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ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING  
 
 
10773395 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; 
 
hebben op 21 december 2011 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ontvangen van: 
 

Verkeersschool Tilstra B.V. 
Orionweg 43 
8938 AG LEEUWARDEN 
 

voor het aanvullen van een rijschool met recreatieve 
activiteiten. De aanvraag gaat over de locatie Orionweg 43 
te Leeuwarden en geregistreerd onder nummer 10773395. 
 
OVERWEGEN HANDELEN IN STRIJD MET REGELS VAN RUIMTELIJKE 
ORDENING; 
 
Het perceel Orionweg 43 te Leeuwarden valt binnen het 
bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein de Hemrik’ en heeft 
hierin de bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden’ met de aanduiding 
‘Klasse II’; 
 
Het gedeeltelijk gebruik van de gronden ten behoeve van een 
recreatieve doeleinden is in strijd met het 
bestemmingsplan; 
 
Het is niet mogelijk om medewerking te verlenen aan de 
aanvraag met toepassing van de in het bestemmingsplan 
opgenomen regels met betrekking tot afwijking van het 
bestemmingsplan. Daarnaast is geen sprake van een geval dat 
wordt genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht. De aanvraag is dan ook aangemerkt als 
verzoek om toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 
2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo; 
 
Het gedeeltelijk gebruik van de gronden ten behoeve van 
recreatieve doeleinden is niet in strijd met een goede 
ruimtelijke ordening; 
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Het besluit is daarnaast voorzien van een goede ruimtelijke 
onderbouwing. Voor de motivering van ons besluit verwijzen 
wij dan ook naar de bijgevoegde en bij het besluit 
behorende ruimtelijke onderbouwing; 
 
 
OVERWEGINGEN OPRICHTEN INRICHTING (Art. 2,1 lid 1e Wabo) 
 
Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) wijst het Besluit 
omgevingsrecht (verder: Bor) of een bijzondere wet 
categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een 
omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat 
Gedeputeerde Staten hebben verklaard dat zij daartegen geen 
bedenkingen hebben. 
 
Omdat het hier een geval betreft als vermeld in artikel 
6.7, eerste lid, van het Bor, wordt de omgevingsvergunning 
pas verleend nadat Gedeputeerde Staten hebben verklaard dat 
daartegen geen bedenkingen zijn.  
 
Op 3 januari 2012 hebben Gedeputeerde Staten van ons een 
exemplaar van de aanvraag en de daarbij gevoegde stukken 
ontvangen. Daarbij is verzocht om, behoudens verlenging 
en/of opschorting van de procedure, binnen 8 weken een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen te geven. 
 
Op 9 februari 2012 hebben wij de vvgb ontvangen. Vanuit het 
toetsingskader dat geldt voor de door ons gevraagde vvgb 
zijn er voor Gedeputeerde Staten geen redenen om deze te 
weigeren. 
 
In deze vvgb zijn voor deze activiteit relevante 
voorschriften opgenomen. Wij dienen deze voorschriften 
overeenkomstig artikel 2.27 van de Wabo in de 
omgevingsvergunning onverkort over te nemen.  
 
Daarnaast is als voorwaarde gesteld dat de volgende stukken 
deel uitmaken van de vergunning: 

- de aanvraag; 
- plattegrondtekening; 
- akoestisch onderzoek; 
- niet technische omschrijving. 

 
Overeenkomstig de vvgb verlenen wij deze vergunning. Het 
toetsingskader Milieu en de voorschriften zijn bij deze 
beschikking gevoegd en maken onderdeel uit van het besluit. 
 
De ontwerp-omgevingsvergunning heeft vanaf 21 mei 2012 voor 
een periode van 6 weken ter inzage gelegen om een ieder in 
de gelegenheid te stellen hiertegen zienswijzen in te 
dienen. 
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Er zijn ... zienswijzen tegen de ontwerp-
omgevingsvergunning ingediend. 

 
 
 
 
 
BESLUITEN: 
Burgemeester en wethouders besluiten gelet op de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht: 
de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen, 
overeenkomstig de aanvraag, voor de volgende activiteiten: 
-  Strijdig gebruik gronden/bouwwerken met het  
  bestemmingsplan(art. 2.1 lid 1c Wabo);   
- Oprichten inrichting (Art. 2,1 lid 1e Wabo). 
 
aan de vergunning voorschriften te verbinden, voor het 
oprichten en in werking hebben van een inrichting.  
 
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat 
de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. 
Zie hiervoor de opgave bijgevoegde stukken 
 
 
Procedure  
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is beoordeeld voor de 
activiteit strijdig gebruik gronden/bouwwerken met het 
bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1c). De aanvraag is beoordeeld 
voor de activiteit het veranderen van de inrichting aan 
artikel 2.1 en 2.14 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het 
Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling 
omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en 
daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning. 
 
Bij besluit behorende documenten 
Zie hiervoor de opgave bijgevoegde stukken. 
 
 
Leeuwarden, --------, verzonden: 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 
namens dezen, 
 
 
 
M.M. Stam, 
teamleider Vergunningen en Leefomgeving.
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Opgave bijgevoegde stukken  
 
De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de 
omgevingsvergunning, verleend op ------ aan ------- voor 
het project het realiseren van recreatieve doeleinden op 
het perceel Orionweg 43 te Leeuwarden. 
 
 
Niet gewaarmerkt: 
  
- Beroepschriftbijsluiter nummer 1 
 
 
 
Gewaarmerkt: 
 
- toetsingskader Milieu 
- ruimtelijke onderbouwing 
- voorschriften inrichting 
- aanvraagformulier 
- situatietekening 
-  plattegrondtekeningen, tekening 1 en tekening 2 
- akoestisch onderzoek 2011-FR-009 
-  niet technische samenvatting 
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TOETSINGSKADER MILIEU 
 
Inleiding 
De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een 
inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 
1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 
2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.  
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 
 
Toetsing oprichten, veranderen of revisie 
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij: 
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder a van 

de Wabo betrokken; 
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder b 

van de Wabo rekening gehouden; 
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1, onder c van 

de Wabo in acht genomen. 
In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, 
waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het 
toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van 
invloed (kunnen) zijn. 
 
SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING 
 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor 
bepaalde activiteiten direct werkende eisen worden gesteld. 
Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden 
opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB 
worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven. 
 
In bijlage 1 onder B of C van het Bor wordt aangegeven of 
voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Op type C 
inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het 
Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat 
bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de 
bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse 
werking hebben en niet in de vergunning mogen worden 
opgenomen. De voorschriften die in deze vvgb zijn 
opgenomen, zijn die voorschriften voor aspecten en 
activiteiten die niet zijn geregeld in het 
Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële 
regeling. 
 
Binnen Verkeerschool Tilstra B.V. vinden de volgende 
activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van 
het Activiteitenbesluit: 
- het wassen van voertuigen; 
- het lozen van hemelwater; 
- het lozen van huishoudelijk afvalwater. 
 
Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor 
zover deze betrekking hebben op de genoemde 
(deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende 
artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende 
ministeriële regeling: 
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1. Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater niet afkomstig van 
bodembeschermende voorziening; 

2. Paragraaf 3.1.4 Lozen van huishoudelijk afvalwater op 
locatie; 

3. Paragraaf 3.3.2 Het wassen van motorvoertuigen of 
carrosserie-onderdelen; 

4. hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 tot en met 2.4 en 2.10 van 
hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor 
zover dit betrekking heeft op de activiteiten of 
deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd 
opgenomen. 

 
Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit 
kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden 
vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Er worden in 
dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften 
vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften 
uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie. 
 
BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT) 
 
Algemeen 
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van 
bescherming van het milieu moeten aan de vergunning 
voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de 
nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan 
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, 
zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en 
ongedaan te maken. 
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten 
minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste 
beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. 
Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de 
in de artikel 5.4 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de 
voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het 
voorzorg- en het preventiebeginsel. 
In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT 
rekening houden met artikel 9.2 van de Regeling 
omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage 1 uit deze 
regeling. 
 
