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Omgevingsvergunning 
 
Op 23 mei 2017 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren 
en in gebruik hebben van bouwwerken op het perceel  kadastraal bekend gemeente Den Ham, sectie H, 
nummers 566, 668, 669, 670 en sectie K nummers 310 en 75 plaatselijk bekend:  
 

Schoolstraat 12-13-14 in Vroomshoop 
 
Deze aanvraag wordt gecoördineerd behandeld met de ruimtelijke procedure. 
 
Besluit 
Gelet op 

a. Coördinatiebesluit Twenterand d.d. 4 oktober 2016 
b. Wet ruimtelijke ordening (Wro) artikelen 3.30, 3.31 en 3.32 
c. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) artikelen 2.1, 2,10 (activiteit bouw), 2.1, 2.14 

(activiteit milieu), 2.1, 2.17 (activiteit omgevingsvergunning beperkte milieutoets) 
besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen. 
 
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen 
deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 

- Bouw 
- Milieu (vergunning) 
- Milieu (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) 
 

Procedure 
Het besluit is voorbereid volgens de uitgebreide procedure overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit  

1. bouwen aan artikel 2.10 Wabo 
2. milieu aan artikel 2.14 Wabo 
3. Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aan art. 2.17 Wabo en art. 5.13b Besluit 

omgevingsrecht. 
 
Daarnaast hebben wij de aanvraag getoetst aan de overige van toepassing zijnde voorschriften van het 
Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Uw aanvraag voldoet aan de van 
toepassing zijnde voorschriften en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning. 
 
Bijgevoegde documenten 
De afweging om wel of geen vergunning te verlenen en voorschriften zijn weergegeven in de bijlagen. De 
bijlagen worden geacht deel uit te maken van deze vergunning. 
 
Ontvankelijkheid 
Wij hebben de aanvraag aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. De aanvraag bevat 
voldoende informatie om de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving goed te kunnen 
beoordelen. De aanvraag is daarom ontvankelijk en wij hebben deze in behandeling genomen. 

 
Ter inzage legging 
Van 16 juni 2017 tot en met 27 juli 2017 heeft het ontwerp van dit besluit, en andere hierop betrekking 
hebbende documenten, ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar 
voren te brengen. Van deze gelegenheid is wel /geen gebruik gemaakt. 
 
Samengevat hebben wij de volgende zienswijze(n) ontvangen: 
samenvatting zienswijzen. 
 
Over deze zienswijzen merken wij het volgende op: 
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reactie op zienswijze(n). 
 
Inwerkingtreding 
Het besluit treedt in werking zes weken na de dag van de ter inzage legging. 
 
Beroep 
De mogelijkheid bestaat om op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift in te dienen. 
Dit moet binnen zes weken, gerekend vanaf de dag volgend op de ter inzage legging van dit besluit. Voor 
verdere informatie verwijzen wij u naar de bijlage bij deze brief. De beschikking treedt in werking nadat de 
termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst 
de werking van het besluit niet. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd binnen 
voornoemde termijn van zes weken treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is 
genomen. 
 
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van Datum ter inzage 
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Twenterand. 
Het gemeentehuis is iedere werkdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur.  
 
Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u in onze gemeentegids en op 
de website van de gemeente Twenterand. 
 
Nadere informatie 
Voor meer informatie over deze brief  kunt u contact opnemen met A. van Weering telefoonnummer 0546-
840840. Wanneer u schriftelijk reageert, verzoeken wij u ons kenmerk 2017.HZ_WABO.197 te vermelden. 
 
Datum besluit dddd 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Twenterand, 
de secretaris,      de burgemeester, 
 
 
 
 
H.J. ten Brinke      drs. A.E.H. van der Kolk 
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BIJLAGE 
 
 
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk 
 
2. Het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting 
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1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk. 
 

Motivering 
 
Inleiding 
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder a, Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.  
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 
 
Toetsing en overweging 
In artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn de weigeringsgronden voor 
een activiteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo aangegeven. Hieruit blijkt dat 
aannemelijk moet zijn dat het bouwwerk voldoet aan de eisen vermeld in het Bouwbesluit en de 
Bouwverordening. Verder mag het bouwwerk niet in strijd zijn met een bestemmingsplan, exploitatieplan, 
of een eerder genomen afwijkingsbesluit en moet het voldoen aan de redelijke eisen van welstand zoals 
deze zijn neergelegd in de gemeentelijke welstandsnota.  
 
Bij de beoordeling van het bouwplan hebben wij dan ook uitdrukkelijk aan de hierboven genoemde 
gronden getoetst. Daarbij zijn wij tot de onderstaande conclusies gekomen. 
 
Bouwbesluit 2012 
Het is aannemelijk dat het bouwwerk voldoet, voor zover beoordeeld en/of van toepassing, aan de eisen 
vermeld in het Bouwbesluit. Indien een nadere beoordeling ingevolge het Bouwbesluit nodig is, wordt 
daarop in de bij deze vergunning gehechte voorwaarden en nadere eisen nader ingegaan. 
 
Bouwverordening Gemeente Twenterand 2012  
Het is aannemelijk dat het bouwwerk voldoet, voor zover beoordeeld en/of van toepassing, aan de eisen 
vermeld in de bouwverordening. Indien een nadere beoordeling ingevolge de bouwverordening nodig is, 
wordt daarop in de bij deze vergunning gehechte voorwaarden en nadere eisen nader ingegaan. 
 
Monument 
Het onderhavige pand is niet aangewezen als Monument.  
 
Redelijke eisen van welstand 
Uw bouwplan is gelegen in een gebied dat is aangewezen in de Welstandsnota 2012 en is gelegen in het  
Welstandsgebied: Welstandsarme gebieden. 
 
Wij hebben uw bouwplan daarom niet voor toetsing aan redelijke eisen van welstand voorgelegd aan de 
stadsbouwmeester. Het betreft geen exces. 
 
Bestemmingsplan / afwijkingsbesluit 
Het plan is getoetst aan het “ontwerp bestemmingsplan Schoolstraat 12, 13 & 14”. Het perceel heeft de 
bestemming “bedrijf”. Het plan voldoet aan de voorwaarden van het dit bestemmingsplan. Ook voldoet het 
plan aan de functie- en gebiedsaanduidingen zoals op de plankaart behorende bij het ontwerp 
bestemmingsplan is weergegeven. 
 
Conclusie 
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van 
deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. 
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Voorschriften voor het (verbouwen) van een bouwwerk 
 
HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK 
 
Algemeen 

1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit en 
van de Bouwverordening van de gemeente Twenterand en de krachtens die regelingen gestelde 
nadere regels. 

 
2. De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de 

bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze 
gegevens ter inzage worden gegeven. 

 
3. Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de 

bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken. 
 

4. Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de 
vergunning intrekken. 
 

5. U moet zelf voorzorgsmaatregelen (laten) nemen om schade aan wegen, bomen, trottoirs, perken 
en/of andere gemeentelijke eigendommen te voorkomen. Wordt tijdens de bouw toch schade 
aangebracht dan moet u dit direct melden bij de gemeente Twenterand. De aangebrachte schade 
dient op aanwijzing van de gemeente te worden hersteld. Hierbij dienen alle aanwijzingen van de 
gemeente in acht worden genomen. 
 

6. Eisen m.b.t. riolering/regenwater: 
De binnen- en buitenhuisriolering gescheiden aan (laten) leggen. Hemel-,dak-,terreinwater 
bergen/infiltreren in/op eigen terrein of afvoeren naar open water. Is er sprake van een 
gemeentelijke sloot dan t.p.v de uitmonding van de buis een voorziening (talud- en 
buisbescherming) toepassen tegen uitspoeling, beschadiging door slootonderhoud etc. Indien de 
sloot eigendom is van Waterschap Vechtstromen of de Provincie Overijssel dan moet contact 
worden opgenomen met het Waterschap resp. de Provincie Overijssel. Hiervoor is een 
vergunning vereist. 
Aanwezige rioolaansluiting (her)gebruiken voor uitsluitend vuilwater (over de riolering wordt in het 
milieudeel van deze beschikking ook iets genoemd, eea moet met elkaar in overstemming zijn) 
 

7. Voordat het pand in gebruik wordt genomen dienen de benodigde brandblussers, eea ter 
goedkeuring door de gemeente Twenterand, geplaatst te zijn.  

 
Meldingsplicht 
Uw contactpersoon voor de uitvoering van de werkzaamheden is de heer T. Notkamp van het team 
Omgeving. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0546) 840840 of via email t. notkamp@twenterand.nl 
 
De volgende werkzaamheden moeten worden gemeld: 
 

Werkzaamheid Hoe Wanneer 

Aanvang van het werk 

(inclusief 

ontgravingswerkzaamheden) 

mondeling of schriftelijk uiterlijk 2 dagen voor de start 

van het werk 

Evt. 

grondverbeteringswerkzaamhe

den 

mondeling of schriftelijk uiterlijk 2 dagen voor aanvang 

Leggen van de fundering mondeling of schriftelijk Uiterlijk 2 dagen voor aanvang 

Storten van beton mondeling of schriftelijk uiterlijk 2 dagen voor aanvang 
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Leggen van de vloeren mondeling of schriftelijk Uiterlijk2 dagen voor aanvang 

Gereedkomen van 

rioleringsputten en van grond- 

en huisaansluitleidingen 

mondeling of schriftelijk onmiddellijk na voltooiing * 

Gereedkomen van 

leidingdoorvoeren en 

mantelbuizen door wanden en 

vloeren beneden straatpeil 

mondeling of schriftelijk onmiddellijk na voltooiing * 

Gereedkomen van 

dakbedekking 

mondeling of schriftelijk onmiddellijk na voltooiing 

Einde van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk uiterlijk op de dag van 

beëindiging van het werk 

 
Voor de met een * in de tabel gemerkte werkzaamheden geldt dat deze gedurende een periode van 2 
dagen nadat de kennisgeving is gedaan niet zonder toestemming van team Omgeving aan het oog 
mogen worden onttrokken. 
 
In te dienen gegevens en bescheiden 
Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten 3 weken voor aanvang van 
de werkzaamheden ter goedkeuring bij het team Omgeving worden ingediend. Het gaat hierbij om de 
volgende overeenkomstig de considerans bepaalde gegevens: 
 

1. Gegevens mbt de tussensluis, welke op de situatietekening staat tussen de nieuwe hal en de 
bestaande bebouwing. Dit betreft de plattegrond, gevels en technische uitwerking inclusief de 
constructieve gegevens. 

 
Uitkomende grond 
Uitkomende grond dient bij voorkeur op het bouwperceel te worden verwerkt (art. 2.4.2 van de 
bouwverordening). Voor afvoer van de grond naar elders is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. 
 
Bemalen van bouwputten 
Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van 
bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar kan 
ontstaan voor de veiligheid van belendingen (kwaliteit funderingen). 
 
Zowel voor het mogen bemalen van een bouwput (onttrekken grondwater) als voor het mogen lozen van 
het opgepompte grondwater is een vergunning of melding nodig. 
 
Voor het ontrekken van grondwater  en voor directe lozingen (op het oppervlaktewater) kunt u via 
www.omgevingsloket.nl een watervergunning aanvragen. 
 
Voor indirecte lozingen (op het riool) is of een melding op grond van het Activiteitenbesluit vereist 
(inrichtingen) via www.omgevingsloket.nl of een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen 
via www.infomil.nl  
 
Meer informatie kunt vinden op www.helpdeskwater.nl 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.omgevingsloket.nl/
http://www.omgevingsloket.nl/
http://www.infomil.nl/
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Bijlage dossierlijst (ver)bouwen van een bouwwerk 
 
Betreft dossier  : 2017.HZ_WABO.197 
Kenmerk  : 2994485 
Omschrijving aanvraag : realiseren en in gebruik hebben van bouwwerken 
Locatie   : Schoolstraat 12-13-14 in Vroomshoop 
 
 
Bijbehorende documenten 
De volgende documenten behoren bij het besluit: 

 

Naam Type Datum toegevoegd 

 
Aanvraagdocument    aanvraag   23 mei 2017   
Fundering riolering    tekening 302   23 mei 2017 
Begane grond , 1e verdieping   tekening 303   23 mei 2017 
Dakaanzicht     tekening 305   23 mei 2017 
Principedetails     tekening 315   23 mei 2017 
Constructieberekening     berekening B01   23 mei 2017 
Fundatieplan Brons    tekening B01   23 mei 2017 
Metaalbouwplaat 207    productinfo   23 mei 2017 
Rockwool komo blad    productinfo    23 mei 2017 
Wanden echostreek    productinfo   23 mei 2017 
WBDBO Brandrapport Cladisol   productinfo   23 mei 2017 
Luchtfoto     bijlage    23 mei 2017 
Gevel en plattegronden nieuwbouw overkapping tekening   23 mei 2017 
Overkapping gewijzigde situatie   tekening 300N   23 mei 2017 
Overkapping bestaande situatie   tekening 330M   23 mei 2017 
Constructieberekening overkapping  berekening   23 mei 2017 
Hal 2 bestaande situatie    tekening 330B   23 mei 2017 
Hal 2 toekomstige situatie    tekening 300U   23 mei 2017 
Gevels  doorsneden     tekening 301   23 mei 2017
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2. Het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting 
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Procedurele overwegingen milieu 

 Omgevingsvergunning op aanvraag 

 Projectbeschrijving 

 Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Aanvraag voor activiteit 
bouwen en milieu in verband met realisatie van bouwwerken en gebruik. Een uitgebreide 
projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving 
wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: 

- bouwen bedrijfshal met overkappingen en geluidscherm; 

- revisievergunning voor de gewijzigde milieubelastende  activiteiten; 

- Omgevingsvergunning beperkte milieutoets.         
  
Als één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet daarnaast beoordeeld worden of een 
aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt 
niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. De volgende stelsels haken in principe: 

 
- Geen aanhaking Natuurbeschermingswet 1998, verklaring van geen bedenkingen 

 Hein Heun Beheer b.v. beschikt nog niet over een vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998. In afwijking van de aanvraag voor de omgevingsvergunning is het voor de 
toetsing aan de Nb-wet noodzakelijk dat we de gehele inrichting beoordelen. 

