milieu tot ecn minimum zijn bepcrkt.

BIBOB

Op 1 juli2003 ie d€ Wct Bibob (Bcvordedng Inlcgriteitsbcoordclingpn door hêt openbaar bêstuur)

in ulerkirg gctedcn. Dcze wct gccll trct bevægd gûze{¡ æn exba weigcrings" of inückkingsgrond

bij het vcrlcncn van vargunningcn. Om te kunncn yvcigccn of intekken dicnt het gcvaar tc b+'

staen dat met of ondcr dc paraplu van de vergunning straÞarc Ëiten gepleegd zullcn worden of

dat uit Ebaùare biþn vcrkregcn çldcn benut zulþn wordcn. Hct bevocgd gczag dicnl in cersta

inlantie zdf ondczock tc venichtcn naar dc vraag of dit g.vâãr b¡j ccn bcpaaHc inrichting bc-

staat. Gedeprneerdc St¡tcn hcbben ter uitvocring van ds Wct Bibob beÞid vaslçstcld. Op basis

daarvan worden atlc bcdrijven in dc afualbrancfic gcsarcnd op hat mogelijk facilitcrcn van crimi-

ncþ acituitciten.

Alle bedrijven in de afvalbrancfrc zijn daarom vcrplicfrt extrr gcgevens bctefrende bcdrijfsvoering

en finarrciering aan þ lcwren bij de aanvraag om aen milicuvcrgunning.

ln het ondarhavige gcval hecfr in het kader van de Wet Bibob êên toets plaatsgevonden van door

aanvragêr aangelevcrde stukkcn bcfeñende da bcdriþvocring cn de financiering van hêl bedri¡f.

Naar aanlciding van dczc tocts hcbben wij gccn aanÞiding gnzicn om tot verdere st¡ppcn ovcr to

geån.
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GROENE I/\,/ETTEN

Gclct op dc lrOgtng van do iffiåting op .cn bctlrijvantcncin cn do nilicubôInvloGding van dc

iruicfiting op haer omgoving, ir hct nþt waancñijnlijk del cr eigrnificentc çvolgcn opüc&n voor

bolcñcrmdc gobiodcn. l'l!t mC<cn van aËn'pæ$nô bcoofibling' .cfìÈn wi¡ ùn ook nicl nooê
zCd[ir.

ADVIFTEN EN AENSWIJZE

Zbnsiiucn
Tcgcn dc ontnËrpbcrcfrikking haclì Tnnrportbcùijf Van Vlict B.V rctuilìclilkc zicnswiþn ing+
bracht. Naar aanlciding van hct ontunrpbceluit zijn gocn adviazcn uitgcbra€fit Wi vattcn dc

zian¡wiizcn ats vdst sañprl:
1. Erworüvrrzocfitdczccl?n¡at(Þ10rnm)ìrþorlortËrzcrfz¡nduûtvoorsôrä3.1.1 lâ\,cr-

wüdcrun.

2. Er uordt vrzocfrt tþ r¡oor¡cñriftcn 9. l.8 cn 9. 1 .9 tc vlrwiid.rtn cn û! vGn/¡ngcn door dc
volgendc bk$: Alcrrstn¡mcn trirmcn dc hrl$firy, hdu¡¡cf wcdmcrncrs van dcrdcn

rnoctcn, voor zovlr dr uitoódrB v¡n hm li"mfþ rdath hrtft rnGt de nâlarir€ van ìroor-

¡cùriflm, bd(crd zijn rnct do in dczc vcrgunning vcrnclda voor¡cftrifìcn.

Ovs¡vcoinocn tan ¡anzicn v{r ziorìrwiizc cn etiazan
Nmr aenlo,iding van dc advþzon cn/of zirn¡wiizc mrdrcn wij hct volgcndc ç;
Ad 1 ln hcl LAP is vartgdcad d¡t h.t (g.mcngd) bqnv- cn rloopefval voor¡f ¡an hct sortcrcn

gpsc.{d Íþêt rvordcn. Hicrbil ir nbt v$dcgd mct wclk ræfrn¡d tlit gcbGr¡rt. Voor dc

\rcftvcrlúg van hct bor.ir cn ¡oop¡n¿ confrrm dc mirLru,Írutand¡¡rd ie hct nþt nood-

zekcli¡k êcn zcGtî.d voor t tcùriiì/cn. W¡i hrbð.n d¡n ool dc zccl?rnet uit voonclrill
3.f .1v.rwi¡dcrd.

Ad2 Volganr Tnnrportbctijf Van Mþt B.V. ziin dc in dc voor¡cfiriflan 9.1.E cn 9.f 9 vcrlengdê

in¡tuctþ¡ pnftircn mæiliik uitvocrbaer. tlc door TnnrportbcdrijlVan MÞt B.V. voorgÈ
stCdc wrvangcndc tct¡t æcll onzes inzicn¡ vddocndc zakcrhcld tan eanzicn van hct

nelcvan van dc voor¡drrifþn v¡n dczc vcrgunnínS. Wi l¡bn d¡amm voorscñrift 9.1.9 vcr-

vClcn cn vcrv¡ngcn dc tel(st v¡n voor:cfirill 9.1.E úor dc navdgndc ü!t 'Allc u,crk-

mñr.ñ binrpn da inrichting, inch¡ricf rvorlrsns¡ v¡n dcrdcn moct¡n, voorzor¡cr dc
uitorfcnirg van hun functþ rd¡tic hcGft rrut <h nCcving v¡n voorcdrriflrn, bckend ziln

rf,t d. ln dcza wrgunning wnncldc rroorsc*rrillcn.'

EINDCONCLUSIE

Gclct op vorcngtaandc ovcrwcgingen bcstest Grvoor on3 g[cn ernÞiding rh gcvrægda wrgurÞ
ning in hct bdmg van tþ bc¡cñcrming van hct milþu þ rcigËrcn. Asì dc vcrgunnirq zijn voor-

scfìrifl"n \ÊrbondGn dþ bcgcficming biadcn tegcn dc nadcligc gevolgcn voor hct milieu.
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BESLUIT

Gclet op het voorgaandc cn de wcttelijke bepalinçn van dG Wet milþubeheer en de Algcrncnc

wet bestuursrccftt hebbcn wij bcslotcn:

- Aan Transportbcdrif Van Vlicl B.V. een revisievergunning in dc zin van artikel 8.4 van de

Wet miliaubeh€€r lc vcrlenen voor de inricñting Dc Zwart Dcn Haag, Zornvca 13 te

Den Haag, voor hcl op, orrarslaan, sortcrên etVof bcrrcrkcn van (voomarnclÜk) nicþ

gevaarlijk bor¡v- e.n sloopalval en metalen cn de ovarslag van bulkgoedcren (seo,ndaire

grondstofian) van cn neer schcpen. Tevcns zbt dc vcrgunning op het exparimcntÊrên rnct

innovaticvc milicuwicndclijkcrc b+ en verwcrkingstochniekcn voor afvalctoff€n.

Deze vcçunning rroor 10 jaar tc verlencn.

De aanvraag en a$r daarbij overçlegdc stukkcn gctpel ondcrdeel te laten uiÍnakcn van

deze vcrgunning, taruij de aan de vergunning vcrbondcn voorccfìrifien endcrs bcpebn.

Dat rncl tocpass¡ng van artikcl 8.16, sub c, van da Wet miliauôetreer dc voorgcfirifien 4.5.3,

4.5.4,4.6.1 cn ¿1.6.2 van kracñt bliþen nadat d€zc rrcrgunning haar gelding hcefi vcrlorcn. ol

zovccl ecrder ale aan de gestclde voorscfiriften is voldaan.

Aan dit bcsluit dc hicma vermclde voorscfirifren t¿ lorbindcn.

ln deze beschikking wordt onder bcvoegd gczeg versteen: Gcdeputccrde Staten van

Zuir*Holland, voor dczcn tret hooÍd van het Rcgiobureau V1þst, Postbus 90602, 2509 LP

Den Ha4, telefoonnummcr 070 - U1 70 06 en faxnummcr 070 - 441 T7 21.
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Geôdkrl{to bonemlng ¡fvrl¡tof
(Acthrn n nl

Emrlcodr¡ Acc.ptrlb
(tonlþr)

Opl¡g
(mt)

Kwd-afvat/bcdriþatual (OÞ, ovcrslag.
tortcfrn cn ¡hcdcþn)

03.01.01 , 02.01.10, 07.02.13, 1s.01.02,
16.01.03, r6.01.19, 20.01.01, 20.01.36,
20.01.¡10. 20.02.01, 20.02.03, 20.03.01 ,

20,01. r r, 20.03.99, 19.12.08, 19.12.10,
19.12.12c.

22.500 600

Grof hubhoudclijk atuel (OÈ, ovcnlag
3ortcrGn cn 3hrcddcn)

19.12.12c, 20.03.01, 20.03.07 20.000 450

Vccgvuil (OÞ cn ovcr¡l¡g) 20.03.01, 20.03.02, 20.03.03 1.000 100

Bomcn/takkcn (Op, ovcrslag cn
shrcdden)

02.01.03. 02.01.07, 20.02.01, 19.12.12c 2.500 100

Arlelt, dakgrind cn {tccrhoudcnd}
dek¡fval (OÞ, ovcrsl¡g .n lortcr6n)

1 7.03.0'l'c,'l 7.03.02c. 17.03.03' 3.000 500

Gls3 (OÞ rn ovcrrlsg) 02.01.99, 15.0f .07, 16.01.20, 17.02.O2c,
19.12.0s, 20.0r.02

1.000 25

Kunstrtolcn (OÞ, ovcrcleg, rortÊran cn
shrcddcn)

02,01.04, 07.02.13, 15.01.02, 16.01.19,
1 7,02.03c, 1 9. 1 2.0¡f , 20.01.39

1.000 250

L¡cht vcronhrinþdc cn rchone grond
(Op cn ovcnl¡g)

17.05.0¡tc, 20.02,02 10.000 1.000

Asbcsthoudcnd bouw- cn 3loop¡fv.l
(OÞ cn ovcnl¡g)

17.06,01', 't7.00.05' 1.000 30

Bou*'cn sloopefvel, hout, fono Gn non-
f,arronctaal cn monostfoÍìcn
(Op, overslag, soûcrcn rn shrcddon)

03,01,05c, 10.12.08, 15.01.03. f 7.01.01,
17.0'1.02, 17.01.03, 17.01.07c, 17,02.0'lc,
17"02.03c, 1 7.03.02c, 17.U.02,
'17.O1.03c, 17.Ot.05c, 17.(X.07c,
17.06.il. 17.0E.02c, 17.09.04c, 17.ø.11,
20.01.1l , 20.01 .38c, 20.01 .39. 20.01.99,
19,12.04, 1S.12.02, 19.12.08,
19.12.09,19.12.12c

148.750 10.ô20

Opdeg houl (uit kwû. brdri¡fs.. bouw-,
sloopafval cn monostromcn)

1.000

Op3lsg tcxticl (uit kwú, bcdriiß-, bou*,
rloopafval cn monoctromcn)

100

Oprleg Bortac¡zccfzând (uit bouw- cn
sloopafval)

300

Ø¡l¡g onvc¡hoopl s¡no.trofbn kgt (uil
¡fvalltrorncn)

500 kg

"Ð
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VOORSCHRIFÏEN

1 ACCEPTATIE REGISTRATIE

1.1 Accaptatie

1.1.1

ln de inrir*rting rrìogon meximaal 210.750 ton van de hicrne vsrrndde afvalstofien pcr kalendcrjaar

worden geeccapteard cn mogen op enig moment niêt mccr afvalstofien worden opgælegon den

15.080 m3. Voor dê divcrs¿ dcclsfomen gclden de mexime zoels deze zijn gcnocmd in onder-

staande tabcl.
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1.1.2

Da w$¡rnanghoudGr dicr{ tc atcn tiiÞ ta hmddcn confurm hct t i d. .¡rnr.ag gaæcgd. Al¡V-
t¡clcid an d. AOíC indueicf (voor zovlr v.n toopasting) dc gpodgpkct¡rdr rnwlingon cn dc
ingÊrclgo vooncñrifl 1.1.¿l .en h.f b.vo.gd grzâg to.g3zondcn wiizÍing.n.