Blijkens jurisprudentie moeten wij ook de eindconcept-
BREF's (Final Draft) en definitieve BREF's die nog niet 
zijn opgenomen in tabel 1 betrekken bij de besluitvorming. 
Deze moeten immers worden beschouwd als documenten die een 
beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, 
apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in 
de praktijk zijn beproefd. 
 
De vergunningaanvraag betreft het in werking hebben van een 
inrichting waartoe geen gpbv-installatie behoort.  
 
Concrete bepaling beste beschikbare technieken 
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Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben 
wij rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde 
Nederlandse informatiedocumenten: 
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB).  
- PGS 15 (Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen). 
- Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NeR). 
- Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven".  
- Handreiking "industrielawaai en vergunningverlening, 

oktober 1998". 
- Circulaire energie in de milieuvergunning.  
 
Conclusie BBT 
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit 
besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare 
technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, 
de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, 
externe veiligheid en energiebesparing. Voor de 
overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de 
desbetreffende paragraaf. 
 
AFVALSTOFFEN 
 
Overwegingen voor primaire ontdoeners van afvalstoffen 
Preventie 
In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor 
afvalpreventie. Preventie van afval is een van de 
hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke 
wijze wij invulling geven aan preventie is beschreven in de 
handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 
2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan 
van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. 
 
De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting 
vrijkomt bedraagt 40 ton, ca. 70 kilogram daarvan is 
gevaarlijk afval. De handreiking 'Wegen naar preventie bij 
bedrijven' (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de 
relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld 
dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer 
dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 
2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt. 
 
De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk 
afval ligt boven de gehanteerde ondergrenzen. Gelet op de 
hoeveelheden en het feit dat tot op heden nog geen 
besparingsmogelijkheden zijn onderzocht of afdoende 
preventiemaatregelen zijn genomen om de hoeveelheid afval 
terug te dringen, wordt aan deze vvgb een voorschrift 
verbonden tot het opstellen van een beperkt onderzoek en 
het opstellen van een afvalpreventieplan. 
 
Afvalscheiding 
In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor 
afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op 
afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat 
het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een 
limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door 
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alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven 
verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er 
bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. 
Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle 
afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en 
gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van 
hen kan worden gevergd.  
 
Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting 
afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aangegeven dat 
er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan 
redelijkerwijs van een bedrijf kan worden gevergd. Op basis 
van het gestelde in de aanvraag,  achten wij het in 
voorliggende situatie daarom redelijk van vergunninghouder 
afvalscheiding te verlangen. 
 
AFVALWATER 
 
Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de 
lozing van afvalwater 
De inrichting behoort tot een type C-inrichting. Voor de 
lozing van huishoudelijk afvalwater, het lozen van 
afvalwater vanaf de wasplaats en hemelwater gelden de 
gestelde eisen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij 
behorende ministeriële regeling. Dit houdt o.a. in dat de 
in de vergunning opgenomen voorschriften voor lozingen niet 
gelden voor deze lozingen. In plaats daarvan moeten deze 
lozingen voldoen aan de daaraan in hoofdstuk 3 van het 
Activiteitenbesluit gestelde eisen en de daarop gebaseerde 
ministeriële regeling. Ook moet worden voldaan aan artikel 
2.1 (zorgplicht) en 2.2 en 2.3 (lozingseisen) en 1.10 
(melding) bij de hiervoor genoemde activiteiten uit 
hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Aanvullend hierop 
kunnen in de vergunning maatwerkvoorschriften worden 
opgenomen. De voorschriften van het Activiteitenbesluit en 
de bijbehorende Regeling zijn toereikend voor het doelmatig 
beheren en afvoeren van hemelwater, huishoudelijk 
afvalwater en waswater van voertuigen. In deze vvgb worden 
derhalve ten aanzien van deze lozingen geen 
maatwerkvoorschriften opgenomen.  
 
Naast deze via het Activiteitenbesluit gereguleerde 
lozingen wordt geen overig afvalwater geloosd waarop het 
Activiteitenbesluit van toepassing is. 
  
Beoordeling en conclusie 
Uit beoordeling van de aanvraag blijkt dat er ten aanzien 
van het te lozen afvalwater door het bedrijf voldoende 
maatregelen en voorzieningen zijn getroffen. 
 
BODEM 
 
Het kader voor de bescherming van de bodem 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is 
vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
(NRB) bedrijfsmatige activiteiten.  
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Het ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met 
vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en 
bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om 
vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met 
de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen 
en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en 
kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale 
bodembeschermingstrategie worden gestuurd.  
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en 
voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van 
calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een 
eventuele calamiteitenopvang echter wel. 
 
Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is 
dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en 
vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico 
wordt gerealiseerd. Alleen in een aantal bestaande 
situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan 
worden met een aanvaardbaar bodemrisico.   
 
De potentieel bodembedreigende activiteiten 
Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel 
bodembedreigende activiteiten plaats: 
- het wassen van voertuigen; 
- opslag van dieselolie (3.000 liter); 
- opslaan en werken met bodembedreigende stoffen; 
- het aftanken van eigen voertuigen. 
 
Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit 
document zijn van alle bodembedreigende activiteiten de 
emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van 
de NRB-systematiek. 
 
De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen 
ter bescherming van de bodem 
In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en 
voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te 
voorkomen:  

- vloeistofdichte vloeren; 
- vloeistofkerende vloeren; 
- lekbakken; 
- incidentmanagement. 

 
In het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument zijn de 
maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van 
bodemverontreiniging beschreven.  
 
Beoordeling en conclusie 
Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument 
beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en 
de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle 
bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico 
wordt behaald. 
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Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het 
bovenstaande rekening gehouden. 
 
Bodembelastingonderzoek 
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat 
(zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig 
uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die 
reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het 
bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke 
activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen. 
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de 
nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig 
mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en 
een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het 
beëindigen van de betreffende activiteit.  
Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid 
verstrekken over: 
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met 

de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de locale 
grondwaterstroming;  

- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden 
gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;  

- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.  
De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde 
bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of 
ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting 
heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is. 
 
Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als 
vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn 
uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het 
Besluit bodemkwaliteit. 
Voor de inrichting zijn -zoals in de aanvraag staat 
vermeld- bodemonderzoeken uitgevoerd. De voor dit onderzoek 
noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling 
bodemkwaliteit zijn uitgevoerd door OSO-milfac, 13 december 
2005, DHV Noord Nederland, augustus 1997, resultaten partij 
keuring, Ingenieursbureau Jansma en Van Dijk, 7 juli 2005. 
Dit zijn erkende instanties als bedoeld in het Besluit 
bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van het 
bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar.  
 
Deze onderzoeken geven ons overigens geen aanleiding tot 
het stellen van nadere maatregelen of eisen en beschouwen 
wij daarom als nulsituatie onderzoek. 
 
Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in 
combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een 
bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de 
gestelde voorschriften) verwaarloosbaar overeenkomstig het 
gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de 
bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd. 
 
De voorschriften met betrekking tot het 
bodembelastingsonderzoek naar de eindsituatie en de 
herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging, zijn op 
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grond van artikel 5.9 van het Bor gesteld en blijven van 
kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt 
ingetrokken. De basis hiervoor is artikel 5.9 onder c  van 
het Bor. In dit artikel wordt gesteld dat voorschriften van 
kracht kunnen blijven nadat een vergunning haar gelding 
heeft verloren. 
ENERGIE 
 
Energierelevant  
De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie. De 
hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet 
energierelevant wordt aangemerkt. Dit is in overeenstemming 
met het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire 
"energie in de milieuvergunning". Inrichtingen met een 
jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m3 
aardgas(equivalent) en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh 
elektriciteit worden daarin als niet energierelevant 
bestempeld. In de vvgb zijn daarom geen voorschriften ter 
bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen. 
 