 Gezien de aard van de inrichting en de afstand tot beschermde gebieden zijn met name de onderdelen 
van de inrichting die leiden tot stikstofdepositie van belang. Het gaat hierbij om het gebruik van de 
werktuigen op het terrein van de inrichting en de trensportbewegingen van de vrachtwagens en andere 
wegverkeervoertuigen. Op 23 maart 2017 is in opdracht van Hein Heun Beheer b.v. door Langelaar 
milieuadvies overleg gevoerd met de provincie Overijssel met betrekking tot de mogelijk noodzakelijke 
vergunningprocedure vanwege de emissies van NOx. In november 2016 is al eerder een aanvraag NB-
vergunning ingediend doch vanwege het niet tijdig aanvullen van deze aanvraag is deze door de provincie 
d.d. 29 november 2016 buiten behandeling gelaten. Nadat op 17 maart 2017 de nieuwe meldingsmodule 
van Aerius ter beschikking kwam heeft Langelaar een nieuwe melding gedaan op basis van aangepaste 
werkzaamheden waarbij o.a. het zeven van grond en granulaat  buiten de aanvraag is gelaten. Op basis 
van het per 17 maart 2017 geldende beleid is een vergunning inzake de Natuurbeschermingswet 1998 
nodig indien de aangevraagde ontwikkeling een grotere depositie op Naturo2000-natuur heeft dan 0,05 
Mol en meer. In een bericht van de provincie Overijssel d.d. 23 maart 2017 blijkt dat vanwege het feit dat 
in 2016 al eerder een melding is ingediend de provincie van mening is dat wanneer de depositie lager is 
dan 0,05 Mol/ha.jr de wijziging vergunningvrij is. Uit de berekening  blijkt nu dat de depositie minder dan 
0,05 Mol/ha.jr bedraagt waardoor de activiteiten vergunningvrij zijn. De uitgevoerde berekening moet ter 
controle worden bewaard. Door het ontbreken van de vergunningplicht vervalt de coördinatie met de 
Natuurbeschermingswet 1998. 
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 De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 28.10 van bijlage I bij het Besluit 
omgevingsrecht. De inrichting is vergunningplichtig vanwege het feit dat meer dan 45 m³ gemengd bouw- 
en sloopafval uit eigen werken wordt opgeslagen op het terrein. Op een groot aantal activiteiten binnen de 
inrichting is het Activiteitenbesluit van toepassing. D.d. 29 mei 2017 is een melding ingediend en deze 
dient in samenhang met de ingediende aanvraag te worden verwerkt, aangezien een groot aantal 
voorschriften zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling.  

 Omschrijving van de aanvraag milieudeel 

 De aanvraag bestaat uit de volgende delen: 

 Aanvraagformulier met OLO-nummer 2994485; 

 Toelichting bij aanvraag d.d. 2-5-2017; 

 Tekening inrichting d.d. 31-1-2017 

 Akoestisch onderzoek Tideman 14.103.03 versie 12 

 A&V en AO/IC d.d. 2-5-2017 

 Rapport luchtkwaliteit Langelaar d.d. 15-2-2017 

 Bodemonderzoek bouwlocatie Mos Milieu d.d. 16-12-2016 

 Rapport stikstofdepositie Langelaar 20-3-2016 

 Tekening situatie nieuw 300T 

 Melding Activiteitenbesluit d.d. 29-5-2017 

 Huidige vergunningssituatie 

 Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel 
meldingen geaccepteerd: 

SOORT VERGUNNING DATUM KENMERK ONDERWERP 
Revisievergunning 6-4-2010 M05-2006 Opslag en transport sloopbedrijf Schoolstraat 12 
Melding Activiteitenbesluit 18-2-2013 2013.HZ_MM.007 Wijzigen gebruik Schoolstraat 13-14 
Melding Activiteitenbesluit 29-4-2014 2014.HZ_MM.035 Vervangende nieuwbouw werkplaats 

Schoolstraat 12 

 
Bevoegd gezag 

 Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 
2.4 eerste lid van de Wabo. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C 
categorie 28.10 van het Bor. 

 Coördinatie met de Waterwet 

 Het Waterschap Vechtstromen heeft advies uitgebracht op grond van de stukken die in vooroverleg zijn 
ingediend. |Op grond van deze gegevens is geoordeeld dat onvoldoende gegevens zijn aangeleverd om 
het geheel goed te kunnen beoordelen. In de vergunning is een voorschrift opgenomen dat voorafgaand 
aan de in gebruik name van e bouwwerken de vereiste gegevens met betrekking tot de waterparagraaf 
worden geleverd. De verwachting bestaat dat de voorschriften verbonden aan het Activiteitenbesluit 
voldoende zijn om de waterparagraaf af te dekken. 

 Volledigheid aanvraag en opschorting procedure 

De aanvraag wordt in coördinatie met een bestemmingsplanwijziging gevoerd aangezien voor de nieuw 
de bouwen bedrijfshal en overkappingen sprake is van strijdigheid met het huidige bestemmingsplan. 
Omdat tevens sprake is van gewijzigd gebruik van de locatie Schoolstaat 13-14 en samenvoeging met 
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Schoolstraat 12 tot één inrichting en één activiteit dient het bestemmingsplan voor deze locatie te worden 
geactualiseerd. 

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de 
aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de 
fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. 

 Advies, aanwijzing door minister, verklaring van geen bedenkingen 

 Op grond van artikel 2.27 van de Wabo in samenhang met artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i Wabo 
en artikel 2.2aa Besluit omgevingsrecht hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel een 
deelbevoegdheid in de vorm van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ten aanzien van 
vergunningverlening voor de activiteit natuur. In een vvgb, wordt bepaald welke voorschriften aan een 
omgevingsvergunning moeten worden verbonden. Hiervoor heeft een inhoudelijke overweging 
plaatsgevonden die is beschreven in het onderdeel ‘Inhoudelijke overwegingen’ uit deze verklaring. Uit de 
verklaring van de provincie blijkt dat er geen vvgb benodigd is. 
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Inhoudelijke overwegingen 

 Inrichting 

 Toetsing oprichten, veranderen of revisie 

 Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij: 

 de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken; 

 met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden; 

 de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid 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. 

 Activiteitenbesluit milieubeheer 

 In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die 
binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. 

 De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor 
vergunningplicht (type C inrichting) geldt. 
Binnen Hein Heun Beheer B.V. vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer 
van het Activiteitenbesluit en moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit 
en de daarbij behorende Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de 
genoemde (deel)activiteiten): 

- opslag van dieselolie en Ad-blue voor wegverkeer in bovengrondse tanks (PGS 30:2011) 

- afleveren dieselolie aan wegverkeer (PGS 28:2011) 

- opslag gevaarlijke stoffen in emballage (PGS 15:2016) 

- in gebruik hebben van een wasplaats voor motorvoertuigen. 

- opslag en overslag van (secundaire) grondstoffen en herbruikbare materialen. 

- opslag en overslag van bouw- en sloopafval (capaciteit > 45 m³) 

- onderhoud aan voertuigen en materieel 

- stalling materieel en materiaal 

- lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende  voorziening; 

- in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijn de een grote stookinstallatie; 

- Op- en overslag van verpakt asbest (< 50 m³); 
  
Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C-inrichting van 
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toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 
en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. 

 Algemene overwegingen 

 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. 
  
Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij 
ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT. 
  
BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, 
vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies 
vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande 
BREFs. Het hoofdstuk uit deze BREF’s waarin de BBT-maatregelen (BAT hoofdstuk) zijn opgenomen, 
geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld. 
  
BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot 
de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht. 

 Als op een activiteit of op een type proces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, 
geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing 
zijnde BBT-conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het 
proces behandelen moet bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in 
ieder geval rekening met de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het 
milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken. 

 Conclusies BBT 

 De aangevraagde werkzaamheden hebben geen betrekking op het verwijderen of nuttig toepassen van 
de afvalstoffen (BREF Afvalbehandeling en andere afdelingen uit paragraaf 5. Afvalbeheer). Bij de 
verwijdering en nuttige toepassing van afvalstoffen wordt de afvalstof als zodanig uit het ‘verkeer’ gehaald 
door deze te verbranden of storten, danwel een nieuw product te maken waarin de afvalstof is verwerkt 
waarbij de afvalstof niet meer als zodanig kan worden afgezonderd uit het nieuwe product. De BREF ‘Op- 
en overlag van bulkgoederen’ is als BBT maatregel van toepassing op de op- en overslag van losgestort 
materiaal als puin, stenen, zand, grond, hout en ijzer. 

IPPC- Afvalbedrijven 

 De sector afvalstoffen is verdeeld in afval(mee)verbrandingsinstallaties, stortplaatsen en overige 
afvalbedrijven. Van een verbrandingsinstallatie of stortplaats is hier geen sprake.  

1. De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 
ton per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten: 

a. biologische behandeling  



 

 

   14 
 

b. fysisch-chemische behandeling  

c. mengen of vermengen voorafgaand aan een van de onder 1.a  en 1.b vermelde 
 behandelingen.  

d. herverpakking voorafgaand aan een van de onder 5.1 en 5.2 vermelde behandelingen  

e. terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen  

f. recycling/terugwinning van andere anorganische materialen dan metalen of verbindingen 

g. regeneratie van zuren of basen  

h. terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan  

i. terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren  

j. herraffinage van olie en ander hergebruik van olie  

k. opslag in waterbekkens  

De verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 t per dag door middel 
van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten bedoeld in Richtlijn 
91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater: 
i)  biologische behandeling; 
ii)  fysisch-chemische behandeling; 
iii)  voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding; 
iv)  behandeling van slakken en as; 
v)  behandeling in shredders van metaalafval, met inbegrip van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur en autowrakken en de onderdelen daarvan. 
 
Nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke 
afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 t per dag, door middel van een of meer van de volgende 
activiteiten, met uitzondering van activiteiten die onder Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater vallen: 
i)  biologische behandeling; 
ii)  voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding; 
iii)  behandeling van slakken en as; 
iv)  behandeling in shredders van metaalafval, met inbegrip van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur en autowrakken en de onderdelen daarvan. 
 
Indien de behandeling van het afval beperkt blijft tot anaërobe vergisting, bedraagt de maximale capaciteit 
voor deze activiteit 100 t per dag. 
 
Vergunningplicht van de inrichting is gebaseerd op het enkele feit dat binnen de inrichting meer dat 45 m³ 
gemengd bouw- en sloopafval wordt opgeslagen en gesorteerd. 
 
Conclusie IPPC 
 
Met de ingediende aanvraag worden geen andere bewerkingen van afvalstoffen verricht dan het scheiden 
is soort door middel van sorteren. Bij het sorteren wordt geen gebruik gemaakt van een zeefinstallatie. Er 
is geen sprake van één of meerdere van de hierboven vermelde handelingen zodat geen sprake is van 
een IPPC-bedrijf.  
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Afval 

 Overwegingen voor inrichtingen 

 Preventie 
Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In hoofdstuk 13 van het 
LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In  Nederland is een separaat afvalpreventieprogamma 
vastgesteld. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG). Met 
het uitvoeren van het programma VANG  is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een 
belangrijk deel geborgd. 
Zowel het LAP als de genoemde programma’s bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor 
afvalpreventie bij bedrijven. Om invulling te geven aan dit aspect is de handreiking ‘Wegen naar preventie 
bij bedrijven’ (Infomil 2005) als toetsingskader gebruikt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het 
ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. 

Voor Hein Heun Beheer B.V. geldt dat naast de afvalstoffen die binnen de inrichting vrijkomen bij 
onderhoudswerkzaamheden aan materieel vooral aan de orde is dat afvalstoffen en secundaire 
grondstoffen van buiten de inrichting worden op- en overgeslagen. In de aanvraag is geen opgave gedaan 
voor de hoeveelheid afvalstoffen die uit werkzaamheden binnen de inrichting vrijkomen. 

 Afvalpreventie is relevant wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer 
dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt. Indien uit registratie blijkt dat deze hoeveelheden 
worden overschreden dienen de verschillende afvalstromen gescheiden van elkaar te worden bewaard en 
afgevoerd voor zover scheiding doenlijk is. Een beperkt onderzoek naar afvalpreventie kan op grond van 
de afvalregistratie worden geëist. 

 Overwegingen voor afvalverwerkers 

 Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals 
gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende 
afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) waaronder 
begrepen bijlage 6 (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven 
invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen: 

 preventie; 

 voorbereiding voor hergebruik; 

 recycling; 

 andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning; 

 veilige verwijdering. 

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde 
afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen 
laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- 
en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een 
vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal 
sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is. 

  

  

  



 

 

   16 
 

 Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 6 van het LAP een sectorplan is opgenomen 

 

 Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 6 van het LAP van toepassing: 

  4 Gescheiden ingezameld papier en karton 

  5 Gescheiden ingezameld groenafval 

11 Kunststof 

12 Metalen 

18 KCA/KGA 

28 gemengd bouw- en sloopafval 

29 steenachtig materiaal 

33 Dakafval 

26 Hout 

37 Asbest 

38 Glas 

39 Grond 

41 Verpakkingen algemeen 

52 Banden 

 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten 

De aangevraagde afvalstoffen en -stromen zijn hieronder vermeld. Hierbij zijn de maximaal te accepteren 
hoeveelheden en maximale opslag per afvalstof of afvalstroom aangegeven. Op het terrein is ruimte van 
een totale opslag van ca. 3000 m3. De verschillende fracties kunnen verschillende volumes hebben, 
waardoor de gesommeerde opgegeven opslagcapacteit meer lijkt dan er feitelijk beschikbaar is. De 
aanwezige opslagcapaciteit voor gevaarlijke afvalstoffen van buiten de inrichting is beperkt tot totaal 45 
ton. Daarnaast kan maximaal sprake zijn van 10 ton overige gevaarlijke stoffen voortkomend uit het 
onderhoud van materieel, waarmee is geborgd dat overeenkomstig de huidige inzichten de gemeente het 
bevoegde gezag is tot vergunningverlening en handhaving. 