1.1.3

Flst in voorscfiri{t 1 .1 .2 bcdooldc AåV-t clGid cn dc AO/IC art dc q grord ven voonchrift 1 .1 .4

doorgrvocrd. g cdgtrkcr¡d. wiizigingcn mostcn gcdurrndc dc opcningptiidcn vrn hct bcdriif voor

þf bavocgd gærg br in:egn ligpn.

1.1.4

Wþþingan van da proccdurÊ voor accaptatþ, b+ cn rrcrrrtcdring, regirffiic of conüoþ rnoært
uitcrli¡k twca wc|cn voord¿t dG wiiz¡filng woltt doorga¡oc¡d (tcr bcpCing vm dc proccdt¡: dic in

rGletic tot ô a.rd y¡n dc wi¡zidng L v.rtirt) r€firifld¡¡k aen Godcputccrdc St¡þn rrcrdcn voor-
gtbgd. ln hrt rroomcmcn td wiþging dbrrt hGf ,rolgondc eengogpwn tc worücn:

- dc rcdcn tot wijzigng;

- dG..nl v¡n û njzryng;
- dc gcvolgcn van dc wiþiging voor andcrË ondcrdclcn van hcl AßV-bcLid cn dc AO/IC;

- dc datum w¡¡rop nrgunníngñadcr dc wijziging wil invocr¡n.

1.1.5

lndi.n bi¡ dc confoþ van aangevocrdc efvaldolbn bU¡n ¿a dezc nþt mogÊn wordü gi.accaÈ

têGrd, d¡cnt d. vracht alrnog tc wordcn gcrrc¡gcrd of dhlncn dcza afua&¡õfrn door vcqunningr
houdcr tc wordcn aþovoonl ne.r GGn inricàlirq dþ bcacfiikt ovcr dc vcrci¡tc vcrgunnirl¡(sn). Dcze

hancbhvijzc dicnt in hct ¡cceptrt¡ccgltrrunt v¡n hct AûV{elcitt cn AOIIC b zijn vrstgalcgd.

1.1.6

Gcrraarlijke añnhiolhn (weerondcr kgn) rnogGn nid wordcn gc¡cc.Étcrd, ñËt uiEondcririg ven

asbachoudcrid bourr cn ¡loop¡n¿, ¡rfCt- cn d¡kefy.a db gct/¡ry|¡lkc ¡tofbn bantbn. lndicn

Scvaarliß lvd nþttcnún onvcrhoopt in dc r¡cdc æacccptccrdc wecfiþn (du¡ n¡ yiü¡.þ inrycc-
tic) wordt aaBcfomn. mæf hct onrnildclijk r¡it dc vnôt wordcn vcmiilud cn n..r rood ge-

scñcidGn in ccn doclmatiç vcrpakking urordGn opgcCagcn.

1.2 R.giltntþ
1.2.1

ln dc inrichting nioct ccn rcgirtaticcyotccm aarnuezig zijn, waarin van Clc eengcvocrdc
(efoel)stoftn cn rran ¡lb arngarrocrdc atoffln db bij dc bÈ of vonrcrfüng ver afoCrtoffçn wordcn
gebruikt het volgcnda mod ¡vordcn vcnncld:

a. dc datum vtn ærìr,ocrì

b. dc aanganocrdc trocvrdheid (kg);

c. dc naam an eüæ van dc locatþ vdr hGrkomst;

d. dc naar¡ ¡n ¡drrs v¡n ö ontlocncC
e. clc acbruikclijkc bcn*ning v¡n dc (ato¡l)stûlfun;

f. clG Euralcodc (indicn vrn tocp¡¡r¡ùrg);
g. h€t atud!ùoornrrummrr (indþn van bcpassing).
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ln afrrvijking van het gestelde in dil voorschrifr hoeven de naam en hel adres van de locatie van

herkomst cn van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden opgenomen indien er

sprake is van routeinzameling zoals bedoeld in het Besluit melden bedriifsåfvabtofien en ge-

vaarlijke afualstoñan.

1.2.2

ln de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde

(afval)stofien die bij de be of venrerking zijn onþtean het voþende moet worden vermeld:

e. de datum van afvoer;

b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);

c. deafvoerbestemm¡ng;

d. de naam en adrcs van de afnemcr;

e. de çbruikelijkc benaming van de (atoal)stoffen;

f. de Euralcode (indien van toepassing);

S. het afualstroomnumrrìer (indien van toepa$ing).

1.2.3

Van de reeds inga,vogen afualstofien die op grond van de acceptatievoorschriften van deze ver-

gunning niet mogen worden çaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat

vermeld;

a. de datum van aânvoer;

b. de aangeboden hoeveellPid (kg);

c. de naam en adres van plaals herkomst;

d. de reden wearom de afualstofien niet mogen worden geaccepteerd;

e. de Euralcode (indien van toepaEsing);

f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

1.2.4

Ten behoeve van de regisùatie als bedoeld in dit hooftstuk dient een registratiepost aanwezig te

zijn. De hoeveelhedcn die op grond van dit hooúdstuk moeten word€n geregisteerd dicnen te

worden bepaald door middel van een op de inridtting aanwezige gecertificeerde weegvoorziening.

De weegvooziening(en) waarvan gebru¡k wordt gemaakt moet(en) door het Nederlands Meet'

instituut zijn ærjkt. Op aanwaag dienen Seld¡æ ijkcertificaten van w€egvooziening(en) aan het

bevoegd gezeg ter inzage te wotden gegeven.

1.2.5

Er dient een sluitend verband le bestaan tussen de (afval)¡tofienregistratie als bedoeld in dit

hoofdstuk en de lïnanciële adminisffiie.
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1.2.8

Bhncn óón maand na icdcr kCcndcrlnrnrtad dicnt tcr elrluiting v¡n dit lc¿hndcdnr*t¡al ccn

irwqr¡tsi¡dþ d¿¡t¡ b vindcn v¡n dr ln dc indcfiling op dc hat¡þ drg van hct kuad¡C ¡¿n
ruczigc yoon .d.fudrûofbn cn daeruil ontet nG doffln. Dczc gnganan¡ dþncn in ccn rapportagc

b uordon vaûb.l.gd. Op nctzoch dirnt dezc rTportaec aaruluibnd tc ¡rodan ìrcrzond.n .¡n
goOrp¡¡¡aUc St¡bn. ln dr nppodrgr dicnt hct volg.ndc b wodrn gprlEûtærd:
¡. ccn omrcürijúng van dc..rd ü dc lerncnfcfiry vn dc opg.dçn (rûral)¡lofbn:

b. dc çg¡c¡ræn hoavc¡hoad (o¡ngf!l(.nd nr kg) pcr roorl (rñtd)tr
c. dc d¡üJm, wraop de lm¡ntrb¡tþ is uûþatoon .

Vcnctrlcn h.rercn dczc frriok¡ voorrad cn dc ¡dnúni¡ù¡tþvc ìroon-a¡d (op basir vrn gcragir

ùærdc gGg.vcns) dþrpn in drzc nppoñagc tc ¡vordcn ycrldaard.

1.2.7

Allo op grond van dit troffild< tÊ rrgi!ù'crcn grÊgctrGrî! rilotttn d¡Cdi¡kcwordcn biþottoudcn cn

¡¡rnan mct dc in hct vorþ vooncfirift gonocmda rrypoftrgË gedurrndc bn mindc úf i¡¡r op dc

inrkfiting tr rrcdcn bGryaard Gn ¡.¡n dc d¡¡rtoc brroGgda gnbtcn¡run op üflwe¡g tcr irzegc
rnordan gcgcvcn.

1.3 Bcdriþvocrirp
1.3.1

Do bmijn van opC¡g van afvC¡toilfrn meg maxirnad óón ieer bcdregnn. ln afuvifiing hicrvan mag

th lrmtin v¡n opsleg van ¡l!¡lttollrn m¡xima¡l dric jer bcdragpn indhn d. vcrgunninghowhr

tÊn gcnocgon v¡n hcl bavocad g z.g e¡rìtoont dd da oprleg van ñdrtolbn gevolgd worüt door

nuüigc tocgß.e¡ng v¡n ¡ñr#f¡n.

1.3.2

Rcadr gclctrcidcn aangobodcn elVd¡tofbt didìGn gclctt idcn tr rodcn gCtoudcn.

1.3.3

Da ingazamdde cn tÍnncn dc inricùlirq orìBùanc afvahoúfcn rnoctm rËl hd oog op hcrg.þruik

na¡r loort tþrdcn gmcñcidcn, gaûcfraidcn blûwn, vcrzsn¡ld, bcryr¡rd cn gorcfnidcn vìnrdan

afiovocrd.

1.3.¡t

Er rnogen nr¡xirn¡d 150.000 ton parþr aan hlhgocdcrun (pdry¡nd¡at, compo*, grond, z.nd
cn zccfzand) rrrordGn ovargcaLgpn vn/n¡ar wal nærtrven rcfiÍp. Er mogGn maximad 160 ms

buü<gpêdcrËn urordGn opgc*¡gcn voor dc ovcnleg neâr lcñapGn.
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2 AFVALWATER

2.1 Algemcen

2.1.1

Bedrijfsafvahmter mag uitsluitend in een openbaar riool uorden gebrecñt, als door de samensteþ

ling, eigenscfrappen of hoeveelheid ervan:

a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bii een zodanig

openbaar riool behorcnde eppar¡rtuur;

b. de venrcrking niet wordt belemmerd van slib, venrijderd uit een openbaar riool.

2.1.2

Alþ te lozen bcdriiËafualwaterstomcn mo€lcn aan de volgende eisan voldoen:

a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30' C, bepaald volgens

NEN ô414 (1988);

b. de zuurgraad in enig steekmonster, uitgcdrukt in pH-cenheden, mag niet leger dan 6.5 en niet

hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in cen steekrnonster, bepaald

volgens NEN 641 I (1981);

c. het suttaatgehalte in enig sleekmonster mag niet meer dan 300 mgn bedragcn, bepaald

volgens NEN ô487 (1997), NEN 6654 (1992), NEN{SO 22743.20t6 of NEN-ISO

?2743:20061C1:2007.

Als de vergunninghouder gebru¡k wil maken van een andere analyse of +nethode, dient deze

geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of dicnt door de vergunninghouder te worden

aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelilkbaar zijn met de analyse volgens de NEÌù

norm.

2.1.3

De volgende stoñen mogen nietwordcn geloosd:

a. stoffen die bran* en explosiegevaar kunnen veroorzaken;

b. stofien die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken:

c. stofien die verstopping of besdradiging van e€n openbaar riool of van de daaraan verbonden

installaties kunnen vemozaken;

d. grove afualstofien en snel bezinkende afualstoffen.

2.2 Controle

2.2.1

De totale hoeveelheid afuahrater dicnt, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door

een contoþvooziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonslering van het afvalwater kan

plaatsvinden. De controlevooziening moet gocd bereikbaar en toegankelijk zijn.

3 BEDRIJFSVOERING

3.1 Sorteren volledig

3.1.1

Vergunninghouder is verplicht vooraf aan het sorteren het (gemengd) bot¡w- en sloopafual door

middal van een zeefinstallatie te ontdoen van sorteerzecfzand.
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3.1.2

Sortccr¿ccf¿and dient gescfrcidan tc wordcn opge¡lagpn cn çrcfieidcn tc uordcn aftcvocrd.

3.1.3

Grocn¡fud mag nict langcr dan twec uvakcn in dc inricñling ruorden opgcslagen, tcrzij het allccn

hor¡t¡ctttip rn¡tcri¡þn bcûrrft.