EXTERNE VEILIGHEID 
 
Algemeen  
Bij Verkeersschool Tilstra B.V. zijn de volgende 
gevaarlijke stoffen aanwezig: 
- thinner ; 
- spuitbussen; 
- benzine; 
- gasolie (cans); 
- gasolie (dubbelwandige dieselolietank inhoud 1.000 

liter). 
De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte 
gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag kunnen een 
risico vormen voor de omgeving. 
Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen 
aan de van toepassing zijnde richtlijnen met betrekking tot 
de opslag van gevaarlijke stoffen PGS 15 en PGS 30. 
 
Relatie met Atex 
Gasexplosie 
De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en 
stofontploffingsgevaar zijn  verankerd in de Arbowet en het 
Arbobesluit (ATEX). Concreet gaat het voor inrichtingen 
(bedrijven) dan met name om het 
explosieveiligheidsdocument, de RI&E voor de onderdelen 
gas- en stofontploffing, en de gevarenzone-indeling. 
De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie. Om 
deze reden worden ten aanzien van gasontploffingsgevaar 
geen voorschriften aan deze vvgb verbonden. 
 
Stofexplosie 
De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en 
stof ontploffingsgevaar zijn verankerd in de Arbowet en het 
Arbobesluit (ATEX). Concreet gaat het voor inrichtingen 
(bedrijven) dan met name om het 
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explosieveiligheidsdocument, de RI&E voor de onderdelen 
gas- en stofontploffing, en de gevarenzone-indeling. 
De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie.  
Om deze reden worden ten aanzien van stofontploffingsgevaar 
geen voorschriften aan deze vvgb verbonden. 
 
(Intern) bedrijfsnoodplan 
In de arbowetgeving is het hebben van een noodplan 
geregeld. Op basis van artikel 2.5 c van het Arbobesluit is 
een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van 
dit artikel is het bedrijf ook verplicht o.a. 
hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan 
indien gewenst door deze instanties (er moet dus zelf om 
gevraagd worden). In artikel 2.0 c van de arboregeling is 
geregeld wat er tenminste in het noodplan moet zijn 
opgenomen (verwezen wordt naar bijlage II van de regeling). 
Gezien het voorgaande worden ten aanzien van een (intern) 
bedrijfsnoodplan geen voorschriften aan deze vvgb 
verbonden. 
 
Op- en overslag gevaarlijke  stoffen 
Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen 
zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks 
Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar 
beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. 
Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als bbt-documenten in de 
Mor (voorheen in de Regeling aanwijzing bbt-documenten). 
 
Voor de opslag en/of overslag van gevaarlijke stoffen en 
van dieselolie in een bovengrondse tank is de PGS 15 en PGS 
30 opgesteld. Uit de aanvraag blijkt dat de opslag 
/overslag voldoet aan deze PGS en daarmee voldoet aan BBT. 
In deze vvgb is vastgelegd dat aan de PGS 15 en 30 moet 
worden voldaan. 
 
Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) 
Het Gebruiksbesluit regelt het brandveilig gebruik van 
bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-
milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van 
kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en 
de aanwezigheid, controle en onderhoud van 
brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde 
situaties. 
Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in 
deze vvgb opgenomen.  
 
Beoordeling en conclusie 
Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten 
zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting 
conform de aan deze vvgb verbonden voorschriften en andere 
wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van 
onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van 
een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de "rest" 
risico's in voldoende mate worden beheerst. 
 
GELUID EN TRILLINGEN 
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Algemeen 
De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting 
hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze 
geluidsemissie wordt vooral bepaald door 
vervoersbewegingen. De door deze inrichting veroorzaakte 
geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een 
akoestisch rapport van Adviesbureau dB(A) ‘de Burgumer 
Akoesticus”, kenmerk 2011-FR-009 van 6 december 2011. 
 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve 
bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder 
normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de 
geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de 
indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de 
inrichting. 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, gezoneerd 
Verkeersschool Tilstra ligt op het gezoneerde 
industrieterrein “De Hemrik” in de gemeente Leeuwarden. Bij 
de verklaring dat er geen bedenkingen zijn tegen het 
verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning nemen wij in 
ieder geval in acht de geldende grenswaarden voor 
gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet 
geluidhinder. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als 
uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent 
geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de 
zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. 
 
In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de 
vergunningaanvraag is de 
geluidimmissie, zowel voor de dag-, avond- als 
nachtperiode, aangegeven ter plaatse 
van de door de zonebeheerder vastgestelde 
zonebewakingspunten (op de 
vastgestelde 50 dB(A)-contour) en bij relevante woningen 
binnen de zone. 
De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende 
geluidimmissie, gecumuleerd 
met de geluidimmissie van de overige op het 
industrieterrein gevestigde inrichtingen, 
past binnen de beschikbare geluidruimte voor het 
betreffende industrieterrein. 
 
Uit jurisprudentie blijkt dat de verklaring moet bestaan 
uit een schriftelijke rapportage. In de rapportage moet de 
situatie vóór en ná de aanvraag in beeld worden gebracht 
zodanig dat na het vergunnen van de aanvraag voldaan wordt 
aan de artikelen uit de Wet geluidhinder (art. 2.14 Wabo). 
De schriftelijke rapportage van de Milieuadviesdienst van 
19 januari 2012 met kenmerk 7062MH/ac is bij ons 
binnengekomen op 19 januari 2012. De schriftelijke 
rapportages voldoen aan de artikelen uit de Wet 
geluidhinder. Hiermee wordt voldaan aan de vigerende 
jurisprudentie. 
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Maximaal geluidsniveau (LAmax) 
Volgens de Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening moet gestreefd worden naar het 
voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB 
boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. 
 
De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 
70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en 
nachtperiode. Aan de grenswaarden wordt voldaan. 
 
De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift 
vastgelegd. 
 
Indirecte Hinder 
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting 
gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij 
vergunningverlening niet worden getoetst aan de in de 
circulaire genoemde grenswaarden, omdat hierdoor het 
speciale regime en vergunningstelsel voor inrichtingen op 
een gezoneerd industrieterrein worden doorkruist. 
Indien dit noodzakelijk en mogelijk is, moeten 
(middel)voorschriften worden gesteld om geluidhinder door 
transportbewegingen te voorkomen dan wel beperken. 
 
Het verkeer van en naar Verkeerschool Tilstra is ter hoogte 
van de beoordelingspunten opgenomen in het heersend 
verkeersbeeld. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het 
stellen van (middel)voorschriften. 
 
Conclusies 
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale 
geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie 
milieuhygiënisch aanvaardbaar. 
 
Wij hebben aan de vvgb voorschriften verbonden, waarin 
grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten en op de 
zonegrens. De geluidsbelasting op deze punten is 
overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste 
geluidsruimte.  
 
Trillingen 
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de 
dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is 
trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar 
trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het 
daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen. 
 
GEUR 
 
Landelijk beleid 
Het landelijk beleid is opgenomen in de Herziene Nota 
Stankbeleid (1994). Deze nota is aangepast en nader 
toegelicht in een brief van de minister van VROM (d.d. 30 
juni 1995). Deze brief is als bijlage 4.4 in de NeR 
opgenomen. 
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In genoemde brief stelt de minister dat de doelstelling van 
het stankbeleid zoals in 1989 geformuleerd in het Nationaal 
Milieubeleidsplan onveranderd blijft: in het jaar 2000 
maximaal 12% gehinderden door stank in Nederland en voor 
het jaar 2010 geen ernstige hinder.  
Als algemene doelstelling wordt in deze brief genoemd het 
zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het 
voorkomen van nieuwe hinder. Het is aan het bevoegd gezag 
om in vergunningprocedures invulling aan deze doelstelling 
te geven en te bepalen welke mate van hinder als acceptabel 
wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat 
daarbij doorlopen wordt is de hindersystematiek Geur 
ontwikkeld. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in 
hoofdstuk 3.6 van de Nederlandse emissierichtlijn lucht 
(NeR), benoemt de verschillende aspecten die in het 
afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot 
een zorgvuldige bepaling van het acceptabel hinderniveau. 
De NeR is in de Regeling  omgevingsrecht (bijlage 1, tabel 
2) opgenomen als BBT document. Maatregelen ter bestrijding 
van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met 
het BBT-principe (beste beschikbare techniek). Voor een 
aantal branches is in de NeR een bijzondere regeling 
opgenomen. Het bevoegd gezag stelt op basis van een 
afweging van alle relevante factoren het acceptabele 
hinderniveau vast. 
 