Be-/verwerking 
Te be-/verwerken afvalstoffen  
(gebruikelijke benaming) 

Maximale hoeveel-
heid in opslag 
(ton) 

Maximale doorzet 
(ton/jaar) 

Sorteren 

Bedrijfsafval 100 1000 

Bouw- en sloopafval 2005 5150 

Gemengd A+B hout 400 2500 

C-Hout 2 100 

Kunststoffen 75 1250 

Puin/stenen/grind+ 2500 20.000 

Asfaltpuin+ 1010 10.000 

Snoeihout 50 1000 

Glas 10 200 

Sorteerresidu 
 

50 
1000 
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Sorteren en 
knippen 

IJzer (balken en constructieijzer)  
en Non-ferro 

1000 
25.000 

Sorteren 
Dakleer/dakgrind 52 450 

Zeefzand+ 150 3000 

Overslag/ opslag 

Gips en cellenbeton 50 500 

Rubber en banden 10 100 

Accu’s/batterijen 1,5 50 

KGA/KCA 0,5 100 

Asbest 20 1500 

Be-/verwerking (sectorplan van toepassing) 

Voor alle afvalstoffen die in de inrichting worden gebracht geldt dat sprake is van opslag, overslag en 
sorteren zonder enige bewerking, behoudens bij metalen constructiedelen die naar noodzaak worden 
geknipt. Asbest wordt verpakt opgeslagen en wordt afgevoerd om te worden gestort. De materialen 
vinden bijna allemaal hun herkomst uit het gemengde bouw- en sloopafval dat uit werken wordt 
aangevoerd en dat af werk niet rechtstreeks als gescheiden fracties kunnen worden afgevoerd voor 
verwerking, bewerking of hergebruik. 
  
Het beleid voor de categorieën afvalstoffen is neergelegd in sectorplannen en is gericht op maximaal 
hergebruik van het materiaal. In de sectorplannen zijn daartoe een minimumstandaarden opgenomen. 

 AV-beleid en AO/IC 
In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en 
verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle 
(AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting 
acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, 
administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen 
worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. Het op deze wijze 
transparant maken van de processen binnen een inrichting, geeft het bevoegd gezag handvatten om een 
adequaat oordeel te kunnen geven over de beheersing van de milieurisico’s. 
  
Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof 
aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden 
met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen in grote lijnen aan de 
randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen 
wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen.  

 Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC 
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als 
bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is 
vereist. 

 Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratievoorschriften 
in de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer (artikel 5.8 
van het Bor en de artikelen 10.38 en 10.40 van de Wm) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden 
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en 
juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken. 
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 Conclusie 
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn 
met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen. 

 Afvalwater 

 Maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater 

 Schoon hemelwater afkomstig van het dak van de gebouwen alsmede vanaf het terrein wordt geloosd in 
oppervlaktewater. Maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat vanaf het open terrein 
verontreinigd hemelwater naar oppervlaktewater wordt afgevoerd.  

 In de aanvraag ontbreken gegevens met betrekking de verwerking van (afval)water. Op advies van het 
Waterschap Vechtstromen dienen de gegevens in beeld  te worden gebracht voordat het geheel in 
gebruik is genomen. Het gaat hierbij om de beantwoording van de volgende vragen: 

 1. De lozingspunten (direct en indirect) ontbreken in de tekeningen. 
 2. Het is onduidelijk of er zuiveringsvoorziening aanwezig zijn voor het zuiveren van afvalwaterstromen. 
 3. Wat zijn de verwerkingscapaciteiten van deze voorzieningen. 
 4. Hoe en wanneer zijn deze voorzieningen aangelegd. 
 5. Zijn de milieuhygiënische kwaliteiten van de te lozen afvalwater beschikbaar? 
 6. Wat zijn de lozingsdebieten van afvalwaterstromen? 
 7. Het is niet duidelijk hoe het hemelwater van terrein wordt afgevoerd (goten, straatputten etc). 

 Beoordeling en conclusie 

 Omdat enkele noodzakelijke gegevens met betrekking tot de verwerking van afvalwater ontbreken kan dit 
aspect niet goed worden beoordeeld. Omdat geen sprake is van een specifiek productieproces waarbij 
productgebonden afvalwater vrijkomt schat het Waterschap Vechtstromen in dat op de lozing van 
(afval)water de voorschriften van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Het ontbreken van een aantal 
gegevens is daarom niet bepalend voor het kunnen verlenen van de gevraagde vergunning.   

 Bodem 

 Activiteitenbesluit 

 Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit heeft betrekking op het aspect bodem en is van toepassing op 
inrichtingen type A, inrichtingen type B en inrichtingen type C, waartoe een IPPC-installatie behoort, 
alsmede inrichtingen type C, waartoe geen IPPC-installatie behoort, voor zover het activiteiten betreft 
waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is. 
  
In Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en Afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling zijn voorschriften 
opgenomen die betrekking hebben op: 

 treffen van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen; 

 signaleren van bodemverontreiniging; 

 nulsituatieonderzoek bij oprichting van inrichtingen; 

 eindsituatieonderzoek na beëindigen van bodembedreigende activiteiten; 

 middelvoorschriften voor bodembeschermende maatregelen; 

 middelvoorschriften voor bodembeschermende voorzieningen; 

 maatwerk voor aanvaardbaar bodemrisico; 

 de verplichting tot het bewaren van documenten. 
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Over deze onderwerpen worden in de vergunning dus geen voorschriften opgenomen in geval van een 
IPPC-inrichting en voor bodembedreigende activiteiten die zijn genoemd in hoofdstuk 3 van het 
Activiteitenbesluit bij de andere inrichtingen type C. 

 Het kader voor de bescherming van de bodem 

 Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen 
en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde 
bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar 
bodemrisico. 

 Op basis van de NRB worden de voorgenomen activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm 
noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de 
normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten 
wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel 
uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit 
waar de NRB in voorziet. 

 De bodembedreigende activiteiten 

 Binnen de inrichting vinden potentieel bodembedreigende handelingen plaats. Paragraaf 5.1 uit de 
toelichting bij de aanvraag beschrijft de verschillende handelen en beoordeeld deze op haar bodemrisico 
volgens de criteria van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. 

 Bodemonderzoek ten behoeve van bouw nieuwe bedrijfshal 

 Ten behoeve van de beoordeling naar eventueel aanwezige verontreiniging is een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op het terreindeel waar een deel van de bebouwing van de voormalige 
ABCTA wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw onderzocht op verontreiniging van bodem en 
grondwater. Uit dit onderzoek, dat deel uitmaakt van de aanvraag, kan worden geconcludeerd dat er geen 
beperkingen bestaan om de gewenste nieuwbouw uit te voeren.   

 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 activiteiten 
het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. 
  
Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen die 
voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen. Voor de 
bodembeschermende maatregelen zijn voorschriften opgenomen die voorzien in een adequate instructie 
en training van het personeel. 

 Brandveiligheid 

 Algemeen 

 Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en valt dus in 
beginsel onder de reikwijdte van de Wet milieubeheer/Wabo. Criterium voor het stellen van 
brandveiligheidseisen is of de nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich tot buiten de inrichting 
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kunnen uitstrekken. Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld vanuit verschillende invalshoeken. 
Wij streven bij vergunningverlening ingevolge de Wabo een integrale benadering na waarbij onderlinge 
afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. Dit leidt ertoe dat het gewenste brandveiligheidsniveau 
wordt gerealiseerd. 

 Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere 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 vergunning opgenomen. 

 In de inrichting vinden geen activiteiten plaats, waardoor de kans op brand of explosie zodanig is dat 
hiervoor extra maatregelen noodzakelijk zijn. Ten aanzien van blusapparatuur zijn in afdeling 6.7 van het 
bouwbesluit 2012 voldoende voorschriften gesteld, die rechtstreeks van toepassing zijn op deze situatie. 

 In de aanvraag ontbreekt welke brandblusmiddelen aanwezig zijn binnen de inrichting en waar deze zijn 
gesitueerd. In deze vergunning zijn standaard-voorschriften opgenomen over de beschikbaarheid en het 
onderhoud van de brandblusmiddelen. 

 Het terrein van de inrichting is in de aangevraagde situatie slechts bereikbaar vanaf de voorzijde bij het 
kanaal. Gelet op de omvang van het terrein en haar ligging nabij woningen acht de brandweer een tweede 
toegang noodzakelijk. Aan de vergunning is een voorschrift verbonden die onderzoek en uitvoering naar 
een tweede toegang voorschrijft met daaraan verbonden termijnen na het onherroepelijk worden van de 
vergunning.   

 Gegevens met betrekking tot de plaatsing van brandblusmiddelen ontbreken nog. Voor in gebruik name 
van het gebouw zal een tekening moeten worden aangeleverd met de plaatsing van brandblusmiddelen. 

 Beoordeling en conclusie 

 De aangeleverde gegevens met betrekking tot de beoordeling van het ontstaan van brand, de 
brandwering en brandbestrijding zijn nog onvolledig. De ontbrekende en gevraagde gegevens dienen  
binnen de aangegeven termijnen te zijn aangeleverd. Op grond van de aangeleverde gegevens en op 
grond van het brandweer advies is er echter geen reden medewerking aan het aangevraagde te 
onthouden. 

 PGS-richtlijnen 

 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 Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de 
bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van Hein Heun Beheer b.v. zijn de volgende 
PGS-richtlijnen relevant: PGS 15:2016 (opslag gevaarlijke stoffen in emballage) en PGS 28:2011 
(afleveren vloeibare brandstoffen) en PGS 30:2011 (bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen). 

 Uit de aanvraag blijkt dat de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage voldoet of zal voldoen aan de 
PGS 15. De opslag van gasolie ten behoeve van de vrachtwagens en het materieel voldoet of zal voldoen 
aan de PGS 30. Het afleveren van gasolie voldoet of zal voldoen aan de PGS 28. De relevante 
onderdelen van de richtlijnen zijn bij voorschrift aan dit besluit verbonden. Met het voldoen aan de 
relevante PGS richtlijn wordt voldaan aan de toepassing van de Best Beschikbare Technieken. 
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 Opslag (gevaarlijke) stoffen, PGS 15:2016 

 Voor wat betreft de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen wordt in de aanvraag aangesloten bij de 
Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen 15: Richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15:2016). 
Gevaarlijke (afval)stoffen dienen op een veilige manier te worden opgeslagen conform PGS 15:2016. 
  
De PGS 15:2016 is, onder andere, van toepassing op verpakte ADR-geclassificeerde stoffen. Om de 
veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen zijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen voorschriften 
in de vergunning opgenomen. Deze voorschriften sluiten aan bij de inzichten welke zijn vastgelegd in de 
PGS 15:2016. 

 Binnen de inrichting is een aantal gasflessen aanwezig. Deze gasflessen kunnen bij brand risico's 
opleveren voor de omgeving. PGS 15:2016 heeft betrekking op de opslag van meer dan 125 liter 
hervulbare verpakkingen van klasse 2 van het ADR. Dit betreft gasflessen, gasflessenbatterijen en 
gesloten cryohouders, die voor het vervoer (VLG/ADR) zijn toegelaten. Deze stoffen dienen conform de 
voorschriften van PGS 15:2016 te worden opgeslagen. 
  
De volgende maatregelen zijn getroffen om de risico's voor de omgeving ten gevolge van de opslag en 
het gebruik zoveel mogelijk te beperken: Gasflessen worden - behoudens werkvoorraad t.b.v. de 
werkplaats - gescheiden van overige gevaarlijke stoffen onder een overkapping opgeslagen beschermd te 
gen aanrijden en tegen weersinvloeden. 
  
De voorschriften in deze vergunning sluiten aan bij de inzichten welke zijn vastgelegd in de PGS 15:2016. 
Wij zijn van mening dat hiermee de veiligheid voldoende is/wordt gewaarborgd. 

 Reservoir of tank 

 De richtlijn PGS 30:2011: 'Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties' is 
van toepassing op de drukloze, bovengrondse opslag van vloeibare brandstoffen en/of minerale 
olieproducten met een vlampunt hoger dan 23 oC, behorende tot de PGS-klassen 2 tot en met 4 in een of 
meer tanks met een opslagcapaciteit van ten hoogste 150 m3 per tank. Binnen de inrichting vindt de 
opslag plaats van stof(fen) in een of meer bovengrondse reservoirs met een inhoud van {{inhoud}} liter. 
De richtlijn PGS 30:2011 (versie 1.0, december 2011) is aangewezen als Nederlands informatiedocument 
voor de beste beschikbare technieken en van toepassing op de bovengrondse tanks binnen de inrichting. 
In de vergunning zijn voorschriften opgenomen op basis van de richtlijn PGS 30:2011. 

 Voor aan de vergunning te verbinden voorschriften betreffende afleverinstallaties voor vloeibare 
brandstoffen is de richtlijn PGS 28: 2011: ‘Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties 
en afleverinstallaties’ van belang. Deze publicatie geeft richtlijnen voor de arbeidsveilige, milieuveilige en 
brandveilige aflevering van vloeibare brandstoffen met een jaardoorzet van meer dan 25 m³. In de 
vergunning zijn voorschriften die betrekking hebben op het afleveren van brandbare vloeistoffen 
opgenomen met betrekking tot PGS 28:2011. Op de opslag van dieselolie is de PGS 30:2011 van 
toepassing. 

 Geluid en trillingen 

 Algemeen 

 De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral 
bepaald door werkzaamheden op het terrein van de inrichting en door de transportbewegingen verbonden 
aan de aangevraagde activiteiten. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in 
een akoestisch rapport van Akoestisch Buro Tideman nr. 14.103.03 versie 12 d.d. 5 februari 2017. 
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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, de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting en de 
trillinghinder vanwege de werkzaamheden op het terrein. 

 Ten opzichte van de bestaande situatie zijn de volgende, voor de geluidemissie relevante, wijzigingen 
aangevraagd:  

 - Door sloop van bestaande bouwwerken en de nieuwbouw van opstallen op gewijzigde locaties zal het 
geluid van bestaande activiteiten beter worden afgeschermd terwijl tegelijkertijd het aantal 
voertuigbewegingen toeneemt. De wasplaats wordt van buiten naar binnen verplaatst. 

 - Ten opzichte van de bestaande vergunde rechten zullen de activiteiten van twee inrichtingen tot één 
inrichting worden samengevoegd, waarbij de eerder vastgelegde beperkte capaciteit binnen de 
bevoegdheid van de gemeente wordt uitgebreid.  

- In de aangevraagde vergunning wordt vastgelegd dat op het terrein van de inrichting geen bewerkingen 
mogen worden uitgevoerd zoals het breken van puin en de inzet van een zeef om mengstromen te 
bewerken. 

- De werktijden breiden uit na 24 uur per dag en 7 dagen per week, met de aantekening dat verscheidene 
werkzaamheden volgens het onderzoek alleen in de daguren plaatsvinden. 