3.2 Grond

Acæptatic

3.2.'l

Voor icdcrc pa¡tij grond dic uprdt çacccptced dicril rcrgunninghoudcrtc bcscttikkcn ovar dc
votænocgGgrrcns:
- dc loc¡tie v¡n hcrkornst;

- hÊt h¡storischê cn huidigc Acbruik vrn de locdic;
- dc mnnocdclijkc aard cn m¡tc van vcronülinþingÊn in dc grond, voor zowr dczc blijken uil

dc gcnrcattelijkc of provincialc bodcmlwalatcit¡kaart of uit rccds rtcnidrt ondczock.

3.2.2

Het is wrgunninghoudcr nþt tocgpstaan orn grond zijndc gavaarli.ik afvd tc acccptcrcn ên tc
bcn¡arcn. lndicn onwrhoopt b¡j ltwalilTcatic op hat cigcn tcncin blijkt dat ccn palij grond toch als

ævaa¡¡Ë rnocl urordan aåqgün rlct" dicnt dc partij zo $ocd¡g rrogclik, docfr uûtcrlijk tinrcn
30 daçn na lnmlificatþ, te wordcn eûGvocrd naãr GGn irricfiting dic bcrchikt over dc verêßte

vcrgunningcn.

3.2.3

Het is vcrgunninghoudcr nict tocgestaen om asbGtlhoudcndr grond tc acccpterun. lndicn onvsr-

hoopt tocfi asbc¡thq¡dendc grond op dc inrichting ir gcacccptccrd dþnt conform voorschrifl 3.2.2

gchandcld te wo¡dcn.

Rcgisúatic

3.2.4

Van allc aançvocrdc penijon grond cn van dþ afgavocrdc partijen grond dient in het regietratÞ-

rystc.m hct voþcndc tc wordcn \r€rmtld:

e. dc indcl¡r€ van da grond in dc kwaliteit¡klas¡cn, als gcnocmd in bjlegc B van dc Regcling

bodcmkwalitcit:

b. ccn uniek kanmcrk van dc parlij (dat conespondccrt mct hct bord op hcl tcncin alg bcdocH in

voor¡cfirill 3.2.10):

c. kcnmcrt van hcû anatyscr¡pport sn v¡n de miliauhygiëniscfie vedüring (irdicn bG!{ñkb¡er).
ln afrrijking mn sub a, kan voor partijcn grond dic voor 1 juli 2008 nog conform hct Bor¡wstofian-

besluit ãjn gÊl<wdific.ard, tot 1 juli 2011 & indelíng van dc arond in catcgorieën confurm hct
Bor¡wstofhnbesluit unrdcn gcrcgisbecrd.

32t56 PZH-2009-129847264 dd 17-09-2009



On! kcnrE k

PZH-20091298Á72il
ei".i,'$HoueNn

3.2.s

Er dient ecn regisfatic (loSboGk) le worden bijçhouden van de bcdriþvocring van het sarr¡eÞ

vocgcn van partiþn. ln hct logbock dicrìt te wordcn vastgclcgd:

a. Van ds s¡¡rpn tc vocgcn parliþn grcnd:

- de hocveclhcid in kg:

- de indcling van de grond in de kwalitcitsklass€n als bcdoeld in bijlaç B van de Regeling

bodcmlualitcit;
- hal uniakc kcnnl¡rt van dc partij.

b. Van dc semtngcvocgdc partijcn grond:

- Gon niauw unick kcnmcrk van de partij (det concspondccrt mct h€t bord op hat tenein als

bêdo.ld in voor¡c*rrifi 3.2.10):

- kanmcrk van hct analysarapport en van dc milicuhygiðni¡dte vsrklaring;

- dG detum waamp samengcvocgd is;

- êsn rlarwiþing naar de g€gêvcns als bctlosld in voorscfirifl 3.2.1 cn 3.2.4, waeruit bl¡jld dat

cr gotn rprekc ir v¡n hst ïr€gmcng n van vcronbcini¡¡inçn.

c. lÂþlke pertiþn op hct tcnein aarnrczþ zijn cn waar dcza liggpn opgBglagen.

Kwelificatic

3.2.6

lcdcre partij diênt gûl<walificecrd tc worden conform BRL 9335, door ccn pcßoon of installíng dic

daarloe bca€hikt over Gen arkenning. De volgpndc hralilcitsklasacn overccnkomstig lijlage B van

dc Rcgeling bodcmkwaliþit worden hierbij ondcrscficiden:

- grond dic voldoet aan d€ achtcrgronduraardcn;

- grond dia voldoet a¡n de maximale waardcn kwalitsibklar¡c vroncn;

- grorid dic voldoel a¡n dc maximale waardcn kw¡liteit¡kla¡¡c indugtfu:

- nic¡t tocpatbarê grrond op grond van hct Bcsluit bodemlwelitcit.

De kwalitcit van de grond moct blijkan uit een milicuhygiënigchc vcrklaring die bij de bcbsfiendc

partij aarnvczþ is. ln afuijking hicrop kan voor partiþn die voor I fuli 200E nog conforrn trt
Bor¡¡dofbnbc¡luit ãjn gph¡aliñcrcrd, tot 1 juli 201 1 gcbruik wordcn gcmaakt van de catcaorie-

indcling van hct Botmgtoff¡nbesluit.

Samcnvoegon

3.2.7

Het samcnvocAcn van vcrcchillende partijen grcnd is uitsluitcnd tosgætaan, indien dcze:

e. in dezelfdc bodamkwalitcitskla$ê als genoomd in bijlaga B van de Rcgcling bodemhraliteit

zijn ir€cdccH:

b. zijn gekcurd en samangcvoegd ovareenkomstig BRL 9335, door ccn pcßoon of indelling dic

daartoe hæh¡kt oìrêr c.ln erkenning.

Bij tret samcnvocgon van partijen grond vervalkvr de kwditcit¡vcrkhringcn voor de oorspronkelijke

partijcn cn vcnûtkl dc pcrsoon of instclling die clc pañilcn hccfl ramcngcvocgd daarvoor eon

milieuhygiÖnircfrc vertlaring. Voor hct semenvotgân van partiþn grond dic kleiner zijn dan 100 ton,

is het tocgpstaan om in eñrijking van het çstckÞ onder a. parliicn grord van verscfiilþnda of

onbckendc bodentnmlitcit¡klass€n samcn tê vo.gpn orcrænkomstþ BRL 9335.

33/55 PZH-2009- 129847 264 dó 1 7-09-2009



Oñ¡ tanl'lari
PZl+200*129/N472il

P?'ü;;Hott^ND

3.2.8

tlr gcgcrlcnr al¡ bcdocld in vooncfrrilì 3.2."1 an voor¡cfirifl 3.2.1 cn dc ondcdiggËndo documenþn,

dancn ninirn¡¡l viif iaer tc r¡ro¡dcn bar¡ard cn op h.t acr¡ta nr¿ock asr dc daartoc bcvocgtdc

rnH¡nacn nr hand tu uordan gaûdd.

Bcdriþvocring
3.2.9

P¡rti¡Gn grond nrt nog onb.kcndr hrCitcit evcnC¡ p.rtilcn grond uút ì/.rscñücndc kunlitliþ
klä$n diæan gËcfroidcn oegc¡l¡gcn b lrprdcn. Tu¡¡æ dc opCagan dicnt ccn af¡t¡rd van

min¡tcnc ccn rncicr aengptþrrdarì lr wordcn of ccn fyrickc rcfdd{ngswend tc z¡ln errqcbraót
3.2.10

Bij icrtar oprllgvåk dbnl door n*ddal v¡n ccn bord hct turþ*c kcnrnert van dc bctelbndc opslag

tc zijn aangogcvcn.

3.3 Dd€tod
3.3.1

Adtuitcitcn rlct dekafuC dþncn b.p.rkt tc blijvcn tol hcl hendmetþ of mat ccn kr¡¡n afrcficidcn

va dakgrind cn van grova stukkcn d¡uær van hct oruiç ¡fud. AÈctrn, windzincn, rassan of

andcæ fy!¡lcñc cnlof rn cñan¡rcfu bawcrkingnn zijn nþt tocgpCaan.

3.3.2

Fþf wnncngpn ve¡ daftgrind/dakhcr rpt andcrc údsü,omcn ir nicttocacctean.

3.3.3

Dc uit dr ¡f&trridùU vcrlúag.n fr¡dþ¡ ddrgrrnd cn dalthcr ctctpn ta wordcn úcværd netr GGn

varg undc vcrritcrkings¡ ff fu*üing.

3.4 Atbcd
3.4.1

Asbæt(houdcnd) afual rnoGt rrcrd.n aengevocrd in çsblcn, nict-lt¡cfttdoorlatcnd kunrt¡tof vcr-

pakkingsrnrtcri¡d van voldocndc atcrkta, cn aansluitcnd ìflordQn opgcdågÊn in ccn derrvoor gc-

scfiiktc atGdoûm conteincr. Hc{ vcçakkingsmeþri¡¡l cn dc containcr moctcn vootzicn ãjn van

dc aanduidingcn voorgrcrcfirctrn op Crond van hct Proch¡cþnba¡luit Asbcf (Stb. 2005, nr. 6).

3.4.2

Tnncporfücilitaitcn ên handclingcn mct asbest(hondcnd) afual moGten zodanig zijn dd bcscfia
digirU van hct rtcçakkingûm.foriaal uitgpcbtcn ic,

3.4.3

Cþ containcr md asbrsüror¡<lcn<l ãfvC rnoct ¡Ec!þtan zijn door n*ddcl v¡n scn slot of gtcplaaBf

zijn op ccn voor onbevocgÉcn ø:tocgnnkalijke oprlagplerts.
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3.4.4

De afgesloten container of opslagplaats, zoals bedoeld in voorschrifr 3.4.1 en voorschrifi 3.4.3,

moet op duidelijke wþe van onderstaande aanduidingon zijn voorzicn:

'ASBESTHOUDEND AFVAL'

'BIJ ONDESKUNDIGE HANDELING KAN EEN VOOR DE GEZONDHEID SCHADELIJKE STOF

VRIJKOMEN'

'ZAKKEN EN CONTAINER GESLOTEN HOUDEN'

4 BODEM

4.1 Vooaieningen

4.1.1

Ter plaatse van de navolgende adiviteiten dient een naadloos vloeistofr<erende vooziening te zijn

gerealiseerd:

- d€ op en overslag van (afval)stofien in bulk of containers in de (centrale en zuiôrestclijke)

hal:

- het sorleren van afvalstofien in de centrale hal;

- kortdurende (maximaal 24 uur) opslag en overslag builen van bulkgoederen voor overslag

van/naar schepen;

- werkplaats.

4.1.2

ln de hal (ten noordoosten) naast de weegbrug dient ter plaatse van de navolgende activiteiten een

vloeistofr<erende vooziening te zijn gerealiseerd:

- de op en overslag van droge en niet uitlogende afoalstofien in bulk of containers;

- de opslag van (natte/vochtige) afualstoffen in vloê¡stofdichte conte¡ners.

4.1.3

Het alleveren van vloeibare brandstofren aan voertuigen, die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig

gpbruik. dient plaats te vinden boven een vloeistofdichte vloer of verharding, conform de voor-

schrifren van de PGS 28.

4.1.4

De vloeistofdichte vloer of verharding b€doeld in voorschrifl 4.1.3 dient uiterlijk drie maanden na

het in werking feden van deze vergunning te zijn gerealiseerd.

4.2 Aanvullendevoorscñrifrenvoozieningen

4.2.1

Bodembedreigende vloeistoñen moeten boven een lekbak of boven een andere gelijkwaardige

vloe¡stofd¡cfite vooziening worden opgeslagen.