Toetsingskader 
De activiteiten, waar de  vergunningaanvraag betrekking op 
heeft, zijn beoordeeld overeenkomstig de hindersystematiek 
voor geur zoals beschreven in hoofdstuk 3.6 van de NeR. Op 
basis daarvan concluderen wij dat geur geen relevant 
milieuaspect is.  
 
LUCHT 
 
Toetsen aan luchtkwaliteitseisen 
In deze paragraaf worden de concentraties van NO2 en PM10  
aan de grenswaarden getoetst. Hier is voor gekozen omdat de 
achtergrondconcentratie van NO2 en PM10 landelijk gezien 
kritisch zijn in de directe nabijheid van het project / de 
inrichting én de verschillende bronnen behorend tot de 
inrichting NO2 en PM10 uitstoten. 
 
De totale concentraties van de andere stoffen die in § 1 
t/m 7 van bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn genoemd 
(zwaveldioxide, stikstofoxiden, lood, koolmonoxide, 
benzeen), vormen geen probleem ook niet in de directe 
omgeving van de inrichting. 
 
In § 8 t/m 12 van bijlage 2 van de Wm zijn richtwaarden 
voor stoffen opgenomen: de richtwaarde voor ozon is 
gedefinieerd en er zijn richtwaarden gegeven voor het 
totale gehalte in de PM10 fractie voor arseen, cadmium, 
nikkel en benzo(a)pyreen. Aan deze richtwaarden hoeft nog 
niet getoetst te worden. 
 



 

 

 

Blad 16 

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning 
verlenen, aangezien de concentratie in de buitenlucht van 
de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende 
stoffen (inclusief eventuele locale bronnen in de omgeving 
van de inrichting), vermeerderd met de immissie ten gevolge 
van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief 
voertuigbewegingen van en naar de inrichting), lager is dan 
de grenswaarden, zoals vermeld in bijlage 2 van de Wm.  
 
Strijdigheid andere wetgeving 
Gebruikte stoffen komen als zodanig niet voor op bijlage 
XIV of bijlage XVII van de REACH verordening. 
 
VERRUIMDE REIKWIJDTE 
 
Preventie 
Een belangrijk onderdeel van de Wabo is de 'verruimde 
reikwijdte'. Dit betekent onder meer dat de aspecten 
watergebruik en vervoer in de omgevingsvergunning moeten 
worden meegenomen. Daarvoor zijn in de Handreiking 'Wegen 
naar preventie voor bedrijven' handvatten gegeven. Op basis 
daarvan zijn in deze vvgb voornoemde aspecten beoordeeld, 
met inachtneming van de per aspect vastgestelde 
relevantiecriteria. 
Wij achten echter het aspect vervoer door medewerkers pas 
relevant bij meer dan 500 werknemers, als tegelijk niet 
aannemelijk is dat de inrichting alle maatregelen heeft 
getroffen om de nadelige gevolgen van vervoer voor het 
milieu tegen te gaan. 
 
Gebleken is dat de relevantiecriteria niet worden 
overschreden. Daarom wordt in deze vvgb verder geen 
aandacht besteed aan deze aspecten. 
 
Waterverbruik 
Het totale drinkwaterverbruik van aanvraagster bedraagt 200 
m3 per jaar. 
Het richtinggevend relevantiecriterium voor waterbesparing 
is een verbruik van meer dan 5.000 m3  op jaarbasis. 
 
Er is geen sprake van overschrijding van het 
relevantiecriterium zoals wij die voor het 
drinkwaterverbruik hebben gesteld. Verder zien wij ook geen 
directe mogelijkheden tot beperking van dit verbruik.   
Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie niet 
nodig is om voorschriften met betrekking tot beperking van 
het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen. 
 
OVERIGE ASPECTEN 
 
REACH 
De nieuwe Europese REACH (Registratie Evaluatie en 
Autorisatie van Chemische stoffen) Verordening (EC) 
1907/2006 vervangt stapsgewijs de huidige Europese 
richtlijnen en verordeningen over stoffen. Per 1 juli 2007 
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is REACH in werking getreden en is het grootste deel van de 
Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) vervallen.  
 
REACH werkt rechtstreeks. Voor een deel van de op grond van 
REACH geregistreerde stoffen bestaat er een 
autorisatieplicht. Deze stoffen mogen niet zonder meer 
worden gebruikt. 
 
Uit de aanvraag blijkt dat er binnen de inrichting wel 
stoffen worden geproduceerd, gebruikt en/of geëmitteerd 
waarop REACH van toepassing is. 
 
In het kader van deze vvgb is door ons nagegaan of er 
sprake is van een autorisatieplicht of restricties en of 
aan bepaalde specifieke stoffen die de inrichting 
produceert, gebruikt of emitteert, op grond van REACH in de 
toekomst een autorisatie of restrictie verbonden kan zijn. 
Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening 
gehouden met REACH. De inrichting moet voldoen aan de 
verplichtingen uit REACH. 
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Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van 
bestemmingsplan ten behoeve van recreatieve doeleinden op 
het perceel Orionweg 43 te Leeuwarden 
 
Op 21 december heeft verkeerschool Tilstra een aanvraag 
omgevingsvergunning ingediend voor het gedeeltelijk gebruik 
van het perceel Orionweg 43 te Leeuwarden ten behoeve van 
recreatieve doeleinden. Op het perceel komt een quadbaan 
voor het recreatief rijden met quads, een schietbaan voor 
het schieten met handbogen en een gedeelte van het perceel 
zal gebruikt worden voor outdoor spellen zoals groot 
mikado, grote sjoelbak en spiraal. De aanvraag is in strijd 
met de gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan 
“Bedrijventerrein de Hemrik”. Het perceel heeft in dit 
bestemmingsplan de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” met de 
aanduiding “klasse II”. Binnen deze bestemming is het 
gebruik ten behoeve van recreatieve doeleinden niet 
toegestaan. Aangezien het bestemmingsplan geen 
afwijkingsmogelijkheid of wijzigingsbevoegdheid kent 
waarmee dit plan gerealiseerd kan worden, kan alleen 
medewerking worden verleend door middel van een 
planologische procedure; de zgn. ‘buitenplanse grote 
afwijking’.  
 
Ruimtelijke onderbouwing 
In geval van een planologische procedure moet op een 
deugdelijke wijze worden gemotiveerd op welke gronden 
medewerking wordt verleend aan een initiatief; de 
ruimtelijke onderbouwing.  
 
Beschrijving aanvraag 
Het perceel is gesitueerd aan de Orionweg 43 te Leeuwarden. 
Op het terrein zit een verkeersschool met kantoren, 
cursistenruimte, werkplaats, opslagruimtes, wasplaats, een 
terrein voor het bevorderen van de rijvaardigheid met een 
test en oefenbaan voor onder andere slipcursussen. De 
aanvraag voorziet in het gedeeltelijk gebruik van het 
perceel ten behoeve van recreatieve doeleinden zoals een 
quadbaan, een baan voor handboogschieten en een veld voor 
outdoorspellen waaronder groot mikado, een grote sjoelbak 
en een spiraal. Deze recreatieve activiteiten passen niet 
binnen de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” en zijn hiermee 
in strijd met de gebruiksvoorschriften van het 
bestemmingsplan.   
 
Beoordeling verzoek  
 
Functioneel 
De bestaande verkeersschool wil haar activiteiten 
uitbreiden met een recreatief c.q. een sportief aanbod. 
Vanuit economische zaken is de ontwikkeling als positief te 
beschouwen. Het is goed dat een stad met de omvang van 
Leeuwarden dergelijke voorzieningen kan bieden. Dergelijke 
voorzieningen komen vaker voor op bedrijventerreinen. 
Voorbeelden zijn de kartbaan op bedrijventerrein 
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Leeuwarden-West en de Skischool op bedrijventerrein de 
Hemrik. 
 