 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, niet gezôneerd industrieterrein (LAr,LT) 

 In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is 
gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998".Hein Hein 
Beheer b.v. ligt in de gemeente Twenterand. 
In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, avond- en nachtperiode. 

 Twenterand heeft het beleid voor industrielawaai vastgelegd in de nota Geluidbeleid d.d. 17-1-2008. De 
geluidsbelasting is aan deze nota getoetst. De inrichting is gelegen in een gebied dat is aangeduid als 
woongebied. 

In het woongebied geldt een ambitiewaarde van ten hoogste 45 dB(A) als etmaalwaarde. De 
ambitiewaarde wordt toegepast bij nieuwe initiatieven en wordt als streefwaarde gezien in het kader van 
het toepassen van BBT. De bovenwaarde bedraagt ten hoogste 50 dB(A) als etmaalwaarde. Deze waarde 
wordt toegepast daar waar sprake is van een bestaande activiteit en bestaande rechten de geluidruimte 
bepalen en BBT-maatregelen onvoldoende geluidwinst geven. 
Aan de ambitiewaarde wordt niet overal voldaan. Aan de bovenwaarde wordt, uitgaande van de aanvraag 
met de daaraan verbonden geluidmaatregelen voldaan. 

 Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op 
beoordelingspunten. De geluidimmissie voor de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van deze 
punten is overeenkomstig de voor de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte. Bij de gewenste 
geluidsruimte behoren een aantal maatregelen die enerzijds te maken hebben met de overdracht van 
geluid en anderzijds met het beperken van in bedrijfstijd van activiteiten. Vooral het realiseren van Hal 2 
en de overkapping zuidelijk op het terrein dragen zeer aanzienlijk bij aan het beperken van de 
geluidsoverdracht. Daarom is het ook essentieel dat de uitbreiding van activiteiten in omvang en tijden 
pas wordt gerealiseerd nadat Hal 2 en de overkapping overeenkomstig de aangevraagde 
omgevingsvergunning voor het aspect bouwen zijn gerealiseerd. 
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In de bestaande situatie is sprake van twee inrichtingen  die zijn c.q. worden samengevoegd. De inrichting 
geadresseerd Schoolstraat 12 beschikte over een vergunning M05-2006 met geluidsvoorschriften die 
waren gebaseerd op de uitkomsten van een akoestisch onderzoek.  

 Beoordelingspunt 
 hoogte 5 meter 

 Dagwaarde 
 7-19 uur 

 dB(A) 

 Avondwaarde 
 19-23 uur 

 dB(A) 

 Nachtwaarde 
 23-7 uur 

 dB(A) 
Tonnendijk 17 43 31 31 
Schoolstraat 7 44 30 30 
Schoolstraat 8 41 28 28 

Schoolstraat 14-16 35 27 27 

De bedrijfsactiviteiten op locatie Schoolstraat 13-14 vallen reeds enkele jaren onder de algemene regels 
van het Activiteitenbesluit met de daaraan verbonden geluidsvoorschriften. Op deze geluidsvoorschriften 
zijn - afgestemd op het gemeentelijk geluidbeleid - geen maatwerkvoorschriften toegepast. Daar waar de 
vergunning geheel is afgestemd op de activiteiten bieden de geluidvoorschriften van het Besluit alleen 
maar de speelruimte voor handelingen zonder dat is getoetst of deze ruimte ook daadwerkelijk nodig was. 
De vergunde rechten voor de Schoolstraat 12 geven een beeld van de situatie zoals deze bestond in 
2006. 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat met name de avond- en nachtperiode bepalend zijn voor de ruimte 
die het bedrijf kan worden gegeven. Conform het systeem van de Wet milieubeheer/Wabo, wordt in deze 
vergunning niet meer geluidruimte vergund dan noodzakelijk is. 
  
Naar aanleiding van het voorgaande wordt de volgende geluidsvoorschriften opgenomen voor het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor de representatieve bedrijfssituatie ter plaatse van locaties in 
onderstaande tabel: 

Rekenpunt  dag 7-19 uur 
 h=1,5 m 
 dB(A) 

 avond 19-23 uur 
 h=5 m 
 dB(A) 

 nacht 23-7 uur 
 h=5 m 
 dB(A) 

01.   Tonnendijk 17 43 45 40 
02    Schoolstraat 7 41 42 36 
03    Schoolstraat 8 41 40 34 
03A  Schoolstraat 11 42 - - 
03B  Schoolstraat 11 - 44 38 
04    Schoolstraat 15 zijgevel 39 40 34 
05    Schoolstraat 15 achtergevel 40 40 34 
06    Schoolstraat 15 voorgevel 34 31 25 
07    Schoolstraat 16 41 42 36 
08    Schoolstraat 17 40 42 35 
 
Naast de genoemde grenswaarden zijn, ter voorkoming van geluidhinder naar de omgeving, voorschriften 
aan deze beschikking verbonden die beperkingen opleggen in het uitvoeren van werkzaamheden 
gedurende bepaalde dagen en tijden en de wijze van handelen binnen de inrichting. 

 De berekende geluidbelastingen zijn het resultaat van verschillende te treffen en getroffen maatregelen. 
Het geheel aan activiteiten passen wanneer de inrichting is uitgevoerd zoals voorzien en bestemd, 
namelijk met de bouw van Hal 2 en de overkappingen voor o.a. opslag van gasflessen en het realiseren 
van de overkappingen op de zuid- en oostgrens van de inrichting en het verhoogde geluidscherm nabij 
Tonnendijk 17. 
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Het breken van puin en anderszins bewerken van steenachtige materialen alsmede het zeven van grond 
en granulaat is uitgesloten van de vergunning. Deze beperkingen zijn onderdeel van het akoestisch 
onderzoek dat deel uitmaakt van deze vergunning.  

 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 door de inrichting veroorzaakte 
equivalente niveau uitkomen. 

 De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de 
dag-, avond- en nachtperiode. Bij alle beoordelingspunten worden de streefwaarden overschreden. Aan 
de grenswaarden wordt echter voldaan, met de aantekening dat e.e.a voor bepaalde bronnen heel 
precies komt en dat volledig moet zijn voldaan aan de noodzakelijke afschermende maatregelen. Met 
name het gedrag van chauffeurs heeft veel invloed op het feit of sprake is van overschrijding van de 
toelaatbare maximale geluidbelastingen. 

In de vigerende vergunning voor de locatie Schoolstraat 12 is voor het maximaal geluidsniveau ter plaatse 
van de onderstaande locaties de volgende geluidnormering opgenomen: 

Beoordelingspunt  07-19 uur 
 h=5m 
 dB(A) 

 19-23 uur 
 h=5m 
 dB(A) 

 23-7-uur 
 h-5m 
 dB(A) 

Tonnendijk 17 69 59 55 
Schoolstraat 7 70 60 55 
Schoolstraat 8 67 55 52 
Schoolstraat 14 64 58 50 
Schoolstraat 15 64 60 50 
Schoolstraat 16 62 60 50 

Bij de waarden uit de tabel moet worden aangetekend dat in die situatie sprake was afschermende 
bebouwing op het terrein met een andere omvang en dat sprake was van een inrichting met in de nacht 
handelingen die beperkt dienden te blijven tot enkele handelingen. 

 De maximale geluidsniveaus van de inrichting moeten worden getoetst aan de handreiking, hoofdstuk 3. 
Hierin is aangegeven dat de maximale geluidniveaus ter plaatse van woningen van derden in beginsel 
beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) 
in de nachtperiode. Aan deze grenswaarden wordt wel voldaan. 

 Binnen de inrichting vinden onder meer kortstondige verhogingen van het maximale geluidsniveau plaats 
als gevolg van aan- en afvoerbewegingen en het laden en lossen. Voor deze activiteiten is een voorschrift 
opgenomen dat het voorschrift voor het maximale geluid in de dagperiode voor deze activiteit niet van 
toepassing is. 

 Wij achten verdere vermindering van de maximale geluidsniveaus mogelijk. Het gaat hier met name om 
het laden en lossen van goederen noordelijk van het pand Schoolstraat 13. In deze, in de nachtperiode, 
uitermate stille omgeving zijn ook nog toelaatbare piekgeluidniveaus van 60 dB(A) goed in staat 
slaapverstoring te veroorzaken. Daarom hebben wij voorgeschreven dat Hein Heun beheer 
b.v. initiatieven neemt de laden en lossen naar een locatie over te brengen waar deze niet kunnen leiden 
tot hinder. 
  
De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd. 
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 Best Beschikbare Technieken 

 In de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten zijn 
geen documenten met betrekking tot de milieu-essentie geluid aangewezen. 
Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest 
doeltreffende technieken toe te passen om de emissie van geluid en andere nadelige gevolgen voor het 
milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te 
beperken. 
Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de 
inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, moeten wij de 
vergunning weigeren. 

 In het akoestisch onderzoek zijn geluidreducerende maatregelen en voorzieningen doorgerekend die 
vooral de overdracht van het geluid beïnvloeden. Deze strekken er niet toe om de geluidemissie te 
beperken en ongedaan te maken. Door handelingen te verplaatsen naar een plaats in een hal of 
overkapping wordt de uitstraling van de geluidbron sterk verminderd. Hierbij moet worden gedacht aan de 
wasplaats die verplaatst van een plek op het buitenterrein naar een plek in een hal. Het gebruikte 
materieel op het open terrein heeft vaste brongeluidvermogens die behoren bij de typegoedkeuring. 
Natuurlijk kan bij het doen van vervangingsinvesteringen wel worden gekeken naar het 
brongeluidvermogen van de apparatuur of het materieel vooral dan met het doel om een stiller materieel 
aan te schaffen of in ieder geval geen materieel dat meer geluid produceert dan waar nu mee is 
gerekend. Omdat het hier gaat om materieel dat veelal een vastgesteld brongeluidvermogen heeft 
afhankelijk van de belasting zijn maatregelen aan dit bestaande materiaal niet uitvoerbaar en kunnen 
worden aangemerkt als de beste beschikbare technieken. Maatregelen in de overdracht bleken wel 
voldoende reductie te kunnen bewerken. Het bepalen van het effect van de afscherming staat los van de 
ontvangers. Wel kan de plaats van de bron bepalend zijn of sprake is van toelaatbare of ontoelaatbare 
hinder. In het akoestisch onderzoek is gerekend met de bepaalde locaties van waaruit bronnen geluid 
uitstralen. Deze locaties zijn het midden van een gebied waarin met het betreffende materieel wordt 
gewerkt. Ingrijpende verplaatsen van deze handelingen kunnen leiden tot overschrijding van berekende 
geluidbelastingen en wellicht ook overschrijding van gegunde langtijdgemiddelde en maximale 
geluidbelastingen. Belangrijkste is echter dat de voorziene afschermingen worden gerealiseerd. Bij het 
opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met de maatregelen en voorzieningen. 
 

 Deze maatregelen en voorzieningen hebben wij vastgelegd in de voorschriften. 

 Indirecte hinder 

 Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de 
circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het 
kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996. 

 In de omgeving van de inrichting zijn meerdere woningen of geluidgevoelige objecten gelegen. Om deze 
reden is de verkeersaantrekkende werking van de inrichting relevant. Verkeer van en naar de inrichting is 
niet opgenomen in het openbare verkeer op het moment dat een aantal van deze woningen en andere 
geluidgevoelige bestemmingen worden gepasseerd. 

 De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). 
Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen 
van maatregelen. De waarde van 50 dB(A) mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige 
ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is. 
Het verkeer van en naar de inrichting is ter hoogte van de Tonnendijk 1 reeds opgenomen in het heersend 
verkeersbeeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de omgevingsvergunning. 
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 De voorkeursgrenswaarde wordt bij de woningen langs de Schoolstraat met maximaal 2 dB overschreden 
wanneer wordt uitgegaan van de aangevraagde maximale 132 passeerbewegingen met vrachtwagens. 
Tot 80 passeerbewegingen treedt geen overschrijding op. Aanvrager heeft de keuze gemaakt 
organisatorische maatregelen te treffen indien de 80 passeerbewegingen worden overschreden door alle 
passeerbewegingen die de 80 overschrijden in noordelijke richting af te wikkelen. Hoewel deze keuze 
rekenkundig begrijpelijk is, is deze in de praktijk niet of nauwelijks te controleren. Door deze keuze te 
maken behoeft de geluidwering van een negental woningen niet te worden getoetst. 

 Aan de vergunning hebben wij een voorschrift verbonden die het mogelijk maakt nader onderzoek te laten 
instellen door vergunninghouder om geconstateerde geluidhinder vanwege indirecte hinder tot de 
voorkeurswaarde te laten afnemen danwel binnen de woningen langs de Schoolstraat tussen huisnummer 
2 en 17 onderzoek te doen naar overschrijdingen van de maximaal toelaatbare binnenwaarde van 35 
dB(A). Indien bewoners van de betreffende woningen geen medewerking wensen te verlenen aan een 
dergelijk onderzoek wordt er van uit gegaan dat aan de vereiste binnenwaarde wordt voldaan. 

 Bijzondere situaties 

 Voor regelmatig afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een 
beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld. 

 De werkzaamheden binnen de inrichting zijn zeer divers en kunnen per dag sterk verschillen. Incidentele 
bedrijfssituaties zijn onderdeel van de representatieve bedrijfssituatie. Er wordt derhalve niet een 
afwijkend beoordelingskader aangevraagd voor incidentele situaties waarvan vooraf bekend is dat ze 
minder dan 12 x per jaar plaatsvinden. Wel wordt ruimte gevraagd proefnemingen uit te voeren op het 
terrein van de inrichting, zonder dat duidelijk wordt gemaakt waar de proefnemingen uit kunnen bestaan. 
Wanneer proefnemingen in de aard van de representatieve bedrijfssituatie passen kan worden volstaan 
met een mededeling vooraf. Proefnemingen kunnen niet in strijd zijn met de bestemming die op het terrein 
rust. Wanneer de proefneming sterk afwijkt van de vergunde werkzaamheden en niet binnen één van de 
twee hallen kan worden uitgevoerd, dan dient vooraf toestemming worden verkregen voor de 
proefneming. Een verzoek dient tenminste vier weken voor de geplande proefneming te worden 
ingediend. Een verzoek is ontvankelijk wanneer daarbij inzicht is gegeven van de omvang en duur van de 
proefneming alsmede de gevolgen van de proefneming voor de omgeving.  