4.2.2

Een vloeistofdicfrte lekbak mo¿t, indien het (lich$ onMambare vloeistofien b€tefr, de çheÞ inhoud

van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistofien kunnen bevatten. ln de overige gevallen moet de

bak sen inhoud hebben van ten minste de grootste veçakkingseenheid vermeerderd met 10% van

de inhoud van de overige emballage.
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1.2.3

Boron ccn vþci¡tofücttlc lclûd( ryì.t yknibar¡ (efvCþtoffrn in cmbailagp moct, indiu dazc

buiton hct bcbousdt dccl ven da inñdttitrg ligt. ccn ¡fl¡k ¡arntoz¡S zr¡n. l-ä aftak moct zo groot

zifn det r.g.rwrat r nþt t¡inncn dc vlo.iltoüicftþ lctb¡k k¡n korrn.

1.2.1

Bu*goadcrun voor dc owrCeg n¡er rcñapan mogpn nnxima¡l 24 uur op hct hlibnbnaitr z{n
opg.ûl¡güt.

4.3 Bcûiþriolcringen
/t.3.1

Blnncn dric rnaândm na hct in norking tedcn van dazc wrgunning cn vcrvdgcns clkc zcr jaar

d[cnt dG bcdrijfvioløing e¡n dc h¡nd v¡n NEN 3399NEN 339E tc uordcn gcl'nsp.ctcrrd op

Lkdicñficid. Bij dkcur dicnt tÍnncn zcc rnaarÉGn voH.en tc wordcn a¡n dc cic van lcldicfrlhcid
Cr gcnoctrÍl in dc NEN 3399/NEN 3i]96.

1.3.2

Vcrgunninghordcr dicnt binnGn dric m¡sndcn na hct in wcrking ùadcn van dozc vcrgunning aan

hct bcvocCd gczag acn ¡*ccnprogramme tc ovcdcggcn waarín ic bcrcñürcn op wc$rc wiþa dc

bcdrijfwiohring wordt bclucrd cn grTnrycctocrd. Hicrb¡jdi.nt h.t CUR.¡apport 2001-3'Bchccr

bcrlrijbriohring bo&nùcscñcrm{ng' lr rffii gchantccrd.

4.1 g.ft.rlmsûÊgtþn
1.1.'l

Binncn dñ rn¡andcn na hct in wrrling fcdcn van dczc vrgunning dbnt <loor vcrgnnningñordcr

acn pl¡n mcf bchæßriådcgpþn voor dc bodcmbr¡cficrncndc ì/oozþrúngpn br gd(cr¡ring
aan hct bcvocgd gczeg tc wordcn tocgrczondcn. ln dit plan dicnt tcn minetc hct volgcndc tc zijn

uiþEscrlû
a. rvclkc voorzicningcn çInrpcdccrd cn ondcrtroudcn rrcrdcn;

b. de tnsp.ctie- cn on<þrhoud¡frcqucntic:

c. rÞ wiþc ven inspcdþ (visuccl, rnonslcrncming, mclingcn crzovoo¡t¡);
d. w¡an¡it hat orìdcrhor¡d basta¡t;

a. cþ gGrrCirt rdc rn¡tcaa|crr om bodcmirrciônten tiirlþ tc kunnen oignCcren;

f. hoa a¡cntucþ vcesgeiding van bodcmvoront¡in(¡endc Solfrn u,ordt bGpcrlû
g. hoc dc rrgultl¡tên van inrpcctic cn ondcrtoud an de cvalu¡tic van bodeminddcntcn worden

$repporþcrd cn gocgi:üænl:
h. dc verantrrrcordclíjkc funciionaris voor inapcctb, ondcñoud cn dc aftardcling van borþm-

incidcntcn.
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¿0.5 Ondczockcn
1.5.1

Tcr va¡lstclling van dc kwalitcit van de bodam als rufcrcntie¡ituatic dicnt uitcdijk zcs maandcn na

hcl inwcrkingûrading van dczc vcrgunning cen bodcmbclastingondcrzock naar dc nulsituatic tc zijn

uitgevocrd. Dc ¡rsultatcn dicncn uiterltjk acñt maandcn n¡ hct inuprkingúcdíng van dczc rcr-
gunning aan hct bcvocAd gæeg tê zijn ovcrgclcgrd. Het ondcrzocft dþnt b.úelû¡ng ta htbbcn op

plaatscn binncn de inricfiting waar bodembelasting zou kunncn ontstâen en ta wordcn uitçvocrd
conbrm hct protocol Bodemondezoek Milicuvcrgunningcn an BSB of ccn andere gclijhraardigp

onderzoek$fficgic uit dc NEN 5740. Monlemcming an analyso van dc rnonlers diercn tc zijn

uitgevocrd conturm NEN 5740.

Tcr zakc van dc uitvocring van hct bodemondczock kunnen - binncn dric maanden nadat

voomocrñdc râpportaqc is orrcrgelcgd - nadcre ciscn uordcn gc$dd door hct bcvocgd gpzag,

inhoudcnde det rracrdcrc moffitÊmêrningGn of analyscr moctm wordcn vcnicfit, indien dit op

grond van dc ovcrgelcgdc hypothcce(n) an ondczockssbrtcgic noodzekclilk blijl<t

4.5.2

lndicn op grond van andcrc ondezo¿kcn rccds kwalitciùrgogavcnt vân bodcrn cn of gronôratêr

bckend zijn, kan vcrgunninghoudcr hct bevoegd gezag vczockcn çhccl of gadceltcl[k vrijstclling

ta vcrlcnsn van dc in hct voorgaandc voorscfirifl 4.5.1 gcnocmdc vcrdidtting(cn).

4.5.3

Bij beëindiging ven ccn boclcmbedrcigende acliviteit dient ter vastrtclling van de ltwaliteil van de

bodcm cen bodcmbalastingondezoet naar de eind¡ituatie te zijn uitgcvoerd. Hst ondezock dicnt

te ¡vorden uitgcvocrd conbrm het protocol Bodcmondczock Milicuvergunningcn en BSB ol oon-

form ecn daara¡n çlijhraardige onderzockrstratcgic uit dc NEN 57t0. De opzct van hct ondcr-

zock dþnt alvorong tot uitvoaing wordt ovcrgegeen, tê zijn ovcrgalcad aan het bcvocgd gczag.

Tcr zakc van dc uitvocring van hct bodcmondezoek kunncn - binncn dric maarden nadat voor-

rþ€mdc rapport¡gc ic onrgclcad - nadcrê ciscn wordcn gætCd door hct bcvocgd gez4, in
houdende dst mcsrdcr" rnongtememingen of analyrca moctcn worden \renicñt, indbn dit op grond

van dc ovrrgcbgdc hypoütcsc(n) cn ondezockerbdcgÞ noodzakclük blijkt.

4.5.4

Het eindondcaock moet wordcn venicht op dic locatics van dc inrichting die bij het nulsituatiâ-

ondczock cn cGfl Gwnt ccl (leatste) herhalingeondczoek rCcvanl zijn çblekcn en op alle

orrcrige locatþ¡ in dc inricñling waar bodernb¡drcigcndc activitcitcn lpbbcn plaat¡gcvonden.

Monslcmeming moct dirccil na beÖindþing van dc activitoitcn pla#vindcn. Monrtcmcming cn

anaþse van de monstüs d¡en"n te zijn uiþovoerd confurm NEN 5740. Ter plaatoe van dc tiidcns

het n¡.ßituatiGondczock cn GGn evenùJeiel (aætc) hcrhalingrondczoak onder¿ocfitc loceties

most hct cinds¡tufbondorzock dczeltr€ opzcû cn intfitþ tpbbcn als h¡{ nulsih¡atþondcr¿oc* of

het cræntr¡cel uitçvocrdc herhalingsondcrzock.
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4.6 l-lcr¡tclpl[cfrl

1.6.1

lndbn uit monitoring of ¡ndcn¿in¡ blt¡kt dat dc bodGm (grond Gn/of grordr¡t¡r) b wronfcinigd
ken hd bcìroGgd gozag binncn zc¡ maandcn ne onlvar¡Ðl van dc rcslfisþn v¡n hct ondcrzoclt,

ondcr:cfrcidcnliik htt bij dil gczrg ç endcrc wipc bGkcrxl çordcn vet dc vcrontriniging,

wrlarg.n dCdc c.rdGr rrartgætddc mddtua{ia vm dc bodcndrrrdtbit Cr ÞcdocH in dc voor-

ldrifttn ¿1.5.1 en ¿1.5.2 wordt hcrr|¡H.

1.6.2

lndþn dc Wct bodcmbc¡cficrming nict ven to€pasdng ir op dc wiþc van ¡an fiÊn dicnt rancring

daats lc vindcn conlorm door hat büroGgd gGzâg L ¡tc$cn nadcre ei¡en.

4.7 PrwonlicmaaùcgGlcn

1.7.1

Vcrgnrnnir¡ûrordcr dicnt þlk¡gcs le vcrhclpcn cn moningcn op þ ruimcn ongËecùt dc z¡vaartc

van dc gcffilan voozicningcn (good hourckccping).

1.7.2

GGrnoßt ¡o¿crtc¿ra¡gcndl vbcirtollbn ek ol¡itn, vcücn Gn cficricCån rnoctên tliud wordcn

opgen¡rrd. Hbrtor moGtGri.bærptþmetcriad cn ncr¡ü{r¡r:ndc stoffrn in voHændG metc cn

gcbruiksgdlcd aarnrczig zijn. Gcbruikta abcorpticr of ncffaliseücrn¡ddtþn mo.tcn wordcn

bqraard cn afrürocrd als gpvaarliik ú¡1.

5 ENERGIE

5.1.1

Binncn dric rnaandcn na hct in wcrking ùccþn r¡an dczc bcrcùikking d[cttl tcn rapportogc vån

ccn cnergieondczock, dat tot docl hccfl rcndabcþ cn lachniscñ hadbarc ancrgic+lñcicncy

varhogcndc m¿¡Ù.cgclcn tc idcntificcrcn, tcr bcoordcling ean hcl bGvoagd gpz4 tâ ylorfui aerÞ

gGbodên. RandabGh mâ*lgclGn zijn ma*cgalcn rnd rGri Un4tcrOientijd ven vijf iaar of kortcr.

Dc npportrgo d.nt tcn miruta dc volgendc gcgcncnr lc bcvati¡n:
¡. Bclctlrijving vrn dc proc*srcn, f¡rfl¡fcftcn ên gËùouæn (GìËnü'rccl pcr bcdriihondcrdccl).

b. Bascluijving vrn d¡ cncrgictruirhouding, dat wil zcggcn ccn ovsrzidtt v¡n dc crnrgÞbalenr

van hct tot¡þ obi.d rmt ccn tocdcling van tÊn min¡ta 90% van lrct totalc cncrg gcbruik een

individt¡C. in¡t¡ll¡tþs cn (dccl)proccc!.n.

c. Ovczicfit van ¡lb oveflrogcn cncrg¡¡¡ccpacndc maafagdan, dic zovcl rnogclijk als rtalit
tircñ ájn Gn tc ncmcn cncrgicb.Egercndc rnaaùrgshn. Van dc mogclijkc maa afrcvallcn

cncrg¡rbGspeandc ma*cgclcn dþrn dc radcn v*r afvalþn Þ yvordcn eerìgtcgGrrcrì.

d. Pcr tc t¡llbn þcfiniclrÂ¡oor¿icning dþrnn æ volgcndc gcgürGß tê urord.n onrgnlcgd:
- dc jaerlilksc cncrgicbccpering;

- do(mccr)inwstedngikortcrr;
- dG ìrurrdìtÊ cconori¡drc þvcnsduu;
- de jadijksc bcçadng op dc ancrgÞkostcri op ba¡i¡ vst dc encrgictrÞvcn d¡c liitcns hct

ondcrzorl gcldcn;
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een scfratting van evenlueþ bijkomende kosten en baten anders dan sarnenhangend met

energiebesparing;

de terugverdientijd op basis van de (meer)investeringskosten en de baten.