Indien de recreatieve activiteiten ondergeschikt blijven 
aan de hoofdactiviteit bestaan tegen de afwijking van het 
bestemmingsplan ten behoeve van recreatief gebruik in 
functioneel opzicht dan ook geen bezwaren. 
 
Stedenbouw/welstandsrichtlijnen 
Er zullen geen (ver)bouwwerkzaamheden plaatsvinden zodat de 
uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigt. Om 
functievertroebeling te voorkomen, moet het recreatieve 
gebruik wel ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie. De 
activiteiten maken gebruik van het aanwezige terrein en 
worden niet beeldbepalend.  
 
Parkeren 
Op het perceel is voldoende ruimte voor parkeren aanwezig. 
Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de gemeentelijke 
parkeernorm. 
 
Archeologie 
Met het verdrag van Malta en als gevolg daarvan het nieuwe 
archeologische bestel, is het rijksbeleid erop gericht om 
het archeologisch erfgoed te behouden in de bodem. Het 
rijksbeleid biedt gemeenten de mogelijkheid om als bevoegd 
gezag taken op zich te nemen. Voorwaarde daarvoor is dat de 
gemeente zelf beleid ontwikkelt. Met het nieuwe 
archeologische bestel heeft de provincie een toetsende en 
kaderstellende rol.  
 
In bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen moet 
een archeologieparagraaf worden opgenomen. De 
archeologische verwachtingswaarde en vindplaatsen moeten 
tijdig in beeld worden gebracht. Voor gebieden met een 
archeologische verwachtingswaarde geldt een archeologische 
onderzoeksplicht.  
 
Met het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van 
recreatieve voorzieningen vinden geen grondroerende 
werkzaamheden plaats. Archeologisch bodemonderzoek kan 
derhalve in het kader van het plan achterwege blijven. 
Archeologie is derhalve geen beletsel voor de realisatie 
van het plan. 
 
Watertoets 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient in de 
toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf te 
worden opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden 
met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige 
situatie. In de zogenaamde waterparagraaf dient uiteengezet 
te worden of en in welke mate het plan in kwestie gevolgen 
heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het 
grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schriftelijke 
weerslag van de zogenaamde watertoets. Het doel van de 
watertoets is het waarborgen dat waterhuishoudkundige 



 

 

 

Blad 20 

doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in 
beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig 
relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Door middel van 
de watertoets wordt in een vroegtijdig stadium aandacht 
besteed aan het wateraspect. Voor het planvoornemen is een 
digitale watertoets aangevraagd bij Wetterskip Fryslân. Een 
samenvatting van de aangeleverde gegevens voor de 
watertoets en de reactie van het waterschap op het 
planvoornemen is in bijlage 1 opgenomen. Op basis van de 
aangeleverde gegevens is met de digitale watertoets 
geconstateerd dat het planvoornemen geen invloed heeft op 
de waterhuishouding en de afvalwaterketen. Verder overleg 
met Wetterskip Fryslân is dan ook niet nodig. Een positief 
wateradvies is afgegeven. 
 
Ecologie 
Met de afwijking dient rekening te worden gehouden met het 
beleid en de wetgeving ten aanzien van de 
natuurbescherming. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen 
gebiedsbescherming en soortenbescherming. Uitgangspunt is 
dat met beide geen strijdigheid ontstaat. 
 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-
gebied dat in het kader van de Natuurbeschermingswet is 
beschermd. Ook liggen in de omgeving van het plangebied 
geen beschermde gebieden. Ook maakt het plangebied geen 
deel uit van gebieden die van belang zijn voor de 
Ecologische hoofdstructuur. Gebiedsbescherming is dan ook 
niet aan de orde. 
 
Soortenbescherming 
De bescherming van soorten is vastgelegd in de Flora- en 
faunawet. Deze wet bepaald dat bij ruimtelijke projecten 
rekening moet worden gehouden met beschermde plant- en 
diersoorten. Met de afwijkingsprocedure wordt slechts een 
functiewijziging mogelijk gemaakt. Daarom zal dit plan geen 
invloed hebben op eventueel aanwezige plant- of diersoorten 
op het terrein of in het gebouw. 
 
Milieuaspecten 
 
Geluid 
Het bedrijf ligt op een gezoneerd bedrijventerrein. De 
meest luidruchtige activiteit is de quadbaan. Dze 
activiteit is in een akoestisch onderzoek opgenomen en 
beoordeeld. De conclusie is dat de quadbaan gerealiseerd 
kan worden binnen bepaalde voorschriften. De overige 
activiteiten zijn geen significante geluidsbronnen die 
zorgdragen voor een verhoging van het geluidsniveau. Het 
akoestisch onderzoek is in bijlage 2 opgenomen. 
  
Bedrijven  
De recreatieve kunnen gelijkgesteld worden met SBI nummer 
553, Kampeerterrein, vakantiecentra. Hier worden ook 
recreatieve activiteiten georganiseerd. Dit is een 
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categorie 3.1 bedrijf. Op basis hiervan kan het bedrijf op 
deze locatie zitten en levert het voor de omliggende 
percelen geen beperkingen op. 
 
Luchtkwaliteit 
De extra functie zal een beperkte verkeersaantrekkende 
werking met zich meebrengen dat zich zal beperken tot enige 
tientallen extra verkeersbewegingen (van licht verkeer). 
Uit de NIBM berekening laat zien dat er 1850 mvt/etm 
mogelijk zijn zonder dat er sprake is van in betekenende 
mate. Dit plan is daarom NIBM. Luchtkwaliteit is derhalve 
geen beperkende factor. 
 
Externe veiligheid 
Het perceel Orionweg 43 ligt binnen geen enkele externe 
veiligheidscontour. Externe veiligheid is geen beletsel. 
  
 
Uitvoerbaarheid  
In de ruimtelijke onderbouwing moet inzicht worden gegeven 
in de uitvoerbaarheidsaspecten van het plan. In dat verband 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en 
de economische uitvoerbaarheid.  
 
Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
De ontwerp omgevingsvergunning heeft vanaf XXXXX 2012 
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode 
bestond voor een ieder de mogelijkheid voor het indienen 
van zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. 
 
Economische uitvoerbaarheid  
Het plan is een particulier initiatief. Dit betekent, dat 
de kosten volledig door de initiatiefnemer worden gedragen. 
Er kan met voldoende zekerheid worden gesteld, dat de 
initiatiefnemer over de financiële middelen beschikt om het 
plan te realiseren. De economische uitvoerbaarheid is 
hiermee gewaarborgd. 
  
Grondexploitatie  
Het project wordt uitgevoerd door een particulier. De 
kosten die gepaard gaan met de uitvoering van het project 
zullen door de initiatiefnemer worden gedragen. De 
gebruikelijke kosten voor de gemeente worden in rekening 
gebracht bij de initiatiefnemer. De gemeente betreffende 
zijn in de verkoop van het pand alle financiële aspecten 
geregeld. Derhalve is geen exploitatieplan noodzakelijk. 
 
Eindconclusie 
Het plan past ruimtelijk en functioneel goed binnen de 
bestaande omgeving en ook binnen het ruimtelijke 
ordeningsbeleid van de gemeente Leeuwarden. De afwijking 
van het bestemmingsplan is dan ook aanvaardbaar. Gelet 
hierop kan medewerking worden verleend aan dit initiatief 
door middel van een ‘buitenplanse grote afwijking’. 
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VOORSCHRIFTEN 
 
1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 
 
1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid 
 
1.1.1  
Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond 
aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende 
aspecten zijn aangegeven:  
- alle gebouwen en de installaties met hun functies; 
- alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu 

kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale 
hoeveelheid. 

 
1.1.2  
Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig 
zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet 
mogelijk is. 
 
1.1.3  
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van 
onderhoud verkeren.  
 