 Conclusies 

 Ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus is de situatie 
milieuhygiënisch aanvaardbaar. Voor wat betreft de indirecte hinder dient rekening te worden gehouden 
met de organisatorische maatregel uit het akoestisch onderzoek. 

 Op basis van de ligging van de inrichting, de plaatsvindende activiteiten en uitgaande van een 
representatieve bedrijfssituatie, kunnen op grond van het Besluit omgevingsrecht voldoende voorschriften 
(met geluidnormen) worden gesteld op grond waarvan geluidhinder tot een aanvaardbaar niveau wordt 
beperkt. 
Bij het opstellen van de geluidvoorschriften is aansluiting gezocht bij het eerder genoemd akoestisch 
rapport. Het rapport geeft aan dat de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de 
geldende geluidsnormen, zonder dat de inrichting in de bedrijfsvoering wordt beperkt. 

 Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op 
beoordelingspunten bij woningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de 
bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte met inachtname van maatregelen. 
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 Binnen de inrichting worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de 
geluidsoverdracht. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die 
maatregelen en voorzieningen. 

 Trillingen 

 Wij hanteren ter beoordeling van de toelaatbare trillinghinder de in 2002 verschenen Richtlijn van de 
Stichting bouwresearch: SBR-Richtlijn deel B: "Hinder voor personen in gebouwen door trillingen. Meet- 
en beoordelingsrichtlijn" In deze Richtlijn wordt gesproken van streefwaarden. Deze streefwaarden zijn 
erop gericht om hinder door trillingen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 

 Trillingen vanuit de inrichting worden met name veroorzaakt door de handling van containers en het 
verladen van puin en ander zwaar materiaal. 
Deze trillingen kunnen hinder veroorzaken ter plaatse van de woningen gelegen aan de Schoolstraat 15-
17. 

 Naar aanleiding van eerdere klachten over trillinghinder is een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid 
dat trillingen kunnen ontstaan die boven de toelaatbare waarde zijn gelegen. Bij dit onderzoek, dat deel 
uitmaakt van het geleverde akoestische onderzoek, is op grond van trillingsbronnen met verschillende 
sterktes vastgesteld dat trillingen wel waarneembaar kunnen zijn in de betreffende woningen doch dat 
deze allemaal ruimschoots onder de toelaatbare waarden zijn gelegen. 
Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die trillinghinder moet beperken tot een nog 
aanvaardbaar niveau. 

 Geur 

 Beoordeling geurhindersituatie 

 De afvalstoffen die als gevolg van de werkzaamheden van Hein Heun beheer b.v. binnen de inrichting 
worden gebracht veroorzaken geen geurhinder. Daar waar in de toelichting bij de aanvraag wordt 
aangegeven dat groenafval wordt ontvangen gaat het om snoeihout en/of stobben die bij een klus zijn 
vrijgekomen. Er wordt geen composteerbaar afval ontvangen. 

 Lucht 

 Algemeen beleid 

 Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies 
naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de 
luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer. 
  
Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het 
Activiteitenbesluit. Zo bevat Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit regels voor stoffen met een 
minimalisatieverplichting, emissiegrenswaarden, geur  en monitoring. Voorts bevat het Activiteitenbesluit 
in Afdeling 2.11 en de hoofdstukken 3 en 5 (lucht)regels voor specifieke activiteiten, zoals bijvoorbeeld 
stookinstallaties. Deze eisen zijn rechtsreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen. 
  
Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij 
maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels. 
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 Inleiding Luchtemissies 

 Binnen de inrichting vinden plaats activiteiten die emissies naar de lucht tot gevolg hebben. Het gaat om 
het verladen van stuifgevoelige materialen zoals b.v. zand, grond, puin, granulaat en houtmot. Hierbij is 
sprake van diffuse emissies. 

 Diffuse emissies 

Binnen de inrichting is sprake van diffuse emissies afkomstig van het verladen van zand, grond, puin, 
granulaat, houtmot en metalen. Bij het verladen van metalen kan sprake zijn van het verstuiven van 
loskomende roest. 
De stoffen die binnen de inrichting worden op- en overgeslagen worden op basis van artikel 3.39 van de 
Activiteitenregeling beschouwd als inert. 
De op- en overgeslagen stoffen vallen onder de volgende stuifklassen: 
S4:licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar; S5: nauwelijks stuifgevoelig. 
Op grond van de klassenindeling worden in het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling eisen gesteld aan 
de op- en overslag, het verladen en bewerken van deze inerte stoffen. 

 Op deze diffuse emissies is paragraaf 3.4.3 (artikel 3.31 t/m 3.39) van het Activiteitenbesluit van 
toepassing. Uit de aanvraag blijkt dat aan deze bepalingen wordt voldaan. 

 Luchtkwaliteit 

 In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en 
richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij 
als toetsingscriteria moeten hanteren. 
  
De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en 
zwevende deeltjes (PM2,5 en PM10). 
  
De inrichting heeft voor deze stoffen een immissietoets uitgevoerd. Dit is opgenomen in de aanvraag als 
rapportage luchtkwaliteit Hein Heun B.V. Vroomshoop, kenmerk 16028/11 van Ing. M.D. Langelaar, d.d. 9 
februari 2017. 

 Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als 
aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria: 
a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde 
b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit 
c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is ‘niet in betekenende mate' (NIBM) 
d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen. 

 Het is aannemelijk dat de verandering en uitbreiding van de inrichting niet in betekende mate bijdraagt 
aan een toename van de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in de omgevingslucht. 

 Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat voldaan wordt aan de grenswaarden in 
Bijlage 2 van de Wet milieubeheer. 

 Door Langelaar milieuadvies  is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd waarin is onderzocht in hoeverre 
de aangevraagde activiteiten leiden tot grenswaarden overschrijdende verslechtering van de luchtkwaliteit 
op en rondom de locatie Schoolstraat 12-14 te Vroomshoop. Uit het onderzoek blijkt dat er geen 
overschrijdingen van de grenswaarden van NO2 en/of PM10 optreden op locaties waar beoordeling dient 
plaats te vinden. 
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 Overige aspecten 

 Reach 

 REACH (Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) Verordening (EC) 1907/2006 is een 
Europese verordening over stoffen.  
  
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 stoffen worden gebruikt waarop REACH van toepassing 
is. 
  
In het kader van deze vergunning 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. 

 Proefnemingen 

 Het zoeken naar verbetering(en) in de procesvoering een veelvuldig terugkerend aandachtspunt. 
Dergelijke ontwikkelingen kunnen ook bijdragen aan een vermindering van de belasting van het milieu. 
Vanuit de geschetste achtergrond kan de behoefte bestaan en is het vaak van essentieel belang om op 
bepaalde momenten gedurende enige tijd proefnemingen uit te voeren. Op die manier kan informatie 
worden vergaard over de beoogde verbeteringen en/of aanpassingen in het proces en om inzicht te 
krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties. Proefnemingen worden gekenmerkt 
door een beperkte duur. Doorlooptijd moet echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te 
kunnen vergaren. 
In de aanvraag heeft aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst 
proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan 
randvoorwaarden moeten worden gesteld en moeten proefnemingen ruim voor aanvang (minimaal zes 
weken) bij ons voor toestemming worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opgenomen. 
Tevens moet over de resultaten van de proef aan ons worden gerapporteerd. 
De proefnemingen moeten plaatsvinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze 
vergunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons. 
Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en men wil de resultaten 
daarvan implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden bezien in hoeverre daartoe een 
procedure op grond van de Wabo zal moeten worden doorlopen. 

 Een van de kernpunten van het afvalstoffenbeleid is dat de be- en/of verwerking van afvalstoffen op een 
zo hoogwaardig mogelijke wijze moet plaatsvinden. Het beoordelingskader daarvoor is het LAP. 
Om informatie te vergaren over bijvoorbeeld de technische haalbaarheid van nieuwe hoogwaardige 
technieken of andere be- of verwerkingsmethoden van afvalstoffen en om inzicht te krijgen in de daaraan 
verbonden milieuhygiënische consequenties, kan het uitvoeren van proefnemingen van essentieel belang 
zijn. 
Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur en een beperkte hoeveelheid afvalstoffen. 
Doorlooptijd en/of hoeveelheid afvalstoffen moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke 
informatie te kunnen vergaren. 
In de aanvraag heeft aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst 
proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan 
randvoorwaarden moeten worden gesteld en dat proefnemingen ruim voor aanvang (ten minste zes 
weken) bij ons voor toestemming moeten worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften 
opgenomen. Tevens moet over de resultaten van de proef aan ons worden gerapporteerd. 
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De proefnemingen moeten plaatsvinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze 
vergunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons. 
Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en vergunninghouder de 
resultaten daarvan wil implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden bezien in hoeverre een 
procedure op grond van de Wabo zal moeten worden doorlopen. 
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 Toetsingskader OBM 

 Voor een aantal milieurelevante activiteiten waarvoor het Activiteitenbesluit algemene regels stelt, is eerst 
toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze kunnen worden ondernomen. Het doel van de 
OBM is dat het bevoegd gezag na een beperkte milieutoetsing vooraf instemt met het van start gaan van 
een specifieke activiteit op een specifieke locatie. De OBM bestaat uit een instemming of een weigering.  

 De aangevraagde activiteiten vallen onder artikel 2.2a, onder onderdelen invullen. Het betreft het opslaan 
van schroot (lid 1) en opslag van asbestafval uit eigen werkzaamheden (lid 2). De aangevraagde 
activiteiten worden getoetst aan de volgende leden van artikel 5.13b van het Bor. 

 lid 1 ‘milieu-effectrapport’; 

 lid 2 ‘het doelmatig beheer van afvalstoffen’; 

 lid 3 ‘geluidgrenswaarden’; 

 lid 4 ‘Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’; 

 lid 6 / 7.’de Wet luchtkwaliteit’; 

 lid 8 ‘aanvaardbaar niveau van geurhinder’; 

De aangevraagde activiteiten komen niet voor in de C-lijst van MER-plichtige activiteiten. Ook de m.e.r.-
beoordelingplicht is niet aan de orde nu voor de betreffende afvalstromen geen sprake is van 
overschrijding van de daarbij vermelde ondergrenzen voor de m.e.r.-beoordelingsplicht. 

Afvalstoffen binnen de inrichting komen voort uit werkzaamheden die het bedrijf elders uitvoert. Er is geen 
sprake van inname van afvalstoffen die niet binnen eigen beheer zijn ontstaan. Particulieren kunnen geen 
afvalstoffen aanleveren. 

Het akoestisch onderzoek toont aan dat vanwege de werkzaamheden binnen de inrichting geen 
geluidgrenswaarden worden overschreden mits de aangevraagde geluidafschermende maatregelen zijn 
getroffen. Zonder deze voorzieningen is geen sprake van een passende activiteit. 

Binnen de inrichting worden afvalstoffen opgeslagen en overgeslagen die voortkomen uit eigen 
werkzaamheden. Van inname en handel in afvalstoffen van derden is geen sprake. 

Uit het luchtkwaliteitsonderzoek is gebleken dat de activiteiten niet leiden tot overschrijding of benadering 
van grenswaarden voor de luchtkwaliteit. 

Geurhinder vanwege de werkzaamheden kan worden uitgesloten. Daar waar sprake in van groenafval dat 
wordt ingenomen betreft het snoeiafval en eventueel stobben die zijn vrijgekomen bij een sloopwerk. Dit 
materiaal is slechts aanwezig in tussenopslag en er is geen sprake van compostering. 

 M.e.r. - (beoordelings)plicht  onder drempelwaarden D-lijst 

 De aangevraagde activiteiten opslag van de schroot valt onder onderdeel D van de bijlage van het besluit 
milieueffectrapportage. De aangevraagde activiteit ligt onder de drempelwaarde genoemd in deze lijst. Op 
grond het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag, voor alle activiteiten die beneden de m.e.r.-
beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige 
milieugevolgen heeft. Dit dient te gebeuren op grond van de criteria genoemd in bijlage III bij de EG-
richtlijn milieueffectbeoordeling (2011/92/EU en 2014/52/EU). De criteria van bijlage III van de richtlijn 
omvatten: 

 de kenmerken van het project (onder andere omvang en cumulatie); 

 de locatie van het project (de kenmerken van het plangebied in relatie met kwetsbaarheid omgeving); 
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 soort en kenmerken van het potentiële effect (mogelijke effecten van de activiteit, onder andere 
bereik, waarschijnlijkheid en omkeerbaarheid) 

1) Kenmerken van het project 
  
Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het project, 
de cumulatie met andere projecten, verontreiniging en hinder, risico van ongevallen met name gelet op de 
gebruikte stoffen of technologieën. 
  
De directe omgeving van de activiteit bestaat uit woonfuncties. Cumulatie met andere bedrijfsmatige 
activiteiten is daarom niet aan de orde. 
  
Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het project kan worden uitgesloten 
dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. 
  
2) Locatie van het project 
  
De locatie van de activiteit is niet gelegen in of direct nabij een gebied dat vanwege haar kwetsbaarheid 
van landschappelijke en natuurwaarden een bepaalde bescherming geniet. De activiteit is wel gelegen in 
het intrekgebied van de grondwaterwinning Hammerflier, doch dat enkele feit maakt niet dat het in werking 
hebben van de aangevraagde activiteit nader moet worden afgewogen boven de bestaande zorgplicht. 
Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de locatie van het project kan worden uitgesloten dat 
de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. 
  
3) Soort en kenmerken van het potentiële effect 
  
Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project is in samenhang met de criteria van de punten 1 en 
2 in het bijzonder in overweging genomen de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten 
(bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden), de aard van het 
effect, het grensoverschrijdend karakter van het effect, de waarschijnlijkheid van het effect, de verwachte 
aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect, de cumulatie van effecten van 
andere bestaande en/of goedgekeurde projecten en de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te 
verminderen. 
  
De reikwijdte van de activiteit is beperkt. Door de korte afstand van het terrein van de inrichting tot 
omwonenden is echter de impact van de activiteit voor deze omwonenden wel aanzienlijk. Ter beperking 
van de impact moet de activiteit worden ingekapseld in afschermende bouwwerken. Deze maatregelen 
hebben vooral effect in de avond- en nachtperiode. Deze activiteit is in deze omgeving de enige min of 
meer voortdurend aanwezige bron. Andere bronnen b.v. afkomstig uit de landbouw en behorende bij het 
bewerken van percelen land hebben een incidenteel of kortdurend karakter. Bovendien vinden die 
activiteiten buiten de grens van een inrichting plaats. 
  
Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het potentiële effect kan worden 
uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. 

 Nu uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, is 
er geen aanleiding voor het opstellen van een m.e.r.-beoordeling dan wel een milieueffectrapport.  
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 Geluid 

 Er treedt geen significante cumulatie op met andere bedrijfsmatige activiteiten in de directe omgeving van 
de inrichting plaats zodat effecten van cumulatie buiten beoordeling kunnen blijven. Buiten de activiteiten 
van Hein Heun Beheer b.v. is sprake van een relatief stille omgeving. De wegen Schoolstraat en de 
Noorderweg vormen de belangrijkste bestaande geluidbronnen. 

 Afval 

 Beleid Afval OBM 

 De OBM is aangevraagd voor de opslag van minder dan 50 ton verpakt asbest. 

 Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals 
gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende 
afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) waaronder 
begrepen bijlage 6 (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven 
invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen: 
a. preventie; 
b. voorbereiding voor hergebruik; 
c. recycling; 
d. andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning; 
e. veilige verwijdering. 

 Doelmatig beheer van afvalstoffen 

 Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals 
gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende 
afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) waaronder 
begrepen bijlage 6 (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven 
invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen: 

 preventie; 

 voorbereiding voor hergebruik; 

 recycling; 

 andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning; 

 veilige verwijdering. 

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde 
afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen 
laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- 
en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een 
vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal 
sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is. 

 Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 6 van het LAP een sectorplan is opgenomen 

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 6 van het LAP van toepassing: 

4. Gescheiden ingezameld papier en karton 
8. Gescheiden ingezameld groenafval 
11. Kunststof 
12. Metalen 
18. Klein Gevaarlijk Afval (KGA) 
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28. Gemengd bouw- en sloopafval 
29. Steenachtig materiaal 
33. Dakafval 
36. Hout 
37. Asbest 
38. Glas 
39. Grond 
41. Verpakkingen algemeen 
52. Banden 

 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten 
  
Voor alle afvalstoffen geldt dat sprake is van opslag en overslag. Het gaat om deelstromen die vrijkomen 
bij het uitvoeren van werkzaamheden elders. Soms gaat het om zeer kleine hoeveelheden. Juist omdat 
het soms zeer kleine hoeveelheden zijn worden de afvalstoffen opgebulkt om later efficiënt te worden 
afgevoerd.  

 Uitsluitend opslaan 
In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan 
worden verleend. Twee afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten: 

 Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval; 

 Dierlijke bijproducten. 

Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen 
voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien 
de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. 
  
Hein Heun Beheer b.v. heeft het opslaan van afvalstoffen aangevraagd doch niet met de bedoeling dit 
binnen de inrichting te verwijderen of een nuttige toepassing te geven. 

Voor het tijdelijk opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen. 
In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering elders maximaal 1 
jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing elders maximaal 3 jaar is. 

 Uitsluitend overslaan 
Uit het LAP blijkt dat het overslaan van afvalstoffen in principe altijd doelmatig is. Er kan vergunning 
verleend worden zonder dat uitgebreide acceptatie/registratie plaatsvindt, als: 

 er geen enkele bewerking met of van het afval geschiedt (uitgezonderd eventueel overladen zonder 
dat daarbij feitelijk wordt gemengd) én 

 de begeleidingsdocumenten in orde zijn. 

Hein Heun Beheer b.v. heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen over te slaan: 

 Bedrijfsafval;    Euralcode 20.03.01 

 Bouw- en sloopafval;  Euralcode 17.01.07 / 17.02.02 / 17.06.04 / 17.09.04 /  
           17.09.03*; 

 Grond BRL9335;    Euralcode 17.05.03 / 17.05.04 / 20.02.02; 

 Gemengd Hout;    Euralcode 03.01.05 / 03.03.01 / 17.02.01 / 15.01.03 / 19.12.07  
           / 20.01.38; 

 Gips & cellenbeton;    Euralcode 17.08.02; 

 Kabels/Draad;    Euralcode 16.02.16 / 17.04.11 / 17.04.09* / 17.04.10*; 

 Kunststoffen/Folie;    Euralcode 15.01.02 / 17.02.03 / 16.01.19 / 20.01.39; 
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 Puin/Stenen/gebruikt grind;   Euralcode 01.04.08 / 10.12.08 / 17.01.01 t/m 17.01.03 / 
               17.01.07 / 17.03.02 / 17.05.07 / 17.05.08 /  
              19.12.09 / 19.12.11 / 20.02.02; 

 Asfaltpuin;     Euralcode 17.03.02 / 17.03.01* / 17.03.03*; 

 Snoeihout;     Euralcode 20.02.01 / 20.02.02 / 20.02.03 / 17.04.05; 

 Glas;     Euralcode 15.01.07 / 17.02.02 / 20.01.02; 

 Balkijzer/ gem. metalen;   Euralcode 02.01.10 / 12.01.03 / 15.01.04 / 16.01.06 / 16.01.16 
               t/m 16.01.18 / 17.04.01 t/m 17.04.07 / 19.10.01 /  
                19.12.02 / 19.12.03/ 20.01.40; 

 Non ferro;     Euralcode 12.01.03 / 16.01.18 / 16.08.01 / 16.08.-03 /  
                17.04.01 t/m 17.04.06 / 19.10.02 / 19.12.03 / 
                20.01.40; 

 Rubber en banden;    Euralcode 16.01.03 / 20.01.39; 

 Dakleer/dakgrind;    Euralcode 17.03.02 / 17.03.01* / 17.03.03*; 

 C-hout;     Euralcode 17.02.10 / 17.02.04* / 17.08.02 / 17.09.03* /  
           19.12.06* / 20.01.37* / 20.01.38; 

 Asbest;     Euralcode 17.06.01* / 17.06.05*; 

 Accu's Batterijen;    Euralcode 16.06.05 / 20.01.34 / 16.06.01* / 20.01.33; 

 KGA (incidenteel!);    Euralcode 16.06.02* / 16.06.03* / 16.06.04 / 16.06.05 /  
           20.01.13* / 20.01.14* / 20.01.21* / 20.01.23* /  
           20.01.27* / 20,01.28 / 20.01.31* / 20.01.32 /  
           20.01.33* / 20.01.99; 

 Zeefzand;     Euralcode 19.12.09 / 19.12.11; 

 Sorteerresidu;    Euralcode 19.10.04. 

Het overslaan van deze afvalstoffen vindt plaats met uitgebreide acceptie/registratie. Aanvrager heeft 
aangegeven dat de begeleidingsdocumenten aanwezig zijn. 
  
In deze vergunning zijn nadere voorwaarden gesteld aan de capaciteit en voorzieningen voor de overslag. 

 Be-/verwerking afvalstoffen 
Het bewerken van afvalstoffen blijft beperkt tot het sorteren van gemengde stromen zonder dat daar 
zware bewerkingen op worden toegepast zoals breken en zeven. Uitsluitend balkijzer mag, voor zover 
noodzakelijk voor verwerking, door middel van knippen worden verklein. 

 AV-beleid en AO/IC 
In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en 
verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle 
(AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting 
acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, 
administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen 
worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. Het op deze wijze 
transparant maken van de processen binnen een inrichting, geeft het bevoegd gezag handvatten om een 
adequaat oordeel te kunnen geven over de beheersing van de milieurisico’s. 
  
Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof 
aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden 
met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoet in grote lijnen aan de 
randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen 
wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen. 

 Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC 
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als 
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bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is 
vereist. Bij wijziging zal vergunninghouder zelf dienen te toetsen of door de wijziging het bevoegde gezag 
wijzigt. 

 Registratie 

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te 
ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de 
inrichting de ontvangst van afvalstoffen gedeeltelijk melden. Van melding uitgesloten zijn de volgende 
afvalstoffen: 

 papier/karton; 

 ferrometalen; 

 non-ferrometalen; 

 schroot; 

 schone kunststoffen; 

 glas; 

 banden 

 en een combinatie van bovenstaande afvalstoffen; 

alsmede uitsluitend opslag, overslag en verwerking van de volgende afvalstoffen waarover in het kader 
van de producentenverantwoordelijkheid voor deze afvalstoffen met of namens producten en/of 
importeurs afspraken zijn vastgelegd, namelijk: 

 batterijen en accu's (mits regeling is getroffen met producent of importeur voor verwerking) 

alsmede combinatie van eerder vermelde afvalstoffen. 

Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de 
meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn 
dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde 
(afval-)stoffen opgenomen. 

 Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratievoorschriften 
in de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer (artikel 5.8 
van het Bor en de artikelen 10.38 en 10.40 van de Wm) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden 
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en 
juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken. 

 Conclusie 
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn 
met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen. 

 Luchtkwaliteit 

 Onderdeel van de aanvraag is een rapportage luchtkwaliteit van Langelaar Milieuadvies d.d. 9 februari 
2017 (kenmerk 16028/11). In dit onderzoek is gekeken naar de relevante bronnen met betrekking tot de 
luchtkwaliteit. Naast emissies van transportmiddelen is ook gekeken naar diffuse emissies vanwege de 
opgeslagen grondstoffen en afvalstoffen. 

 Toetsing Luchtkwaliteit 

 Maatgevend bij de beoordeling van emissies naar lucht zijn de regels die de Europese Unie daartoe heeft 
opgesteld en waarvan niet kan worden afgeweken. De jaargemiddelde concentraties NOx en PM10 mag 
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niet meer bedragen dan elk 40 µg/m³. Bij PM10 mag bovendien niet vaker dan 35 keer per jaar een 24-
uursgemiddelde van 50 µg/m³ worden overschreden. Voor de beoordeling van de belasting op de 
omgeving met NOx en PM10 is op grond van het aantal transportbewegingen een inschatting gemaakt van 
de te verwachten belasting op de woningen. Bij het bepalen van de uitgangspunten is er voor gekozen dat 
op een weekdag vanwege het verkeer van en naar de inrichting 233 voertuigbewegingen passeren, 
waarvan ruim de helft vrachtverkeer. Op grond van deze voertuigbelastingen is bepaald dat de belasting 
met NO2 met 1,26 µg/m³ iets boven de grens voor ‘niet in betekende mate’ ligt, zodat een nader 
onderzoek noodzakelijk bleek. 

 Nader onderzoek is vervolgens uitgevoerd waarbij alle relevante bronnen zijn betracht. Bij de beoordeling 
van de emissies van stuifgevoelig materiaal is uitgegaan van stuifklassen S3 en S5, terwijl de aanvraag 
zich beperkt tot de minder stuifgevoelige klassen S4 en S5. De beoordeling overeenkomstig S3 kan als 
worst case worden beschouwd.  

 De gecumuleerde berekening van alle bronnen samen gaf de volgende uitkomsten: 
maximale planbijdrage 

emissiebron Stikstofoxide (NOx) 
Jaargemiddelde concentratie 

Fijn stof (PM10) 
Jaargemiddelde concentratie 

Bedrijf 
Wegverkeer 9 meter 

1,89 µg/m³ 
1,26 µg/m³ 

 0,87 µg/m³ 
0,12 µg/m³ 

Achtergrondconcentratie 14,75 µg/m³  19,84 µg/m³ 

Totaal 17,90 µg/m³ 20,83 µg/m³ 
Norm 40 µg/m³ 40 µg/m³ 

 De concentratie van PM2,5 bleef met totaal 12,84 µg/m³ ruimschoots binnen de Europese norm van 25 
µg/m³. Uit de berekeningen blijkt dat ook na uitbreiding van de activiteiten ruimschoots wordt voldaan aan 
de vereiste luchtkwaliteitswaarden.  

 Geur 

 De belasting met geur op de omgeving is niet beoordeeld. De afvalstoffen die op het terrein worden 
opgeslagen uit eigen werkzaamheden hebben ook geen betrekking op geurende afvalstoffen. Daar waar 
sprake is van groenafval gaat het veelal over snoeihout en stobben die maar tijdelijk worden opgeslagen. 
Op het terrein wordt niet gecomposteerd. Nader onderzoek naar geuruitstoot is daarom achterwege 
gelaten.  

 Conclusie OBM 

 Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op een OBM, zijn er ten aanzien van de aangevraagde 
activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. 
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Voorschriften milieu 

1 Algemeen 

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 worden voorkomen. Zo vaak 
de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet bestrijding van insecten, knaagdieren en 
ander ongedierte plaatsvinden. 

1.1.6 Van de ongediertebestrijding moet per bestrijding de gebruikte middelen en de hoeveelheden 
daarvan in een logboek worden bijgehouden. Hierbij moet worden aangegeven of men de 
ongediertebestrijding zelf heeft uitgevoerd, of dat dit is gedaan door een extern bedrijf. 

1.1.7 De inrichting kan 24 uur per dag in werking zijn, doch de reguliere werktijden liggen op werkdagen 
(ma t/m zo) tussen 07.00 - 19.00 uur. Containerwisselingen zijn in de nacht uitgesloten. In de 
avond en nacht zijn daarnaast werkzaamheden met de shovel uitgesloten alsmede het 
proefdraaien van machines, het wachten bij de weegbrug en het gebruik van de hogedrukspuit. 

1.1.8 Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor controle- en 
registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd. 

1.1.9 De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen 
directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is. 

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 Meldingen en wijzigingen 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. 

1.3.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten 
de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de 
omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale 
bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan 
het bevoegd gezag worden gemeld. 

1.3.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging 
dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld. 

1.3.4 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet 
milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling 
te worden gedaan aan de gemeente Twenterand of diens rechtsopvolger. In aanvulling op het 
bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld 
schriftelijk te bevestigen. 

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: 

 alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen voor de activiteit 
milieu; 

 de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke 
stoffen; 

 de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven 
inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoudsbeurten en/of metingen; 

 de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik; 

 de innamegegevens behorende bij de AO en IC. 

1.4.2 De documenten genoemd in voorschrift 1.4.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard. 

1.4.3 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van 
de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd. 

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. 
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1.6 Proefnemingen 

1.6.1 Vergunninghouder mag - mits hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring is verleend door het 
bevoegd gezag en bij wijze van proef - andere dan in deze vergunning opgenomen technische 
installaties en/of alternatieve grond-, hulp-, of brandstoffen toepassen dan wel andere afvalstoffen 
verwerken. Goedkeuring wordt slechts verleend indien de proefneming noodzakelijk is om 
informatie te vergaren over de technische haalbaarheid van de andere toepassing en deze 
informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen. 