Een overzicht van mogclijke organisatorische en good housekeeping maatregelen die

leiden tot energiebesparing.

e.

5.1.2

Binnen twee maanden na het indienen van de in het voorgaând voorschriñ genoemde repporiage

zal het bevoegd gezag het plan beoordclen. ln geval het bcvoegd gs¿ag van mening is dat onvol-

doende inspanning is gapÞegd om technisch en economisch haalbare (rendabele) maatregelen te

ider¡tificeren kan een aanwllend onderzoek worden gevraagd.

5.1.3

De rrergunninghouder moet de rendabele maafcgelen uit de goedgekeurde rapportage zoals

bedoeld in voorschrifi 5.1.1 binnen de daarin grestelde termijnen uitvoeren.

5.',t.4

De vergunninghouder moet het goedgekeurde bedriþenergieplan binnen de daarin gestelde

termijnen uitvoeren.

5.1.5

Het jaarlijks energieverbruik moet wordcn geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren

van de energienotå's. De vergunninghouder houdt deze gegevens drie jaar in het bedrijf ter inzage

voor het bevoegd gezag.

6 BRANDVEILIGHEID/EXTERNE VEILIGHEID

6.1 Brandbestrijding

6.1.1

Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:

a. voor onmiddellijk gebruik gerced zijn;

b. goed bereikbaar zijn:

c. als zodanig herkenbaar zijn.

6.1.2

Binnen de inrichting moet een ovezichtelijke en actuele platlegrond aanwezig zijn. Op deze

plattegrond moet ten minste zijn âangegeven:

a. alfe çbotruen en de risicorelevante installaties mel hun funciies;

b. alle opslagen van stoñen die risicovolle situaties kunnen veroozaken met veÍrielding van de

aard van de stof overeenkomstig cle ADR/WMS dassificatie-indeling en de maximaþ hoeveeþ

heden.

6.2 Opslag verpakte gevaarlijke stoñen

6.2.1

De opslag van verpakte gevaarlijke stofien dient te voldoen aan het gestelde in hooftstuk 3 van de

ricfrüi,in PGS 15, uitgezonderd de onderdeþn 3.6,3.22,3,24,3.25,3.26 er'l.3.27.
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6.2.2

Lcgp, ongÊruinigdc vcrpakkingcn van çvaarlijke ¡tolfcn rroctcn tmrdcn opgælegÊn overuGÞ

komrtig dc voorrcùrifl¡n voor vdþ vcrpakkingan van gcvaarlijkc stofbn v¡n dazc vcrgunning.

6.3 Oprl¡g gnctlcrscn

6.3.1

Dc op¡lag v.n g¡dlcalcn dþnt to voldocn aan hct gGd.ldc in hoofrctuh 3 (mct uitrondaing van dc
p¡ragffin 3.3, 3.E, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14 cn 3.24) cn tþoúßtuk 6 ven dc dcftüijn PGS 15.

6.3.2

Lcgr gesícsrtrn mortcn rrordcn opgmlågÊn wcruGnkormtig dc voorrcfiriftcn voor volc gae-

llssan van dczc vcrgunning.

6.4 OpsLg vloGiberu eardolbprodudcn in bovcngrondse tenls.
6.¿1.1

Dc opclag van dicgclolie in ecn borrcngrondsa 3.000 litcrtank cn dc bijbchorendc çvangb¡k voor

þkvlocictof dicncn ta roldæn aan da voorscfrrifrcn van dc ridiü{jn PGS 30.

6.1.2

Binnan dc inriåting moct ccn inapccäo cn rc$sffibrysb€m aarnvczþ ziln waardoor hcl perio-

dlck ondcrhoud cn dc pcriodlckc inrpcciia van dc bovangrondrc opCâgûank tc dlcn lijdc wordt

g$orgd. Dc tcrmijn voor dc irnucndiç pcrirdþkc intpcciba vsn cøl bovrngromt¡c ogslagûank

mag naet rnccr bcdragcn dan 15 jear.

6.5 Alþvcrinctaü¡licvoorrnotoôr¡nd¡tof
6.5.1

Alovcrin¡tall.¡rtic¡ cn dc opstclplaatscn voor hct allavcrcn van motorbrand¡tof moctan ãjn uitge
vocrd, opgcstcld cn wordGn gcbruikt ovsrccnkomsl¡g de voorrcñriflen voor aflcvcrinstallet¡cs in de

PGS 2E.

6.5.2

lqþra ¡llcvcrinstCalic rþ€t zijn vootzien ven ocn scñakclear, w¡aírËc dc clclüi!€fìc inlall¡tic
vrn dc ¡llcvsinst¡n¡üc k¡n wordÊn uitgercfrekcld. Bil dcze sdtakCe¡r moetcn dc scñakclgt¡ndcn

duirlclik zijn eangcgavcn. Tcvcn¡ moct op of in ccn allcvGrinctdlat¡e ccn ¡cfi¡kclaar ziin ean-

gcbracfit voor hqt irr cn uitschakclen van dc dcktornotor van dc pomp.

6.5.3

Da grccp ven êGn vulpistod rnag nict in gcopcndc stand vasþezct kunncn wodcn.
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7 GELUID EN TRILLINGEN

7.1.'l

Hct langtijdgcmk d.ldc bcoordclingsnivaau L¡, rr meg tcr plaetsê ven dê hierna genocmde locatics

de aangegeven wâ8rdün nic{ ovcrrcñrijden.

r)
Dc nummrr¡ vcruiþcn nmr de rckenpuntcn uit hct ekocttircå rapport v¡n Paut¿, kGntncrft F 1880$1

d.d. 21 novcmbc¡ 2008.

7.1.2

Het maximale goluidsniveau Làu mag ter hoogte van dê hicma çnoemdc locaties dc aan-

g€g€v€n r¡raardên nict ovcrscñrijden.

De nummors vcmþcn naar da rckcnpuntcn uit hct ekocllitch r¡pporl van PcuE, kcnmerk F 1680$,1

d.d.21 novcmbcr200E.

7.1.3

Binnan zcs maandon na dê inwork¡ngtreding van de vcrgunning moet door middcl van ccn

akocsticcñ ondczo.k aan hc¡t bcvoegd gczag wordcn aangctoond dat aan de voorsdtriflên 7.1.1

en7.1.2 wordt voldaan. De rasultaten van dil akoestiscfr ondczock moctcn binnen dic tcrmijn

scñriflaliik aan hct bcvocgd gczag worden gcrapportccrd.

7.1.4

De Handcidirq rn trn sn rakancn indusüiclawaai uit 1999 io van tocpæsinS bi¡ hcû conüolcrtri

van de in vooqaandc voorscfirifien toegclarr waardan.

1)

ilrtl Locrth
RD-coüúln¡trn

Bcoorlrllngchoogtr
lL(m)

I¡xlmrel Eoluldrnlvou L¡-' in d8(A' ln dc p.rlodc

tu¡la'n
07.0O.1¡.0O uur 19.0û'23.0O uur 23.00{17.@ uu¡

1 83248,453719
E.5 65 60 60

5 65 60 60

2 8321 1. 453696
8,5 65 60 60

5 60 60 55
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6 LUCHT

E.l Brtr op cn orcnlag
E.1.1

OpC.C Gn ovarsLg van hdkgocdcrcn in dc br¡iHr¡cùl npctcn zodenþ plaatwindcn, d¡t gccn

vicl¡cGl wa¡mccmbac ltolhinôr opffit op nrccr dan 2 m ñ¡nd van dc bron cn ar gton

viru.cl we¡mccmbarc atolhind.r opr.Gdt op dc grcn¡ van dc inricfiting'

E.1.2

Bú lo¡¡c opcl¡g op hct buitantrn¡in rîogtn dc hlkgo.dcmn nict door vcr*fiuMttg, vuraaiing of

andaruzins buitcn hct lcnuin van dc lnridìttng tÊrtdrttomcn.

E. r.3
Hct owrslaan in dc opcn lucñt ven stuiþvoclþc stoffbn van dc klaslc $4 cn 35 meg nict

il¡atsvindcn, indicn de wi¡rdrnclhcid gnotcr ir dan 20 rVc (windkracñt E). T:n bcùtocvc van hct

b.p¡þn van dc windgndhcirJ moct in dc inridrting ccn wirÉcælhciôrìttÊr aanrczþ zijn.

6.1.4

Bii hat ladcn cn lossên van Sl cn 55 ctofiËn rnoct dc arijpcr dcugdcliik zijn cn vst dc bovcnkent

aQcsncn.

8.1.5

Stofrmisci.s tcn çvolgo v¡n hd ovcrslaan van st¡¡fü noclþc stolbn rno€tcn wordcn voorkorncn

door dc lorthoogþ þ bGTcrk n tot rriridü rlsn één mctcr.

E.1.6

lndiü b¡i hcl op cri oìrcrdsan cn bavcr*cn vsl (úal)dofbn, ondenks ilc maaü¡gplan dG ¡tof-

r¡cnprridirrg zodanig is dat rudclijkarwii¡ nroct wordan .arìgonornan dat hindcr buitcn dc inri<filing

ken ontstaan, moctcn de r¡çrtzaamhcdcn dþ dc oor¿aak hiarvan zijn tcrrtond wordcn gcsteakt.

E.1.7

Gcmorrtc stolïm rrroGtên onnúdeilijk ne bcüindigirlg vrn hct vcrl¡dcn wordcn Ycrtiiþrd.

E.1.E

Stoñrcngriding tan çvolga y¡n tret af- cn aanrijdcn van vcrkccr moct wordGn tcgongnanan.

8.2 Gcur

6.2.1

[þ wrgunninghu¡der befl dþ maaücgclcn of voorzicningcn tür \roortofning ven gcurowrh cn

ttr bcpcrkirq v.n gürwa.rn ming hritcn dc inrk*rting, dþ rtdoli¡kGrwijs rnogcliik ziin (zoals l-
dckkcn, dcuran gpgloten houdcn (cn allccn opêrien om parl¡oncn ân godersn door ta l¡¡t€n),

sncllc.fvoGr, slinkcndc (¡cgc) cont¡in ß binncn zettrn).
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9 ALGEMEEN

9.1 Gedragrvoorschriltcn

9.1.1

De inricfrtlng moct scñoon worden gehouden en in gocde steal van onderhoud trerkemn.

9.1.2

Gcbruikte poetsdockcn, abrorpticmlerialen en overige çvaarlific afvalstoúfcn, die wijkomen bii

ondcrhor¡dsw€rkzaamhadcn cn bij het verwijderan van gsrioßte dicsclolia, smccrdþ cn hydrau

ligcfre olþ, dþnen tc wordcn bclraard in vloei¡toftidrtc cn a$orlotan crúallagc die bagtand ig

tcAcn ¡nüÊrk¡ng van dc bctrc{hnde afvalstollen.

9.1.3

Dc inricfrting mag nþt tocgenkelijk zijn voor onbcvocgdcn. Binnen de opcningstijdcn mogen

andêren dan hct pcrsonccl van de inricfrting uitsluitcnd ondar toczicfit in dc inricfiling aarwczþ

zi¡n.

9.1.4

Dc inrictrting mag uitrluitcnd gcopcnd zi.in van maand4 tot cn mct zaterdag van 05.d) td
23.00 uur. Buitcn dc openingrtijdcn mogên binncn dc inrichting gcdurcndc het gcttclc ¿ùnaal

rrprþaamtpclen wordcn uþcvocrd.

9.1.5

Op zondagen en algernccn crkcnde. landelijke hcstdagen mogen op hct tenein van ds inricñting

gÉén werkzaamhcdcn plaatrvinden.

9.1.6

Hct aantekken van in¡ccicn. knaagdieren en ongcdicrtc moct wodcn voorkomsn. Zovaak de orn

stendigh€d€n daarloc aanlciding geven, mo€t doclmatigc bcstrijding van insedcn, knaagdieren cn

ander ongcdierte plaatsvindcn.