1.1.4  
Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed 
bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang 
tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties 
mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die 
welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met 
uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen. 
 
1.1.5  
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo 
veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe 
aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander 
ongedierte plaatsvinden.   
 
1.2 Instructies 
 
1.2.1  
De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame 
personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde 
voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde 
veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in 
geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige 
gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel 
aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen. 
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1.2.2  
De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan 
wijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van 
de in deze vergunning opgenomen voorschriften. 
 
 
 
 
 
 
1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder 
 
1.3.1  
De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is 
getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd 
gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in 
spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan 
worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder 
vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het 
bevoegd gezag. 
 
1.4 Registratie 
 
1.4.1  
Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief 
aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen 
de inrichting de volgende documenten aanwezig: 
a. alle overige voor de inrichting geldende vergunningen en meldingen; 
b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting 

aanwezige gevaarlijke stoffen; 
c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning 

voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud 
en/of metingen; 

d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik. 
 
1.4.2  
De documenten genoemd in voorschrift 1.4.1 moeten ten minste vijf jaar 
worden bewaard. 
 
1.5 Bedrijfsbeëindiging 
 
1.5.1  
Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de 
inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend 
aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens 
vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met 
het bevoegd gezag worden verwijderd. 
 
1.5.2  
Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties 
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en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag 
zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen 
van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige 
gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het 
bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in 
een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige 
gevolgen niet kunnen optreden. 
 
 
2 AFVALSTOFFEN  
 
 
2.1 Afvalpreventie 
 
2.1.1  
Vergunninghouder moet binnen 6 maanden na inwerkingtreding van 
deze vergunning een beperkt onderzoek hebben uitgevoerd. Dit beperkt 
onderzoek moet inzicht geven in de volgende aspecten: 
• een beschrijving van de inrichting met de activiteiten; 
• procesbeschrijvingen; 
• een inschatting van het preventiepotentieel; 
• en overzicht van mogelijke maatregelen. 
 
2.1.2  
Vergunninghouder moet binnen 7 maanden na inwerkingtreding van 
deze vergunning de rapportage behorende bij het beperkte onderzoek ter 
goedkeuring aan het bevoegd gezag overleggen. Het bevoegd gezag 
kan op basis van de rapportage bij nadere eis bepalen dat met ingang 
van 30 juni 2013 vergunninghouder verplicht is tot het scheiden van de 
afvalstromen waarvan uit het onderzoek is gebleken dat scheiding 
redelijkerwijs verlangd mag worden. 
 
2.2 Afvalscheiding 
 
2.2.1  
Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, 
gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te 
voeren: 
• de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en 

van andere afvalstoffen 
• papier en karton; 
• elektrische en elektronische apparatuur; 
• kunststoffolie. 
 
2.2.2  
Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke 
afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het 
verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, 
moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die 
bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen. 
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2.3 Opslag van afvalstoffen 
 
2.3.1  
De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig 
plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan 
verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar 
terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen 
worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen. 
 
2.3.2  
De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat: 
• niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen; 
• het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan 

worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie 
kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen; 

• deze tegen normale behandeling bestand is; 
• deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de 

gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen. 
 
2.3.3  
Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen 
dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen 
reactiviteit kunnen veroorzaken. 
 
2.3.4  
In de inrichting mag niet meer dan 50 kg/l (gevaarlijke) afvalstoffen 
worden bewaard. 
 
 
3 AFVALWATER 
 
3.1 Algemeen 
 
3.1.1  
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden 
gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid 
ervan: 
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar 

vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of een 
zuiveringtechnisch werk behorende apparatuur; 

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

c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een 
oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. 

 
3.1.2  
Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen 
voldoen: 
a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, 
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bepaald volgens NEN 6414 (2008); 
b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en 

niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in 
een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2008); 

c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l 
bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 
of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007. 

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of -
methode, moet deze geaccrediteerd te zijn door de Raad van 
Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat 
verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de 
NEN-norm. 
 
3.1.3  
De volgende stoffen mogen niet worden geloosd: 
a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken; 
b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken; 
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar 

vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen 
veroorzaken; 

d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.  
 
3.2 Afkoppelen 
 
3.2.1  
Het lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een 
bodembeschermende voorziening en van hemelwater dat door middel 
van drainage wordt afgevoerd, vindt dan slechts plaats in een 
vuilwaterriool, indien het op of in de bodem, in een openbaar 
hemelwaterstelsel of in het oppervlaktewater lozen van dat hemelwater 
redelijkerwijs niet mogelijk is. 
 
3.3 Controle 
 
3.3.1  
De totale hoeveelheid afvalwater moet, voordat lozing op het openbaar 
vuilwaterriool plaatsvindt, door een controlevoorziening worden geleid, 
zodat altijd bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden. De 
controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn. 
 
 
4 BODEM 
 
4.1 Doelvoorschriften 
 
4.1.1  
Het bodemrisico van een bodembedreigende activiteit moet door het 
treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan 
bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB. 
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4.2 Bodembelastingonderzoek 
 
4.2.1  
Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling 
van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de 
eindsituatie zijn uitgevoerd. Het onderzoek moet worden uitgevoerd 
overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725. Ter zake van de uitvoering van 
het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde 
rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het 
bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses 
moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde 
hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. De resultaten van 
het onderzoek moeten uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het 
onderzoek aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. 
 
4.2.2  
Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting 
die bij het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) 
herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in 
de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben 
plaatsgevonden. 
Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten 
plaatsvinden. Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn 
uitgevoerd conform NEN 5740. 
Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel 
(laatste) herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het 
eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het 
nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde herhalingsonderzoek. 
 
4.3 Herstelplicht (bodemsanering) 
 
4.3.1  
Indien uit eindonderzoek, bedoeld in voorschrift 4.2.2, blijkt dat de bodem 
als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of 
verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat 
binnen zes maanden na toezending van dat rapport aan het bevoegd 
gezag de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in 
het onderzoek als bedoeld in 
a. rapport OSO-milfac, 13 december 2005, DHV Noord Nederland, 

augustus 1997, resultaten partij keuring, Ingenieursbureau Jansma 
en Van Dijk, 7 juli 2005. 

Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een 
instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit 
bodemkwaliteit. 
 
4.3.2  
Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van 
saneren moet sanering plaats vinden overeenkomstig door het bevoegd 
gezag te stellen nadere eisen. 
 



 

 

 

Blad 29 

 
5 EXTERNE VEILIGHEID 
 
5.1 Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke  stoffen 

(PGS15 opslagen) 
 
5.1.1  
Opslag verpakte gevaarlijke stoffen tot 10.000 kg 
 
De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de 
ADR-categorieën zoals genoemd in de PGS 15 moet in de speciaal 
daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en  
moet, voorzover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, 
voldoen aan de volgende voorschriften/paragrafen van de richtlijn PGS 
15: 

 Algemeen: paragraaf 3.1, en de voorschriften 3.2.3.1, 3.2.4.2 t/m 
3.2.4.4, 3.7.1, 3.9.1,3.21.1 en 3.23.1; 

 Uitpandige opslagvoorziening: paragrafen 3.2.2, 3.8 en 3.20; 
 Stellingen: paragraaf 3.4; 
 Verpakking en etikettering: par. 3.11; 
 Gebruik opslagvoorziening: par.3.12, 3.13, voorschrift 3.14.1 , 

3.14.3, 3.15.1, par.3.16, 3.17, 3.18, 3.19. 
 

 
5.2 Opslag van aardolieproducten (Klasse K3) tot 150 m3  in 

bovengrondse tanks (PGS 30 opslag) 
 
5.2.1  
Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder 
vulleiding met overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Een dergelijke tank 
dient te worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een 
automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt 
gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme. 
 