1.6.2 Voordat goedkeuring kan worden verleend voor een proef als bedoeld in voorschrift 1.6.1, 
moeten, minimaal zes weken voor aanvang van de proef, de volgende gegevens schriftelijk aan 
het bevoegd gezag worden verstrekt: 

 het doel en de noodzaak van de proefneming; 

 een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het alternatieve 
proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen in installaties en 
procesvoeringen; 

 de te verwachten wijziging in emissies en verbruiken, aangegeven met behulp van 
massabalansen en de verwachte wijziging in gevolgen voor het milieu; 

 de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, gevolgen voor het milieu en 
de verbruiken zullen worden beheerd en geregistreerd; 

 de hoeveelheid in te zetten materiaal; 

 Registratie van de aanvoer en afvoer van afvalstoffen overeenkomstig de AO en IC. 

1.6.3 Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoals bedoeld in voorschrift 
1.6.2 goedkeuring onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze nadere 
eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de bij de proefnemingen te verwerken 
hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kunnen nadere eisen gesteld worden aan de 
milieuhygiënische randvoorwaarden van de proefnemingen. 

1.6.4 De proefneming mag uitsluitend worden uitgevoerd binnen de aan de goedkeuring verbonden 
voorwaarden. Zodra blijkt dat deze randvoorwaarden niet in acht genomen (kunnen) worden of 
dat de gevolgen voor het milieu groter zijn dan voorzien, moet de proef onmiddellijk gestopt 
worden. 

1.6.5 De resultaten van de proefneming als bedoeld in voorschrift 1.6.1 moeten uiterlijk drie maanden 
na beëindiging van de proefneming aan het bevoegd gezag worden overgelegd. 

2 Afval 

2.1 Afvalscheiding 

2.1.1 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; 

 kunststofafval. 

 banden 
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2.2 Opslag van afvalstoffen 

2.2.1 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. 

2.2.2 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende 
soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken. 

2.2.3 In de inrichting mag niet meer dan 10.000 kg/l gevaarlijke afvalstoffen aanwezig zijn. Het gaat 
hierbij uitsluitend om gevaarlijk afval dat vrijkomt bij het onderhoud van voertuigen en materieel. 

2.2.4 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. 

2.2.5 Papierresten en huishoudelijk afval moeten worden opgeslagen in een gesloten container. 

2.2.6 Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een 
vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting. 

2.2.7 Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele 
inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige 
gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid 
vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage. 

2.2.8 Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van 
de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde 
emballage niet meegerekend te worden. 

2.2.9 Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de 
afvalcontainer(s) moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden. 

2.2.10 Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd en opgeslagen in een 
daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige 
emballage. 

2.2.11 In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de 
opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te 
neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. 
Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten zo nodig worden geneutraliseerd. Zij moeten 
onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven in het hoofdstuk gevaarlijke 
stoffen. De opgenomen gemorste (vloei)stof moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor 
de aard van de stof geschikte, gesloten emballage. 
  
Toelichting: Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite. 
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2.3 Afvoer en nazorg van afvalstoffen 

2.3.1 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit 
onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste 
gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen 
die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen. 

2.4 Voorschriften voor afvalbedrijven 

2.4.1 In de inrichting mogen maximaal 80.000 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per 
kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden 
opgeslagen dan 8000 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn 
genoemd in de onderstaande tabel. 

 

 

 

Gebruikelijke benaming 
afvalstof 

Euralcode Max. opslag (in 
ton) 

Max. te accepteren per 
jaar (ton) 

 
Bedrijfsafval 
 

 
20.03.01 

                    
                    100 

                             
                              1000 

Bouw- en sloopafval 17.01.07 
17.02.02 
17.06.04 
17.09.04 

                  2000                               5000 

 
Bouw- en sloopafval 
 

             
17.09.03* 

                        
                        5 

                                
                                150 

 
Grond conform BRL 9335 

17.05.03 
17 05 04 
20.02.02 

 
                    500 

 
                              3000 

 
Gemengd hout A+B 

03.01.05 
03.03.01 
17.02.01 
15.02.03 
19.12.07 
20.01.38 

 
                    400 

 
                              2500 

 
Gips en cellenbeton 

              
17.08.02 
 

                      
                      50 

                                
                                500 

 
Kabels/draad 

16.02.16 
17.04.11 
17.04.09* 
17.04.10* 

         20 
          
           5 

 
                                500 

 
Kunststoffen/Folie 

15.01.02 
17.02.03 
16.01.19 
20.01.39 

 
                      75 

 
                             1250 

 
Puin/Stenen. gebruikt grind 

01.04.08 
10.12.08 
17.01.01 

 
                  2500 

 
                           20000 
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17.01.02 
17.01.03 
17.01.07 
17.03.02 
17.05.07 
17.05.08 
19.12.09 
19.12.11 
20.02.02 

 
 Asfaltpuin 

17.03.02 
17.03.01* 
17.03.03* 

     1000 
         10 

 
                            10000 

 
Snoeihout 

20.02.01 
20.02.02 
20.02.03 
17.04.05 

 
                      50 

 
                              1000 

 
Glas 

15.01.17 
17.02.02 
20.01.02 

 
                      10 

 
                                200 

 
IJzer (balk en constructieijzer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non Ferro 

02.01.10 
12.01.03 
15.01.04 
16.01.06 
16.01.16 
16.01.17 
16.01.18 
17.04.01 
t/m 
17.04.07 
19.10.01 
19.12.02 
19.12.03 
20.01.40 
12.01.03 
16.01.18 
16.08.01 
16.08.03 
17.04.01 t/m 
17.04.06 
19.10.02 
19.12.03 
20.01.40 

 
                  1000 

 
                            25000 

   
Rubber en banden 

16.01.03 
20.01.39 

 
                      10 

 
                                100 

 
Dakleer/Dakgrind 

17.03.02 
17.03.01* 
17.03.03* 

          50 
            2 

  
                                450 

 
C-Hout 

17.02.01 
17.02.04* 
17.08.02 
17.09.03* 
19.12.06* 
20.01.37* 
20.01.38 

 
                         2 

 
                                100 

 
Asbest 

17.06.01* 
17.06.05* 

 
                      20 

 
                              1500 
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Accu's/batterijen** 

16.06.05 
20.01.34 
16.06.01* 
20.01.33* 

            1 
         0,5 

 
                                  50 

 
KGA/KCA** 

16.06.02* 
16.06.03* 
16.06.04 
16.06.05 
20.01.13* 
20.01.14* 
20.01.21* 
20.01.23* 
20.02.27* 
20.01.28* 
20.01.31* 
20.01.32 
20.01.33* 
20.01.99 

                      0.5                                 100 

 
Zeefzand 

19.12.09 
19.12.11 

 
                     150 

 
                              3000 

 
Sorteerresidu 
 

  
19.10.04 

 
                       50 

 
                              3000 

 
Gemengd restafval na scheiding 
 

                          -    
                       50 

 

 
Onverhoopt aangetroffen 
verontreinigingen 
 

  
                          - 

 
                         5 

 

 
* Gevaarlijk afval 
** Materiaal dat met gemengde afvalstoffen wordt aangevoerd. Geen actieve inzameling van derden. 

2.4.2 De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-
beleid en de AO/IC. 

2.4.3 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten 
uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in 
relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden 
voorgelegd. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden: 

 de reden tot wijziging; 

 de aard van de wijziging; 

 de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC; 

 de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren. 

Pas na toestemming van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden. 

2.4.4 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde 
afvalstoffen het volgende moet worden vermeld: 

 de datum van aanvoer; 

 de aangevoerde hoeveelheid (kg); 

 de naam en adres van de locatie van herkomst; 

 de naam en adres van de ontdoener; 

 de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen; 
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 de Euralcode; 

 het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 

2.4.5 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde 
(afval)stoffen het volgende moet worden vermeld: 

 de datum van afvoer; 

 de afgevoerde hoeveelheid (kg); 

 de afvoerbestemming; 

 de naam en adres van de afnemer; 

 de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen; 

 de Euralcode; 

 het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 

2.4.6 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze 
vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin 
staat vermeld: 

 de datum van aanvoer; 

 de aangeboden hoeveelheid (kg); 

 de naam en adres van plaats herkomst; 

 de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd; 

 de Euralcode; 

 het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 

2.4.7 Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig 
zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten 
worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De 
weegvoorziening waarvan gebruik wordt gemaakt moet overeenkomstig de daarvoor geldende 
voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige 
certificaten van weegvoorziening aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven. 

2.4.8 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit 
hoofdstuk en de financiële administratie. 

2.4.9 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een 
inventarisatie plaatsvinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige 
voorraad afvalstoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek 
moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het bevoegd gezag. In de rapportage 
moet het volgende worden geregistreerd: 

 een omschrijving van de aard, de samenstelling en Euralcode van de opgeslagen 
(afval)stoffen; 

 de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof; 

 de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd. 

Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde 
gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard. 

2.4.10 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en 
samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de 
inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage 
worden gegeven. 
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2.4.11 Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven 
hoeveelheden afvalstoffen worden be-/verwerkt: 
  

Be-/verwerking 
Te be-/verwerken afvalstoffen (gebruikelijke 
benaming) 

Maximale hoeveelheid 
(ton/jaar) 

Sorteren 

Bedrijfsafval 1000 

Bouw- en sloopafval 5150 

Gemengd A+B hout 2500 

C-Hout 100 

Kunststoffen 1250 

Puin/stenen/grind+ 20.000 

Asfaltpuin+ 10.000 

Snoeihout 1000 

Glas 200 

Sorteren en 
knippen 

IJzer (balken en constructieijzer) en Non-ferro 25.000 

Sorteren 
Dakleer/dakgrind 450 

Zeefzand+ 3000 

 
+ Sorteren geschiedt zonder gebruik te maken van een zeefinstallatie. 

2.4.12 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag 
de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder 
aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door 
nuttige toepassing van afvalstoffen. 

2.4.13 Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden. 
  

2.4.14 De binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort 
worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd. 

3 Afvalwater 

3.1 Eisen lozen bedrijfsafvalwater 

3.1.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de 
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: 

 de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een 
zodanig openbaar vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur; 

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

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

3.1.2 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd: 

 stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken; 

 stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken; 



 

 

   47 
 

 stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan 
verbonden installaties kunnen veroorzaken; 

 grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen. 

3.2 Voorzieningen voor lozingen afvalwater 

3.2.1 Afvalwater afkomstig van de werkplaats dient, voordat vermenging met afvalwater uit andere 
ruimten plaatsvindt, door een slibvangput en olieafscheider te worden geleid. Het effluent mag 
niet meer dan 200 mg/l minerale oliën bevatten, bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377. 

3.2.2 Afvalwater afkomstig van een wasplaats voor het uitsluitend wassen van de carrosserie van 
motorvoertuigen mag, voordat vermenging met afvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, niet 
meer dan 200 mg/l minerale oliën bevatten, bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377 en niet meer 
bedraagt dan 300 mg/l onopgeloste bestanddelen, bepaald volgens NEN 6499. 

3.2.3 Persluchtcondensaat afkomstig van een compressor mag, voordat vermenging met overige 
afvalwaterstromen plaatsvindt, niet meer dan 20 mg/l minerale oliën bevatten, bepaald volgens 
NEN-EN-ISO 9377. 
  
Toelichting: Om aan deze concentratie te kunnen voldoen is het toepassen van een olieafscheider 

en een slibvangput niet voldoende, maar zijn verdergaande zuiveringstechnieken noodzakelijk. 

3.2.4 Na elke lediging dient de olieafscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water. 

3.2.5 De slibvangput en de olieafscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, 
gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN 7089 of NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2 of te 
zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van 
Accreditatie erkende certificeringinstelling waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige 
bescherming voor het milieu wordt bereikt. 

3.2.6 Als voor de slibvangput en de olieafscheider geen kwaliteitsverklaring is verstrekt door een 
instelling, die door de Raad van Accreditatie is gecertificeerd, moet degene, die de inrichting drijft 
binnen {{termijn}} aan het bevoegd gezag hebben aangetoond dat het effluent en het ontwerp van 
de slibvangput voldoen aan de kwaliteitseisen, die met de toepasselijke norm NEN 7089 of NEN-
EN 858-1 en NEN-EN 858-2 bereikt zouden zijn. 

3.2.7 Bedrijfsafvalwater afkomstig van het opslaan en overslaan van bulkgoederen en stukgoederen 
mag maximaal 50 mg/l onopgeloste bestanddelen bepaald conform NEN 6499 bevatten. 

3.2.8 Afvalwater afkomstig van de wasplaats voor voertuigen en materieel dient, voordat vermenging 
met afvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, door een slibvangput te worden geleid. 

3.2.9 De slibvangput moet voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en 
onderhouden overeenkomstig NEN 7089 of NEN-EN 1825-1:2004 en NEN-EN 1825-2:2002 of te 
zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van 
Accreditatie erkende certificeringinstelling waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige 
bescherming voor het milieu wordt bereikt. 

3.2.10 Als voor de slibvangput geen kwaliteitsverklaring is verstrekt door een instelling, die door de Raad 
van Accreditatie is gecertificeerd, moet degene, die de inrichting drijft binnen {{termijn}} aan het 
bevoegd gezag hebben aangetoond dat het effluent en het ontwerp van de slibvangput voldoen 
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aan de kwaliteitseisen, die met de toepasselijke norm NEN 7089 of NEN-EN 1825-1:2004 en 
NEN-EN 1825-2:2002 bereikt zouden zijn. 

3.2.11 Sanitair afvalwater mag niet door voorzieningen zoals een slibvangput, een vetafscheider of een 
olieafscheider worden geleid. 

3.2.12 Van het schoonhouden van een slibvangput/olieafscheider moet een logboek worden 
bijgehouden. 

4 Bodem 

4.1 Vloeistofdichte vloer 

4.1.1 Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of voorziening moet 
plaatsvinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp, aanleg en herstel van 
vloeistofdichte verhardingen van beton) dan wel CUR rapport 196. 

4.1.2 Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of 
voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen 
normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een 
erkenning op grond van dat besluit. 