9.1.7

Tijdens het in bedrijf zijn van dc inricfrting moet pcnonccl aannczþ zijn dat voor confolc- en

rcgirHiarerfizaamhcdcn is gclhsûueerd.

9.1.E

Alle werknemsrc binncn da indcfrting, indueief wcrtncmcrs van dcrdcn moêlen, voor zover de uit-

ocfarirg van hun func{ic rclatic hceft met de nalcving van voorschrifren, bekend zijn rnet dc in

dcze rærgunning vcrmcHc voorscñriñen.

9.1.9

ln çvd van ecn hngduriç ondcrbreking van dc ¡vrrtzaamheden (langor dan drþ maandcn) bij

bcdrijÊsbeëindiging of bij ccn faillissement moclGn allc in & inrictrüng aanu,ez¡g8 afudstoftn c.q.

gcvaarlijke (afual)stotrên volgcns de hierop van tocparsing zijnde yrel- sn rcgelgcving wordcn af-

gevoard.
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9.1.10

a. Da vcrgunninghotrdcr disrt zc¡ maandcn voor hct cindc v¡n dc vcrgunningtbmijn dan wcl

voor hct trcündigcn van hd gûbrnik van dc inrk$ling, ccn door ¡a barocgd gczag go.d'
grl.urìd pl¡n ta hcbbcn, w¡¡rin bcû€fÌruvcn s,tad of, ç wclto wiþa cn tinncn wclko tmiin
dc binncn dc lnricùtüìg ¡rr$aziga (¡fyal)!*ofhn, Ít¡þrLhn cn inct Ltþs zttcn uordcn

varriidrrd, aan wic za alþn ¡vordcn ¡tpgcwn cn ltoc con ü¡crtt¡dc vcrdGru onünenlcling

v¡n dc indcfiüng z¡d É.ftvindan. Alþ ¡fvelstolhn rnoGttn voor hct wr*ltcn v¡n dc vcr-

gunningrdcrmiþ út dc iffirñling word.n ¡EcvoctC.
b. llcl ondar ¡ r n dil r¡oor¡cfrilt gcôldc is n¡Gt v¡n Ocpæ¡irn indicn ninirn¡d zæ rn andül

voor h¡t cindc v¡n dc vü$rnangerrrün ccn ontvar*cfilkc eanvraeg voor rrvbic vt dt
vcrgunning ¡¡ ingtcda.nd.

9.1.11

Ondcrhoudarcrlcza¡mh*þn w¡ary¡n rrdclijkerwijs moct wordcn ¡angcnomcn, dat dczc bt¡ibn dc

inrichting nadcliga gGìrolg.n voor hd miliet¡ kunncn r¡çroozdcn, ün w.l dat hþrvm in dc omgc
virg nrccr nrdcliç gürolgcn voor hcl miliou wordcn omþryor¡dcn dan uit dc noÍnalc bcdriiþ
vocring mrùlocit, r¡ocþn þn min¡þ vif d¡gÊn voor d¡ aúv¡ng vsr dr uitvocring ar hst bc-

vocgd glcz4 uford.n gênrdd.

9.1.12

lndþn zicñ wijzþingcn voordür in dc in dc aarwraag aangGptcn volmadrt om namcns þt btdril
op ta trcd.n, rrþGt dit binncn v.üticn dagcn na de wijzigingtdatum schrifì¡lijk wordcn çrncld ean

hct bcvocgd g€zag.

9.1.13

Dc op cn orrcßlag Gn hd faruport v¡n afvalstcffen rnoGt zodflig pL¡t¡úndcn dd ãctì gccn úd
in of buiþn dc irui$t¡rg k¡n vcnpnkþn. Mocht onvaôoopû tocf¡ nronbeir{ging van trt opcnbaar

tcnain rcnd dc inrk*rling ple¡trvindan, dan rnocden direcf maetrgcbn ¡tordcn gltffiItn om dazc

nronfcinþing tc vcrwiiterun.

9.2 Conte@crsoon

9.2.1

Dc rcrgunningtror.rdcr is verplicfit ccn of nrccrdcre pcnonan ert b wiþcn dþ in hct tiþon<hr bclact

ir (ziin) mct hct bcziåf op dc nCaviry van hctgacn in dcza wrguming i¡ bop¡¡ld cn lrid wi. in
¡pocdgar.llcn oveftg k¡n wordcn gp^/oGrd. EÞ vargunnirgùoudcr ¡t¡lt bûnncn 14 degÊn n¡ hct in

wcrftirq Fxþn rran dc rler$¡nning h.t bcvorgd gezag scñrilltltik op dc ttoogttc van dc n¡¡m, hct

drus cn hct tclcfoonnununcr van dcgcnc(n) dic daarrioor i¡ (zijn) ¡üftgttvtzcn. Wannccr wiþi-
gingan ogücdan in dc gcgcvan¡ van dc bcdocldc pcr¡oncn, moal dit vooraf ond¿r vcrmclding van

cle wiiigingsdetum scfirifrrlijk wordcn gcmcld aan hct bwotgd gGz.g.
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1O PROEFNEMINGEN

10.1.1

ln al\rijking van hcl gestcldc in voorschrifi 'l . 1 .1 mogen afvalstofran, die nict aan dc ingevolgc dit

voorschrifi getdende acccptatiecritcria voldoen, bij wijzc van procf worden be of vcruverkt, mits,

voordet deze afvalstoffsn wordcn aangevoerd, hiervoor scfirifrelijk toestcmming is verlecnd door

hct hoofd van de rcaio.

't0.1.2

Vcrgunninghoudcr mag bij wiþe van proef túj het b+ of vcrwçrkcn van afval¡ttrn alt¿maticvc

tccfinicken toêpes3cn, dic n¡êt in dc aanvraag zijn beacfirevcn, miùs, voodat deze tcchnick wordt

toêgspest, hþrvoor scñrind¡jk loestcmming is r¡cdccnd door hct hooft van de rcgio.

10.1.3

Tocstcmming wordt sþdtt¡ vcrlccnd indien:

e. dc proeheming diant om een gelijkwaardige of rnccr hoogunardige lecfinþk loor be- of vsr-

werking van afualstof!¡n te ontwikkelen en te implementeren dan dc tcchnle{< die in het LAP

als minimurn¡tardaard is bcschrcven;

b. dc proefrreming ten hoogstc zcs maandon duurt;

c. dc bij de procfrrenring te bc- of wrwerkcn hocvcclltcid afvabtolT?n nþl rnecr ir dan bcnodigd

is voor de ontwikkcling cn de implementatie van dc altematicve tcchnict, doch nþt ¡nccr ba
draagt dan 1.000 ton;

d. aangetoond is dá ten gevolgc van de proefheming de ingevolge deze vergunning geldcnde

milleuhygiåniscfte randvoorwaarden nict zullen wordcn overscfircden.

10.1.4

Een vezoek om toestomming dicnt uiterlijk zes wakan voor dc bcoogde aenvang van de procf-

neming aan het bcvocgd gGzag tc zijn overgplcgd. Hst vczock dicnt vcrgczcld tc gaan van dc

volgcnde (Fgêvcns:

a. hct doel, de functþ Gn êcn bcscñrijving van de tccfiniek mct vcrmclding van dc capacitcit;

b. de aard, de samenstslling an de hoeveclheid van dc te bchandelen afoalstofitn;

c, de wijzigingcn in instalhics cn prooesvotringen dic benodigd zijn;

d. dc wijze weårop tifdcne de procl?reming prooesssn an cmissþs zulþn worden gcregisfcerd en

b€heerst;

e. dc verwacfile wijzþing in rrassabalansên, in Gmi¡¡iê! near lucfit en van geluid, in encrgie
gebruik en in riaico's voor dG omgpving;

f. dc sanrenstelling, fyeircfrc, cfrcmiscñe Ên toxicologis€fìc eþenscñappcn van dc reststofrcn en

mogelijkhcdcn voor hcrgebruik of anderc bestamming;

!¡. de voorgestclde wijzigingen in accepteticcriteria en acccptaticprocedura;

h. dc gescñaüe hoevcclhcid afvalstofren di€, bij hcl slagen van de procfrcming, binnen de

inricfrting pcr jaar kan rvordcn Þ of verwcrkt;

i. de thans toagepaste têcñnickcn voor bè of verwerking van de afualstoñen dan ¡vcl da huidige

bcstemming van dcze stofrtn.
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10.1.5

Uitcrlifi dric maandcn n¡ alloop ven dc prorñcrning dicnt vergunninghoudcr aan Grdcputccrlc
St¡t¡n ccn repport van dc proclircm¡rq ovcr tc þgg.n. ln dit rCIporl dicnt tc zijn bcrcfitacn hoc

dc bodndingan zicñ vcrhoudcn tot dc progroecs dic bij hct vctzoch orn toretcrrning zijn oy6r-

gclcad. Tcvçns dicnt gcmotirrucrd b zijn ¡¡ngpgpvcn ¡vnerom dc bcproclUc ùætrtick in r¡ldic tot

dr þæ\lcrnrcrtþ ¡fv¡lüof!¡n yoHæt aan dc in hGt IJP boacñraçn n*nimurtrd¡¡rd.

Bru
Tcgan dit bc¡l¡¡il kunncn bclengtr.bbandan op gwrd v¡n ¡rülcl 20.'l van de WGt rtilicr.ùohær cn

adikol 6:7 van da Algcmcnc ud bc¡tuunrccfit gpdurcndc z.r wf(ên v¡nd dc drg na dc d¡g
rfl:aarop ccn cxcnplaer ven dc baåifkir¡¡ þr inzâgr is gâþgd, b.rþGp inrtcücn bii dG Aftcling

bc¡tt¡unr¡cht¡praak van dc Raad van Statc, Portbt¡s 20019, 2500 EA Dcn Hâeg. l'þt bcrocp¡cfirin
moct in trvccvoud ìrrrordcn ingcdþnd. Alr tcAcn dit bccluit brro.p wordt ingostcld kan ccn vcrzoek

td þt fdfrn v.ri ccrì rroodoprgr rroozicning rrordcn ingcdlcnd (¡rtikcl 38 van dc Wd op da R..d
v¡n St¡lc cn fükcl E:E1 v¡n dc A¡CaÍrom ¡Ët bcctuurrructtt). Dtt vcr¿ock mod ¡vordon gnricñl aan

dc voorzittcr van dc Affcling bcctuursrcchtrpraak van de Ra¡d v¡n Strte, Poslbus 20019, 2500 EA

Ðcn Heeg.

ln wrrkino bühn bcglu¡t

Di¡ b.duitùc.dt in wcrtirq na alloop van da bcroapdcrmiin vaì zGr¡ wckcn. lrdþn ccn bclang
hcbòcndc gpdurund. dc bcrocp¡tcrmijn ccn varzock om con voorlopigc voozicning indicrrt, trccdt
hct bcCuit nict in *rrting voord¡t op dat vüzoek is bcrlict. Voor zo\€r dâzc rergunning boùakking

hccfT op hct oprichtcn of wnldcrcn ver aül inriåting det ook is aan þ rcricn ¡l¡ bor¡wcn in zin

vm da Woningwut, ffit daza vcrgunning nÞt ccrdcr in rïcrking dan n¡dat da bomvargunning ie

vcrLcnd.

Amdacñtrount¡n
Wi wtzm wrgunninghoudcr op hct vdçnô: als cr ì/èronüdnigcndc rtolïtn in dt bodcrn, lucàt of
watcr zin gckomen (Ujvoorbccld door orgcwoon voorvaf) mod d. vcrgunningûnudcr dit rnclôn b¡j

hct bcvoagd gczag. Daameest moat dc vcrgunninghoudcr ûdocn maafcgelcn bcllm om vcrdcrc
varontciniging van bodcm, ludrt of rvatcr tc vooriomcn. VocndaarÉc puntcn zijn gcberccrd op dc

arlikcþn 17.1 cn 17.2van dcWctmiliat¡bohccr. l.lc{trl¡úoonnummcrv¡n dc Klecâtcntclcbon ven

dc provincic ic 070 - ¡141 61 11.