5.2.2  
De opslag moet voldoen aan het gestelde in de voorschriften 4.1.1, 
4.1.2.1 : horizontale cilindrische tanks, 4.1.3 tot en met 4.1.6, 4.2.1 tot en 
met 4.2.11, 4.2.14, 4.3.1, 4.3.6 tot en met 4.3.9, 4.3.11 en 4.3.12, 4.4.1 
tot en met 4.4.5, 4.4.7 en 4.4.8, 4.5.1 tot en met 4.5.9, 4.5.11 en 4.6.1 tot 
en met 4.6.7. van de richtlijn PGS 30: 
 
5.3 Brandbestrijding 
 
5.3.1  
Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen met 
gevaarlijke stoffen die zich aan een terreingedeelte bevinden waar 
gemotoriseerd verkeer kan plaatsvinden, moeten afdoende zijn 
beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie. 
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6 GELUID EN TRILLINGEN 
 
6.1 Algemeen 
 
6.1.1  
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van 
de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding 
meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999. 
 
6.2 Representatieve bedrijfssituatie 
 
6.2.1  
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in 
de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting 
verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het 
transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de 
onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan: 
 
Vergunning
punt 
 

Rijksdriehoekcoordinaten Dagperiode 
07.00-19.00u 

Avondperiode 
19.00-23.00u 

Nachtperiode 
23.00-07.00u 

X-coordinaat Y-coordinaat 

VP1 Tilstra 185759 579728 38 38 Nvt 
VP2 Tilstra 185545 579684 36 34 Nvt 
VP3 Tilstra 185602 579468 43 42 Nvt 
VP4 Tilstra 185813 579506 47 45 Nvt 

 
De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in figuur 1 in de 
bijlage. 
 
6.2.2  
Het maximale geluidsniveau LAmax. veroorzaakt door de in de inrichting 
aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte 
werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer 
binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande 
beoordelingspunten niet meer bedragen dan: 
 
Vergunning
punt 
 

Rijksdriehoekcoordinaten Dagperiode 
07.00-19.00u 

Avondperiode 
19.00-23.00u 

Nachtperiode 
23.00-07.00u 

X-coordinaat Y-coordinaat 

VP1 Tilstra 185759 579728 58 58 Nvt 
VP2 Tilstra 185545 579684 56 56 Nvt 
VP3 Tilstra 185602 579468 64 64 Nvt 
VP4 Tilstra 185813 579506 66 66 nvt 

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in figuur 1 in de 
bijlage. 
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7 OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
7.1 Bieden van gelegendheid voor het beoefenen van sport 
 
7.1.1  
De verlichting ten behoeve van de sportbeoefening in de buitenlucht 
moet zijn uitgeschakeld: 
a. tussen 23.00 uur en 07.00 uur; en 
b. indien er geen sport beoefend wordt noch onderhoud plaatsvindt. 
 
Toelichting: 
Dit voorschrift is niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband 
met: 
a. de viering van festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke 

verordening zijn aangewezen, in de gebieden in de gemeente 
waarvoor de verordening geldt; 

b. de viering van andere festiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, 
waarbij het aantal bij of krachtens een gemeentelijke verordening aan 
te wijzen dagen of dagdelen niet meer mag bedragen dan twaalf per 
kalenderjaar; 

c. door het bevoegd gezag aangewezen activiteiten in een inrichting, 
anders dan festiviteiten als bedoeld in onderdeel b, waarbij het aantal 
aan te wijzen dagen of dagdelen gebaseerd op dit artikel tezamen 
niet meer bedraagt dan twaalf dagen per kalenderjaar. 

 
7.1.2  
De inrichting van de handboogbaan moet voldoen aan de bepalingen van 
de Regelgeving Veiligheid Handboogbanen, uitgave NHB 2 oktober 
1998. 
 
7.1.3  
Op een handboogbaan wordt uitsluitend: 
1. met een hand- of kruisbogen geschoten; 
2. op het doel geschoten vanaf de standplaats van de schutter. 
De standplaats van de schutter is duidelijk aangegeven. 
 
 
7.1.4  
Degene die de inrichting drijft, treft zodanige maatregelen dat niet wordt 
geschoten indien zich personen in de onveilige zone bevinden. De 
onveilige zone wordt gemarkeerd. 
 
7.2 In werking hebben van een acculader 
 
7.2.1  
Een acculader moet zijn geaard. Een acculader en accu's moeten 
overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn. 
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7.2.2  
De batterij moet minstens eenmaal per jaar schoon worden gemaakt en 
worden onderhouden, om lekstromen te voorkomen. Periodiek 
onderhoud aan de batterij moet gebeuren door een hiervoor 
gecertificeerd bedrijf. 
 
7.2.3  
Een acculader dient tegen aanrijding te zijn beschermd.  
 
7.2.4  
Ontstekingsbronnen zoals hete oppervlakken, vlammen en vonken 
moeten worden vermeden. 
 
7.2.5  
Acculaders en accumulatorbatterijen moeten, indien zij geladen worden 
of in werking zijn, zijn opgesteld in een goed op de buitenlucht 
geventileerde ruimte. 
 
7.2.6  
Tijdens het laden van accu's mag binnen 2 m afstand van de 
opstelplaats van de accu's niet worden gerookt en mag geen open vuur 
aanwezig zijn. Op de daartoe geschikte plaatsen moeten met betrekking 
tot dit verbod pictogrammen zijn aangebracht. 
 
7.2.7  
Het laden van een accu met een acculader moet plaatsvinden boven een 
bodembeschermende voorziening. 
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BIJLAGE: BEGRIPPEN 
 
ACCEPTABEL HINDERNIVEAU: 
De resultante van het uitgebreide afwegingsproces uitgevoerd door het 
bevoegde bestuursorgaan. De aspecten die bij dit proces een rol kunnen 
spelen zijn de historie van de inrichting  in zijn omgeving, de aard en de 
waardering van de geur, het klachtenpatroon en andere beschikbare 
informatie over de hinder en (mogelijke) emissies, de technische en 
financiële consequenties van mogelijke maatregelen, de consequenties 
voor de werkgelegenheid, etc. 
 
AFVALSTOFFEN: 
Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, 
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. 
 
AFVALWATER: 
Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering 
daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen. 
 
BEDRIJFSRIOLERING: 
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting 
naar een openbare riolering of een andere voorziening voor de 
inzameling en het transport van afvalwater. 
 
BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT): 
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu 
meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige 
gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te 
voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, 
die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch 
haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden 
toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in 
Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken 
mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt 
gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de 
wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld. 
 
BODEM: 
Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en 
gasvormige bestanddelen en organismen. 
 
BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL: 
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of 
proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren 
(overeenkomstig Barim). 
 
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING: 
Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding 
of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van 
immissies in de bodem. 
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BODEMINCIDENT: 
Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat 
vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel een incident 
waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat 
bodembelasting is opgetreden. 
 
 
 
BODEMRISICO(CATEGORIE): 
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een 
specifieke bedrijfsmatige activiteit. 
 
BODEMRISICOCATEGORIE A: 
Verwaarloosbaar bodemrisico. 
 
BODEMRISICODOCUMENT: 
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. 
Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit de (eind-) emissiescore 
en de bijbehorende bodemrisicocategorie, overeenkomstig de 
bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
bedrijfsmatige activiteiten, bepaald. 
 
BRANDBARE VLOEISTOFFEN: 
WMS-categorie: zeer licht ontvlambaar 
Grenzen: Kookpunt ten hoogste 308 K (35°C) en vlampunt lager dan 273 
K (0°C). 
Klasse 0 
 
WMS-categorie: licht ontvlambaar 
Grenzen: Vlampunt van 273 K (0°C) tot 294 K (21°C). 
Klasse 1 
 
WMS-categorie: Ontvlambaar 
Grenzen: Vlampunt gelijk aan of boven 294 K (21°C) en ten hoogste  328 
K (55°C). 
Klasse 2. 
 
WMS-categorie: - 
Grenzen: Vlampunt boven 328 K (55°C) en ten hoogste 373 K (100°C). 
Klasse 3. 
 
WMS-categorie: - 
Grenzen: Vlampunt boven 373 K (100°C). 
Klasse 4. 
 