Wi wizcn dc rcrgunninghot¡dcr crop dat cr nog andcn (¡nctHiikc) bcp¡lingên v¡n kracñt kunncn

zijn. ltct ggal hicr bij hct in warkirq zijn van aen inrictúing. Wi makcn vcrgunninghoudcr ordar
mærd.ntop:
- Bttluit rn lden van bcdriþ an çvaarlijke afoal¡loffcn;
- AcüvltGltånbcsluit;

- Wrt ruirntcliike ordcning:
- Arbcidsomstandigtrahrnwt.
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Als de vergunninghouder, op grond van de voorschriñen, plannen ter goedkeuring moet opsturen

zullen wij deze plannen beoordelen. Afrrankelijk van de inhoud keuren wij de plannen goed of af.

Tegen een af- of goedkeuring kunnen belanghebbenden schrifrelijk bezrâraer cn beroep aan-

tckenen.

Gedeputeerde Staten van Zui&Holland,

voor dezen,

drs. W.M. Smit

hootr afdeling Vergunningen

Deze brief is dþítaal vastgestetd, hietdoor staat er geen fysieke handtøkening in de brief.

Af¡càrín t¡n:

Burgemeester en Wethouders van Den Haag

Stictrling Landelijk Meldpunt Afvalstofien, Postbus 931¡14, 2509 AC Den Haag

Dijkgraaf en Hoogheemraden van hel Hoogheemraadschap van Dclfrand, Postbus 3061 ,

2601 DB Delll

RIZA, Postbus '17,820A AA Lelystad
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BIJLAGE

BEGRIPPEN

DIIç, NEN., NEN€N., OF NEI.I.ISGNORM;

Voor zovcr ín sGn yooruchritl vonüü¿.n rordt n¡a ccn Dll*, NEI$. NEtÈElS, NEÍ.+|SO, l.fvlS
norm, Al-lf¡d, BRL, PGS ol NPR. wordt d. uitgavc bcdodd dic voor d. ds'tum w¡¡rop dc vcr-

pnning is vcrþcnd hct l¡¡t¡t is uitgegcvrn mct tot db 4¡ùJm Uþaç¡rcn arnndlingcn of

con¡dicbl¡dcn. lndcn cr grCrc i¡ v¡n recd¡ bcdaandc coßüt¡clict, toaltdcn, wcrkluignn cn

in¡tall¡ücc i¡ dc norm, BRL, PGS, NPR of hGf AFbled ven tocpaæing dic tij dc aenlcg of inrtelatic

v¡n dþ concür¡cfica, tæstcllcn, wcrktuigcn cn in¡t¡llatþ¡ ir tocgÊpðt. tcnzij ln hd voorscfirilì

andcrc ir bcpaald.

Alb ondcrst .ndc wrthñngpn cn dcfinilics ziln van locpa¡¡ing ç dc ín dc vooncñdfìcn gcbruiktc

bcnamingen ên tcrrnGn, aengavuld rncl, dan ult{ in añrijking van dc in NEN 5E80 (Añd cn afual'
rrarvviidadng, AlgÊmaæ lcnnrn cn dcfinitics) cn da NEN 56E4 (Atal cn ¡fuañicnrvcrfing, tcrmcn cn

dcfinitþs voor bor ry- cn sloopafuC) gcgtårun vGrtLringcn cn dcûnitþc.

BESTELAÐRESSEN:

PuHicetic¡ zijn in icdcr çval vcrkrijgbaar tij da ondcnt¡andc in¡tantþs:
- ovurhcidspublicetiGc zoal¡ Al.'bledcn cn CPR+icfrüijn¡n tii:
SDU ScrvÍ:a, dcling Vcrkoop

Poctbr¡s 20014

25OO EA DEN HAAG

tclcfoonnummcr 070 - 37E 9E E0

taþfrxnumrncr 070 - 37E 97 E3.

- PGS<i<früijncn zijn dþitaal vcrkriþbaar via rnrw.puHir:atÞrccklgpvaerl¡jkc¡tofbn.nl.

- DlN. DIN-ISO, NEN, NEiùEN, NEl.|.lSO, IWN+onncn en NPRdcfúijrrcn bij:

Ncdül¡nds l.lormalisati¿-in¡titr¡ut (NEN), Afrcling \rcrkoop

Poctbus 5059

2600 GB DELFT

talcúoonnunmcr 015 - 269 03 91

tcþfernumnrr 015 - 269 02 71

emiladrss rrw.ncn.ril.

- BRL*ir*rüiincn tij:
KIWA Ccrtifcaüc ên KauringGn

Pos(ôus 70

22EO AB RIJSWUK

tclafoonnummcr 070 - 414 44 00

tcþhmummcr 070 - 411 4 20.

- lnfoMil is het infurmatiecanùum in Ncdcrland ovcr milieu wlt- on rcgclgcving, w¡rw.infumil.nl.
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BAOC:

Onder certifi caal aangelegde vloeistofdichte vloeren.

BEDRIJFSRIOLERING:

Vooziening voor de afuoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inricfrting naar ccn openbare riolering

of een andere vooziening voor de inzameling en het Ùansport van afualwater'

BEOORDELINGSHOOGTE:

De hoogte van het bcoordelingspunl boven het maaiveld.

BEOORDELINGSPUNT:

Het punt waar het L¡¡.¡1 êrì hct L¡,", worden bepaald en gatoetst aan de (eventuele) grcnswaarden.

BESTE BESTMNDE TECHNIEKEN (BBÐ:

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu mecst doeltrefiende tecÞ

n¡eken om de emissies en andere nadelige çvolgcn voor het milieu, die cen inricfiting kan veroor-

zaken, te yoorkonren ol indien dat niet mogalijk is, zovecl mogelijk te bep€rten, die - kosten en

þaten in aanmerking genorncn - economisch en tEchniscñ haalbaar in de bedriþtak waa¡toe de

inricfiting bchoort, kunnen wordgn tocgcpast, en die voor degene die de inricfiting drijft, redclijker-

wijs in Ncderland of daarbuitcn te vertriþcn zijn: daarbij wordt ondcr techniekcn made bcgrcpen

het ontwerp van de inricfrting, de wiþe waarop zij wordt gebowvd en onderhouden, alsmede de

wiþe van bedriþvoering en de wiþe weerop de inricfiting buiten çbruik wordt çsteld'

BODEMBESCHERMENDË MMTREGEL:

Handeling in de vorm van contole of onderhoud ven een vooziening of proces om de kans op

emissies of immissies le reduceren.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofr<erendc voorziening, een vlocistofUicfite vloar of verharding of een andcre doelmatige

ffsieke vooziening, tcr voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMINCIÐENT:

Een incident waarvan op voorhand een rcdelijk vermoeden bestaat dat vrijgckomen stoftn de

þodem zullen belasten, dan wel een incident waama middels lekdetectie of anderszins is vast-

gæt€ld dat bodembelasting is opgetr€den.

BODEMONDERZOEK MILIEWERGUNNINGEN EN BSB:

Publicatþ van het Ministerie van VROM, SDU uitgpverij Den Haag (1993).

BODEMRTSTCO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een spccifieke bedriibmatige

ac'tiviteit.
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BODEMRISICODOCUMENT:

Doq¡rncnt det inz¡ôl gpcfl ¡n h.t rirbo van bo<bmvcrmfcinþûq. Hiclæ wordt pcr bodcrn-

¡cOc¡gcndc acthtitrit dc (cird)cnti¡¡þccora cn dc tijbchorcndc ¡o¿æú¡øcat¡goric, conlorm dc
bodamiicocfrcdrli¡l uit dc tl¡dcrlandr Ricñüijn Bodcmbc¡cfprnirE bcûijknstigc ¡clivitcitcn,
bGe¡eH.

BOI'WSTOFFENBESLUIT:

Vcrsþ van hct bot¡w¡bfbnbcCuit, die gold tot 30 juni 2006.

BRL 9335:

Nelionaþ bcoordc$n¡nricfüiþ 9335, ì/trsie 3.2. Tot 1 juü 2009 mag ook gÊbn¡ik u,ord.n gpmeåkt

van de Nstionalc bcoordclinguicfrüijn 9335, wrric 2.1, indurþf intcrprctaticbhd cn wilzþingdabcl
st¡ndâerd stofÍanpektct.

BSB:

Bo<t¡m¡andlng in gnbruik zijndc Bcckiibtarre*tcn.

CATEGORIE 1€ROND:
Gocn van do ¡amcn¡taling¡we.rün voororgenircfic cn anorgnnircfic rtofftn, zoals aangcgcvcn
in bijlagc 2 van hcl bor¡w¡tofhnbcsluit, onrscfirildt cn op zodanigc wiþc wordl gcbruikt dat, ook

irdicn gccn i¡olaticrn¡¡ùagdsr vyordcn grnorncn, gran v.n dc inmi¡sbr¡¡erdcn voor enorg¡Þ

ni$hc Sol|an, zods eerqcgavrn ín UjlegË 2 van hd bounsdbñb.duit wordt or¡oncfirudcn.

CATEGORIE 2€ROND:
Gæn van dc ¡arncnrtcling$.rrdGfl voor orymircñc an rrcrgnnírcfn ltofbn, zoeb rengcgnvrn
in tijlagc 2 v¡n hot bor¡wstofftnbcaluit. ovarscñrildt cn op zodeni¡c wiþa rvordt grbntikt dât, dccùts
imfrn irolatienaúcgcþn wordcn gÊnorËn, {rGcn van cþ inm{¡¡icw¡erþn voor ¡norganircfic
¡to{Ìan, zoab aangcgcvcn in lijlaga 2 van hct bor¡wstofbnbc¡h¡it rvordl ovonchr¡dcn.

CUR/PBV:

Sticñting Civicltccñni¡cfi Ccnfum Uitvocring Rcsaanfi cn Rcgcþoving/Projcrlbureau Plan

BodcnÈcscficrmendc VoozicnirEcn.

ENERGIEKOSTEN:

Alþ kostcn zo¡l¡ wnncld op dc cindefrckcning ven hcl cncrgicbceiif dic cerncnhangcn mt hct
\tcrfri¡gan van aardgar, clcltticitait, w¡nrtc (uit ccn di!ùibuticnd) an endcrr brand¡to{hn (¡tool<-

olic, gesolic cn diæcl) voor dc gabaftycn, facjlitcitcn Gn proccsscn in da inrirfiting, maar cxdusþf
de kostcn gcfiraam rroor brandclofbn rcor motoñrûrrh¡igcn. Voor aardgnr rnoat rn l namc *ordcn
nìG.gpriomcn basþriis, bnndct'olhcfing. caloriscfic tocahg, cncrgirtrËílrq (rcgulGrcndG cncrgiè
¡ctæting), vecürcft an BTW. Voor dckûicitdl rnocû rnct n¡m. r,ordcn m.agcnor;n dc kostan voor
riormedurun cn leegûrricf unn (is.fh*tkclilk vryr kV\lh¡¡rùn¡ik), kw-tericf oont¡nu cn ffiurun (is

alhankclijk van hct opgcstcldc vannogcn), brand¡tofkosten, bansforn¡tonrcdiczcn, cncrgichefing,
w!ürecht cn BTW.

ERKENNING:

Eücnning C¡ bcdocld in hct BcCuit bo<þr*walitcil.
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FEESTDAGEN:

Fecstdagon zoala gcdcfinieed in de Algcmcne têrm¡jnGrìwet.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebourrrpn of obþc{cn, aeng€lr¡aizen bij aþmene maafêgcl van bcstuur krachtens de artikalen 49

en 68 van dc WGt goluidhindcr (Sþ. 19E2, ¡165).

GELUTDSNTVEAU lN DB(A):

Het nivcau van hct tar plaatse optrcdendc geluid, uitgedrukt in dB(A), ovcrccnkomstig de door dc

lnlemationala Elckûotechnischc Commissþ (lEC) tcr zake opgcrtcldc rcgals, zoals neergelcgd in

de IEC+ublicatic no. 651, uitgavc 1989.

GROND:

Dil bcgrip ir gadcfnicard in hct Bcduit bodemkwaliteit.

GROND ACHTERGRONDWAARDE :

Grond dic voldoct een de achtcrgrondmardcn, di¿ gcsteld zijn in bijlagc B van de Regeling

bodemkwalitcit mct inacfitneming van dG toGtsin$rcgals zods vastgcCcld in artikel 4.2.2, lid 4 cn

lid 5, van dc Rcgnling bodcmkwalitcit, cn artikel 4.2.1, l¡d 1, van gcnocmdc r¡gpling.

GROND KWALITE ITSKI.ASS E T/VONEN :

Grond die voldoct aan de maximale waarden kwaliteitsklasse woncn, dic gcsteld zün in bûlage B

van dc Rcgcling bodcmkwalitcit mct inacñûrcming van de toctsíngrrcgols zoals vastçsteld in

artikel 4.2.2, lid 4 cn lid 5, van dc RcAcling bodcmkwaliteit, an artikcl 4.2.1,ïtß 1, van genoemde

regcling.

GROND I(WALITEITSKI-ASSE INDUSTRIË:

Grond dic voldocl aan dc maximale waardcn hralitelùsklass¿ indusfie, dÞ gcsleld zijn in bijlagc B

van dc RcAcling bod€mkwelitcit mct inacñhcming van dc tocfsirqarugcls zoeb vastgecteld in

afikc) 4.2.2, lid 4 cn lid 5, van rlc Rcgoling bodcmhralitcit, cn artikcl 4.2.1 , lid 1 , van genoemdc

regeling.

HUISHOUDELIJK AFVAL:

Afvalstoffcn alkomstig van particuliere huishoudens. behoudons voor zovcr het afoegeven of

ingczamcldc bc¡tanddelen van die afvalstoffcn bctrcfr, die zijn eang€wozen als gevaarlijk afval.

HUISHOUDELIJK AFVALWATER :

Afvalwalcr dat rrcrgplijkbaar is rnet afuahâretcr alkomstig van particuliere huishoudens.

rso:
Een door dc lntemational Organization br Standardizatftn opgcleHc en dtgegeven norm.
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I.ANGTIJDGEMIDDELD BEOORDEUNGSNIVEAU (I.¡, LT):

Hct A-gcrogcn çnt¿¿clOc van dc afrvi¡sclcndc niveaus van hat tcr pladrc optc<þilrc gcluid,

bcpaald in dc loop vaì GCn ¡cpaat¿c pcrioda an vactgcetcld crr b.oord..ld ovcru.nkorndig dc
'Handcirling m¡lsn cn rukcncn ¡nducüþü¡¡¡¡i', uitgaw 1999.

MÆ(IMAAL GELUIDSNIVEAU (t*.J:
Hct hoogctÊ A{ürogpn gduidsnivcau, afinlczcn in dc rnclcrstand Tßf , verrnindcrd rnût de

meteoconçcäclcrm Cm. Dc mcterstand'fasf komt ov.rGcn m€d cðn tijdcoßtanlc van 125 ms.

MILIEUHYGIEN¡SCHE VERKI.ARING:

MilÞuhygiånircftc rËrilaring de bcdocld in hct BaCt¡it bodcmkwditcit.

MINIMUMSTANDAARD;

Minimaþ hoogw¡¡rdighG¡d van dc wiizc van bc- of wrwcrking val Gcn afualstof of catcgode van

añrdstofhn. Dc minimumstardaard lcst dc m¡ximalc loagastane milicudruk ven ccn be- of
verwerking vast.

.NAADLOZE VLOEISTOFKERENDE VLOER':

Ecn vbcr dic gccn nadcn of ¡cficurrn bcrtat cn nþt bcstaat uit ccn clamcntanvcrharding (zoals

stelcondatcn, klinkcrc, tcgds en dcrgÊliikc) of losgËSortê rnetcrieþn (vcrhardingvnatcriaþn zo¿ú¡

(gpbrokm) sttcnedtligc rndcrieþn). Mct bih¡nrn of mdüialGn van vcrgclijkbera conristcrfie, gG-

wHc opcningcn in dc vlocr (biivoorbæH ¡cñcur¡n) urordcn niat als naad eangornerkt.

NEN:

Ecn door hct Ncdcrbnds Nonnaliselilinsûfuut (NEN) uitgagpvcn rìorm.

NEN 57¡t0:

Bodam; ondcrzocksrHcgie bij vertenncnd ondczo¿k.

NEN 6,411:

Watcr- Bcpaling van dc pH.

NEN Ê{14:

Watcr cn Cib - Bcpaling van dc tcmperatuur

NEN ôIE7:
Wäcr - tiùimcûi¡cfic bGpalins van dc concanffiiasdfaãt.

NEN{SO 22743:200õ:

Wder - Bopaling van sulhat met o€n doorsi¡oom anCp€systoem (CFA).

N E N-l SO 227 13:2046 I C 1 :2007 :

Wder - Bepaling van culfaet met een doonfoom analyscsystecm (CFA).

NER:

l.lcdcrlandrc crnbs¡€ricfrüiin Lucfrt.
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NRB:

Ncderlandse Ricfrüijn Bodsmbcscherming bedriþmatige activileiten, lnformatþrænüum Milieu

vergunningen (lnfoMil).

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inricåting op het mofitent dat de

bedrijfsactivitaiten zijn gætart.

NUTTIGE TOEPASSING:

Handelingen dia zijn opgcnornGn in bijlage llB van de Kadenichtlijn atualstofren. De belengrijkste

handelingen zijn: hct als produci of als materiaal opnieuw gebruiken van Gen afualstof in dczelüe

of cen andere toepassing Gn h€t to€passen van een afualstof met ccn hoofdgebruik als brandstof

PAK:

Polycydische Ammatiscfrc Koohntarstoñen.

PARTIJ;

Parlij als b€docld in hct Bcc¡uit bodeml<walileit

PBV.VERKT-ARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN:

Verklaring op basis van hct KIWAIPBV docunrent 99{2 Modcl Verklaring vloeistofdichle voor-

ziening.

PGS:

Publicaticreeks Gevaarlijke Stofen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitg+
brachte richüijrnn voor opslag en handeling van gcvaarlijke stoffen (voorheen CPR+ichüijn). De

adviesr¿ad gevaarlijke stofren hecfi voor het tot stand komcn van dcze rictrüijnen een adviccrendc

taak.

PGS 15:

Publicatiereeks Gcvaarlijke Stofien 15, Opslag van verpakte grevaarlijke stofien, Rkfiüijn voor

bnndveiligheid, arbeidsvcilighcid en milieweilighcid. Dornloaden via www.wom.nl (dossier

exleme vcilighcid).

PGS 2E:

Publicatiereeks Gevaarlijkc Stofren 28, Vlocibarc aardolicproducicn, Aleverinstallaties en

ondergrondsc opslag'. Downloaden via wwrr.vrom.nl (doesicr êxtême veiligfpid).

PGS 30:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stofien 30, Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine

instaflatþs'. Dq¡vnloadan via wrw.wom.nl (dossÞr extcric wiligheicl).
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POTENÏEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Et<c aclivitait dþ ccn ric¡co yüt wrontcin(¡ing van dc bodcm rnct zicñ rn cbËtgt, ab gnvolg van

û a¡rd v¡n dic ¡diviþil an eb gã/olC van dc fysiecfrc cn chcn*¡cftc.igcm€happ.n v¡n dc ¡tofhn
w¡.rn c dc adivitcit wordt uitgcvocrd. Brj hrl vast¡tclþn of ccn aciivitcit potcnlic.l bodcrn-

bcdaiçnd is wordcn awnt¡¡clc rnaebrgclcn cn voozicningcn dic tjn g.ùoúfun om hd rit¡co van

dic ¡cituit¡it uit b Cuitm buiþn bæcfiotffring gclatcn.

PROTOCOL:

Docurrnt rloor hct vecttcgFn ven gËgü¡rn3 tcr ì/tr¡nil¡ooldirB ven vcnictttc h¡nddirUpn.

RESTFRACTIE:

DG fh¡dir van hct al\rd dio na b+. of vanvcrkirfg op dc irricfiting nþt i¡ be of vcrutcrkt oñrttl na

bcrrcrldng nþt voldoct aan dc hr¡litcitsciscn van dc af¿cfnarh cn wordt atBvocrd:

a. n¡¡r acn d¡artoç bcvocgdc bc- of rlarwcrkcr dþ dc fradia rvcl kst banrtcn of

b. n er rGri ctorþla:þ of ¡fuaþcrbrandingeinrdhic bn bchols ven ciruúrloruiþaring.

SCHONE GROND:

Grond dg gcan van dc semGnst llingrwaardcn voor anorgnni¡cñe cn orgmircfic lollcn zods
aangcgrlurr in t{lagc 1 van h¡t Bq¡rtr¡toíbrùcsluit oruncfirildt.

STUIFG€VOELIG€ STOFFEN:

Conbrm dc l.lcdcrlands€ Emiscic Ricfiüijrrr wordt uitgn¡rdc ven dc rtuiftevoclþltcid van ccn

stof cn dc mogclitkhcid om rlcrst/Mng ¡l dan niet door bcvocfitig¡ng t¡gcn tc gaan, voor nþt
ra¡clian proOuæn do vdgcndc kl¡ss.-¡nding gohentccrd:

51: ct rt str¡ib.vocl¡g, nict barocfrlþbem
52: Srk ¡t¡þaro*g, wcl barocfrtigb¡.tì
53: llcfit Etrlûbü/oclþ, nicÉ bcvocfitþbeeq

54: lirål rtuibcvocl¡9, wcl bcvocfilþbaaç
S5: nauwclijkr of nict rtuiþwoc$g.

TERUGVEROIENÏIJD:

Dc vwtror.rding tugsan hct invastcring$c<lrag voor dc m¡tcApl ne ¡lbek van Grlcnt¡clc subid¡cs

cn ô jeerllf,tsc opbrrngatarr ran dc rn ûüeal tcn gcvolgc vfi dc íËt dc maatqd rarnGnhangprÞ

dc cncrgi.b.ap¡ring cn endcrc bcrperingcn. ln gcvC van.üì inwdcring in ccn in$¡l¡tþ voorzicn

van úondcrliikc cncrgÉcbæparundc cofiponcrlËn rfiæt in d¡¡ts vrn hct dadinvätcriq¡bcdr¡g
rordGn gcrckcnd nrct dc rnccrinvc¡tcring þn opzicfifs van .ctì in:dl¡lic zondcr dc Ênargiè

bcaparundc cornponcntcn.

Voor dc bcrckcning ven rþ lnanciÖle opbrengsten tcn gcvoþc van dc met dc maatcgcl samêÞ

h¡ngGndc crn¡giGbGspering moct wordan gprrkcnd rnct dc op hs{ momat van hct bæparirqr
ondor¿ock gcldcndc kostcn (taricvcn) voor da bcùrokkcn inriôting. Er wodt gccn rultcning ga
hor¡ön rnd da c\rcntueþ kostcn van hct (vcffrocgd) uit bcdtijf ncntcrt van Grn instafl¡¡tþ cn nicl

rnct rlnlcfostrn.
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VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:

Efiec{gcrichte vooziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en

adequate inspec{ie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet mct vloeistof bclaste zijde van die

vooziening kan komen.

VLOEISTOFKERËNDE VOORZIENING:

Een voorziening die in sùaat is vrijgekomen slofren zo lang te keren dat deze kunnen worden opge-

ruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vindcn.

WONING:

Een gcbor.nrv of decl van een çbourr dat voor bewoning çbruik wordt of daartoe is bcstcrnd
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