Toelichting: 
Bovenstaande definities zijn ontleend aan het Landelijk 
afvalbeheersplan, Deel 2 en 3  2002-2012, p 334. Vastgesteld moet 
worden of deze definities toepasbaar zijn in de Wm vergunning. 
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BREF: 
Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste 
beschikbare technieken zijn beschreven. 
 
CUR/PBV: 
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / 
Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen. 
 
CUR/PBV-AANBEVELING 44: 
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen. 
 
CUR/PBV-AANBEVELING 51: 
Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen. 
 
CUR/PBV-AANBEVELING 65: 
Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen. 
 
DIFFUSE EMISSIES: 
1. Emissies door lekverliezen. 
2. Emissies van oppervlaktebronnen 
 
EMBALLAGE: 
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en 
kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en 
kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers 
(IBC's). 
 
EMISSIE: 
De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht 
(vracht per tijdeenheid). 
 
EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ): 
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter 
plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, 
vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM. 
 
GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN: 
Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur 
krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 
465). 
 
GELUIDSGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING: 
Een verblijfsruimte als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van 
het Bouwbesluit. 
 
GELUIDSNIVEAU IN DB(A): 
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), 
overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie 
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(IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie 
no. 651, uitgave 1989. 
 
GEVAARLIJKE AFVALSTOF: 
Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn 
afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit. 
 
GEVAARLIJKE STOFFEN: 
Indien sprake is van een opslag volgens CPR 15-1, 15-2, of 15-3: 
Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en 
aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een 
categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet 
milieubeheer. 
 
Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15: 
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen. 
 
GOEDEREN: 
Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR 
geeft de klasse-indeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze 
lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan 
aanvullingen of wijzigingen ondergaan. 
HERGEBRUIK: 
Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen 
zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij 
waren bedoeld.  
 
HUISHOUDELIJK AFVAL: 
Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor 
zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen 
betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval. 
 
IMMISSIE: 
De concentratie in de omgeving (op leefniveau). 
 
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT): 
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter 
plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo 
nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal 
geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld 
overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', 
uitgave 1999. 
 
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax): 
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', 
verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt 
overeen met een tijdconstante van 125 ms. 
 
MEETPROTOCOL VOOR LEKVERLIEZEN: 
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Rapport nummer 15 van maart 2004 uit de rapportagereeks 
Milieumonitor van het RIVM 
 
MENGEN: 
Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met 
elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen.  
 
NEN: 
Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) 
uitgegeven norm. 
 
NEN 2443: 
Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages. 
 
NEN 3398: 
Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten. 
 
NEN 3399: 
Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten. 
 
NEN 5725: 
Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek. 
 
NEN 5740: 
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van 
bodem en grond. 
 
 
NEN 6414: 
Water en slib - Bepaling van de temperatuur. 
 
NEN 6487: 
Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte. 
NEN 6671: 
Afvalwater en slib - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan 
petroleumether extraheerbare oliën en vetten - Soxhlet extractie. 
 
NEN 6672: 
Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether 
extraheerbare oliën en vetten - Directe extractie. 
 
NEN 6672/C1: 
Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether 
extraheerbare oliën en vetten - Directe extractie. Correctieblad. 
 
NEN-EN: 
Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm 
die door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse 
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norm is aanvaard.  
 
NEN-EN 13725: 
Lucht - Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie. 
 
NEN-EN 14181: 
Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van 
geautomatiseerde meetsystemen. 
 
NEN-EN 15259: 
Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen 
voor meetvlakken en meetlokaties en voor doelstelling, meetplan en 
rapportage van de meting. 
 
NEN-EN 1825-1 : 
Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp, eisen en 
beproeving, merken en kwaliteitscontrole. 
 
NEN-EN 1825-2: 
Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 2: Bepaling van nominale 
afmeting, installatie, functionering en onderhoud. 
 
NEN-EN-ISO/IEC: 
Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) 
geïmplementeerde norm van de International Organisation for 
Standardization (ISO) en/of de International Electrotechnical Commission 
(IEC) die door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard 
als Nederlandse norm. 
 
NEN-EN-ISO/IEC 17020: 
Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten 
instellingen die keuringen uitvoeren. 
 
NEN-EN-ISO/IEC 17025: 
Algemene eisen voor de bekwaamheid van de beproevings- en 
kalibratielaboratoria. 
 
NEN-ISO: 
Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven 
norm die door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard 
als Nederlandse norm. 
 
NEN-ISO 10523: 
Water - Bepaling van de pH. 
 
NEN-ISO 22743: 
Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA). 
 
NEN-ISO 22743/C1: 
Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA). 
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Correctieblad. 
 
NER: 
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht. 
 
NRB: 
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, 
Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil). 
 
NULSITUATIE: 
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting 
op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart. 
 
NULSITUATIE-ONDERZOEK: 
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die 
plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten 
plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die 
verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de 
inrichting in de bodem kunnen geraken. 
 
NUTTIGE TOEPASSING: 
Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig 
doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere 
economie, andere materialen te vervangen die anders voor een 
specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die 
functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren 
de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de 
kaderrichtlijnafvalstoffen  
 
ONTDOENER: 
Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil 
ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, 
bewerker of verwerker. 
 
OPENBAAR RIOOL: 
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld 
in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer. 
 
OVERSLAAN: 
- het kortdurend stallen van containers met afval, bijvoorbeeld 

containers die door schepen worden aangevoerd en daarna door 
voertuigen worden verder getransporteerd, of andersom; 

- het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, bijvoorbeeld 
vanuit de chemokar naar grotere vrachtwagens. Het kan daarbij gaan 
om afval dat door rechtspersoon A is ingezameld of wordt 
getransporteerd en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B 
wordt overgeslagen; 

- het stallen van met afval geladen voertuigen, bijvoorbeeld het 
overnachten van een volle vrachtwagen op een inrichting. 
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PGS 15: 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15; Opslag van gevaarlijke stoffen en 
gasflessen. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 
 
PGS 30: 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'opslag vloeibare 
aardolieproducten in bovengrondse tanks'. Downloaden via 
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.  
 
POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT: 
Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich 
meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de 
fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de 
activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel 
bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen 
die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten 
beschouwing gelaten. 
 
PREVENTIE: 
Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product 
afvalstof is geworden, ter vermindering van: 
a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van 

producten of de verlenging van de levensduur van producten; 
b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het 

milieu en de menselijke gezondheid, of 
c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.  
 
REFERENTIENIVEAU: 
De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald 
overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 
1982, 162): 
1. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een 

bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, 
exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; 

2. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door 
wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de 
nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in 
rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 
500 motorvoertuigen gedurende die periode. 

 
RENDABELE MAATREGELEN: 
Naar keuze van de inrichting ofwel: 
1. maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder, 

of 
2. maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een 

interne rentevoet van 15%. 
 
RISICO: 
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de 
kans dat deze zich voordoen. 
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SBR-RICHTLIJN B: 
Meet- en beoordelingsrichtlijnen, Hinder voor personen in gebouwen 
Deel B, Richtlijn van de Stichting Bouwresearch. 
Dit deel van meet- en beoordelingsrichtlijnen gaat over hinder voor 
personen ten gevolge van gebouwtrillingen. In dit deel van de richtlijn 
wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van de functie van het gebouw, 
het tijdstip van de dag en het karakter van de trillingen. Tevens 
onderscheidt de richtlijn bestaande, gewijzigde en nieuwe situaties. 
TRILLING: 
Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is. 
 
VERKEERSBEWEGING: 
Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen. 
 
VERWERKING: 
Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of 
verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.   
 
VLOEISTOFDICHT: 
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van 
een bodembeschermende voorziening niet bereikt. 
 
VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING: 
Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig 
CUR/PBV-aanbeveling 44. 
 
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING: 
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van 
doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen 
vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan 
komen. 
 
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING: 
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat 
deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats 
kan vinden. 
 
WONING: 
Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of 
daartoe is bestemd. 
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FIGUUR 1: Ligging vergunningpunten Tilstra 
 
 