4.1.3 Een vloeistofdichte vloer of voorziening moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en zijn 
goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.1.2. 

4.1.4 In afwijking van voorschrift 4.1.2 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een 
vloeistofdichte vloer of voorziening plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij is dat 
vloeistofdichte vloer of voorziening is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het 
Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een deskundige die daartoe beschikt 
over een erkenning op grond van dat besluit. 

4.1.5 De voorschriften 4.1.1. en 4.1.2 zijn niet van toepassing op een vloeistofdichte vloer of 
voorziening die niet inspecteerbaar is als bedoeld in AS SIKB 6700. Een dergelijke voorziening 
wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd 
gezag goedgekeurde wijze. 

4.1.6 Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte 
vloer of voorziening. 

4.1.7 Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer 
overeenkomstig AS SIKB 6700. 

4.1.8 Een vloeistofdichte vloer of voorziening wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd 
overeenkomstig voorschrift 4.1.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als 
bedoeld in de voorschriften 4.1.6.en 4.1.7, niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is 
uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd. 
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4.2 Realiseren van voorzieningen 

4.2.1 Een gemorste of gelekte bodembedreigende vloeistof moet zodanig effectief worden opgevangen 
of opgeruimd dat deze kan worden afgevoerd via een daartoe bedoeld afvoersysteem of naar een 
daartoe erkend verwerker. 

4.2.2 Hemelwater dat op of in een bodembeschermende voorziening terecht kan komen, moet 
regelmatig van of uit de voorziening wordt verwijderd of worden afgevoerd via een daartoe 
bedoeld afvoersysteem. 

4.3 Bedrijfsrioleringen 

4.3.1 Nieuw aan te leggen rioolsystemen voor het afvoeren van bodembedreigende vloeistoffen moeten 
vloeistofdicht zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling 
51. 

4.3.2 Rioolsystemen moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in AS SIKB 
6700 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen. Uitgezonderd hierop zijn 
rioolsystemen voor de afvoer van schoon hemelwater en afvalwater van huishoudelijke aard. 

4.3.3 De bedrijfsriolering, behoudens die delen die uitsluitend behoren bij het systeem voor afvoer van 
hemelwater en huishoudelijk afvalwater, moet op de volgende tijdstippen aan de hand van NEN 
3399/NEN 3398 worden geïnspecteerd op gebreken: 

 voor ingebruikname; 

 binnen tien jaar na ingebruikname; 

 eenmaal per vijf jaar na de onder de voorgaande bullet genoemde inspectie. 

Bij afkeur moet zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen zes maanden voldaan worden aan de eisen als 
genoemd in de NEN 3399/NEN 3398. 

4.4 Beheermaatregelen 

4.4.1 Binnen zes maanden nadat de vergunning in werking is getreden moet door vergunninghouder 
een inspectie- en onderhoudprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aan het 
bevoegd gezag worden toegezonden. In dit plan moet ten minste het volgende zijn uitgewerkt: 

 welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden; 

 de inspectie- en onderhoudsfrequentie; 

 de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.); 

 waaruit het onderhoud bestaat; 

 hoe de resultaten van inspectie en onderhoud worden gerapporteerd en geregistreerd; 

 de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud 

4.4.2 Voor alle bodembeschermende voorzieningen zoals vloeistofdichte voorzieningen, 
vloeistofkerende voorzieningen en lekbakken moet een inspectie en onderhoudprogramma 
aanwezig en operationeel zijn. Op basis van de resultaten van de bodemrisicoanalyse volgens 
paragraaf 5.1 van de toelichting bij de aanvraag moet vastgesteld worden welke voorzieningen 
opgenomen worden in het inspectie- en onderhoudprogramma. Het inspectie- en 
onderhoudprogramma geeft inzicht in: 

 welke voorzieningen worden gecontroleerd en geïnspecteerd; 

 wie de controles en inspecties uitvoert; 

 de frequenties van de controles en de inspecties; 
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 de onderzoeksmethode en criteria van de controles en inspecties; 

 op welke wijze de controles en inspecties worden vastgelegd; 

 op welke wijze onderhoudwerkzaamheden worden geïnitieerd. 

4.4.3 In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies moet ten minste worden aangegeven op welke 
wijze: 

 de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen, verpakkingen en 
apparatuur waarin vloeibare bodembedreigende stoffen worden opgeslagen of 
getransporteerd, wordt gecontroleerd; 

 er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties 
op morsingen en lekkages plaatsvinden, en 

 is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd. 

4.4.4 Degene die de inrichting drijft, moet ervoor zorgen dat de medewerkers die binnen de inrichting 
bodembedreigende activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de bedrijfsinterne procedures en 
werkinstructies, dat deze worden nageleefd en binnen de inrichting zodanig aanwezig zijn dat een 
ieder daarvan op eenvoudige wijze kennis kan nemen. 

4.4.5 De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen moet zodanig 
plaatsvinden dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen geraken. 

4.5 Preventiemaatregelen 

4.5.1 Vergunninghouder dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte 
van de getroffen voorzieningen (good housekeeping). 

4.5.2 Gemorste bodembedreigende vloeistoffen als oliën, vetten en chemicaliën moeten direct worden 
opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en 
gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden 
bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval. 

4.6 Opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking 

4.6.1 Smeermiddelen, -vetten, systeemoliën, thinner, terpentine, verf, ammoniak en Ad-Blue moet 
worden bewaard in goed gesloten verpakking. 

4.6.2 Lege, niet gereinigde verpakking moet worden behandeld als volle.. 

4.6.3 In de inrichting moet nabij de opslag van vloeistoffen in verpakking, voor de aard van de 
opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te 
neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. Gemorste vloeistoffen moeten zo nodig 
worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als 
omschreven onder het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloei)stof moet 
worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten 
verpakking. 
  
Toelichting: Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite. 

4.6.4 Een lekbak die toegepast wordt voor het opvangen van lek- of morsvloeistoffen moet op de 
volgende punten gecontroleerd worden: 

 de lekbak correct is gepositioneerd zodat lekkende of wegspattende stoffen opgevangen 
kunnen worden; 
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 de materiaalkeuze van de lekbak afgestemd is op de aard van de stof die kan vrijkomen. 

4.7 Bodemonderzoek 

4.7.1 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de 
bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Ter plaatse van de 
tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en 
intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het 
nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben 
op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben 
plaatsgevonden. 
  
Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie 
bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. 
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 hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. 

5 Brandbestrijding 

5.1 Bereikbaarheid 

5.1.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds: 

 voor onmiddellijk gebruik gereed zijn; 

 goed bereikbaar zijn; 

 als zodanig herkenbaar zijn. 

5.1.2 Het terrein en het wegenstelsel moeten zodanig zijn ingericht en de toegankelijkheid moet 
zodanig zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee richtingen 
is te bereiken. 

Overeenkomstig de aanvraag is het terrein van de inrichting uitsluitend vanaf de ingang 
Schoolstraat 12 bereikbaar. Na het van kracht worden van de vergunning start vergunninghouder 
een onderzoek tot het realiseren van een tweede ingang  t.b.v. brandbestrijding of calamiteiten. 
Het onderzoek zal er toe moeten leiden dat een tweede toegang wordt gerealiseerd. Binnen drie 
maanden na het van kracht worden van de vergunning dient vergunninghouder een aanvraag 
omgevingsvergunning in tot het realiseren van de vereiste tweede ingang van het terrein. De 
voorziening dient binnen zes weken na het onherroepelijk worden van de betreffende 
omgevingsvergunning te zijn gerealiseerd. 

5.1.3 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze 
plattegrond moet ten minste zijn aangegeven: 

 alle gebouwen en de installaties met hun functies; 

 alle opslagen van gevaarlijke stoffen met vermelding van de aard van de stof overeenkomstig 
de ADR/Wm classificatie-indeling en de maximale hoeveelheden. 

5.2 Draagbare blusmiddelen en brandslanghaspels 

5.2.1 In de inrichting moeten voldoende passende blusmiddelen aanwezig zijn om een beginnende 
brand te bestrijden. 
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6 Geluid en trillingen 

6.1 Meten en berekenen conform handleiding 

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: 

Rekenpunt LAr,LT in dB(A) Dag 
07.00-19.00 u 
1,5 m hoogte 

LAr,LT in dB(A) Avond 
19.00-23.00 u 

5 m hoogte 

LAr,LT in dB(A)] Nacht 
23.00-07.00 u 

5 m hoogte 
01    Tonnendijk 17 43 45 40 
02    Schoolstraat 7 41 42 36 
03    Schoolstraat 8 41 40 34 
03A  Schoolstraat 11-beneden 42 - - 
03B  Schoolstraat 11-boven - 44 38 
04    Schoolstraat 15-zijgevel 39 40 34 
05    Schoolstraat 15-achtergev 40 40 34 
06    Schoolstraat 15-voorgevel 34 31 25 
07    Schoolstraat 16 41 42 36 
08    Schoolstraat 17 40 42 35 

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening behorende bij het akoestisch onderzoek 
van Akoestisch buro Tideman d.d. 5 februari 2017 nr. 14.103.03 versie 12. De beoordelingshoogte voor 
de dag- avond- en nachtperiode is aangegeven in de tabel. 

6.3 Maximale geluidbelastingen 

6.3.1 Het maximale geluidniveau 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: 

Rekenpunt LAmax in dB(A) Dag 
07.00-19.00 u 
1,5 m hoogte 

LAmax in dB(A) Avond 
19.00-23.00 u 

5 m hoogte 

LAmax in dB(A)] Nacht 
23.00-07.00 u 

5 m hoogte 
01    Tonnendijk 17 58 65 60 
02    Schoolstraat 7 53 57 57 
03    Schoolstraat 8 57 54 54 
03A  Schoolstraat 11-beneden 56 - - 
03B  Schoolstraat 11-boven - 63 59 
04    Schoolstraat 15-zijgevel 55 59 60 
05    Schoolstraat 15-achtergev 58 60 60 
06    Schoolstraat 15-voorgevel 60 59 60 
07    Schoolstraat 16 60 62 57 
08    Schoolstraat 17 56 62 52 

6.3.2 Ter beperkingen van de hinder veroorzaakt door het verladen gedurende de nachturen noordelijk 
van het pand Schoolstraat 13 is vergunninghouder gehouden binnen drie maanden na het 
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onherroepelijk worden van deze vergunning alternatieven voor de betreffende laad- en losactiviteit 
aan het bevoegd gezag voor te leggen die de hinder minimaliseert. 

6.4 Trillingen 

6.4.1 Het meten en berekenen van de trillingsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet 
plaatsvinden overeenkomstig de meet- en beoordelingsrichtlijn trillingen van de SBR, deel B, 
Hinder voor personen in gebouwen, uitgave augustus 2002. 

6.4.2 De trillingen veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de door 
de in de inrichting te verrichten werkzaamheden en/of activiteiten, mogen in woningen en andere 
trillingsgevoelige bestemmingen van derden niet hoger zijn dan één van de volgende waarden: 

 de waarde van de maximale trillingssterkte van de ruimte (Vmax) is kleiner dan A1 òf 

 de waarde van de maximale trillingssterkte van de ruimte (Vmax) is kleiner dan A2, waarbij de 
trillingssterkte over de beoordelingsperiode (Vper) kleiner is dan A3. 

 Trillingen houden verband met herhaald voorkomende, doch niet continue werkzaamheden. 

 Beoordeling vindt plaats aan het fundament van onderstaande woningen. 
 

Beoordelingsobject A1 
Dag/Avond 
07.00-23.00 

A2 
Dag/Avond 
07.00-23.00 

A3 
Dag/Avond 
07.00-23.00 

A1 
Nacht 

23.00-07.00 

A2 
Nacht 

23.00-07.00 

A3 
Nacht 

23.00-07.00 
Schoolstraat 15-17 0,20 0,8 0,1 0,20 0,40 0,10 
Tonnendijk 17 0,20 0,8 0,1 0,20 0,40 0,10 

6.4.3 De beoordelingswaarden zijn niet van toepassing als de bewoner van de beoordelingsruimte geen 
toestemming geeft voor het uitvoeren van de benodigde trillingsmetingen. 

6.4.4 Indien daartoe aanleiding bestaat kan het bevoegd gezag een trillingonderzoek verlangen en 
daaraan een termijn verbinden.  De resultaten van dit trillingsonderzoek moeten binnen die termijn 
schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag moet geïnformeerd 
worden over datum en tijdstip waarop de metingen voor bovengenoemde rapportage 
plaatsvinden. 

6.4.5 Alvorens tot uitvoering van het in het voorschrift 6.4.4 bedoelde onderzoek 
wordt overgegaan moet het bevoegd gezag op de hoogte gesteld te worden over 
de opzet van het onderzoek. Uitsluitend na toestemming van 
het bevoegd gezag kan worden overgegaan tot het uitvoeren van het onderzoek. 
Aan de opzet van het onderzoek kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen 
in verband met mogelijke specifieke omstandigheden. 

6.5 Aanvullende algemene maatregelen 

6.5.1 Metingen voor het controleren van de in deze vergunning gestelde geluidniveaus in een ruimte 
van derden moeten worden verricht overeenkomstig het gestelde in de norm NEN 5077. 

6.5.2 In de inrichting mogen op zon- en algemeen erkende feestdagen, geen lawaai-veroorzakende 
werkzaamheden of activiteiten, zoals het verladen van (afval)stoffen en de handling van 
containers, worden verricht tenzij deze werkzaamheden voortkomen uit een noodzakelijke 
inschakeling van het bedrijf bij een calamiteit buiten de inrichting. Het afwijken van deze regel 
dient binnen 48 uur na het gebeuren bij het bevoegd gezag te zijn gemeld. 
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6.6 Transport, laden en lossen 

6.6.1 Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidniveau gestelde is niet van 
toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt 
tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 
  
Toelichting: Onder laad- en losactiviteiten worden ook aanverwante activiteiten verstaan zoals het 
op en van het terrein van de inrichting rijden, het slaan van autoportieren, het starten en wegrijden 
van de voertuigen. Het rijden van interne transportmiddelen, zoals vorkheftrucks, met als doel op- 
en overslag van goederen wordt niet gerekend onder laad- en losactiviteiten. 

6.6.2 Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting 
tenzij dit voorschrift strijdt met maatregelen te treffen voortkomende uit voorschrift 6.3.2. 

6.7 Indirecte hinder 

6.7.1 Indirecte hinder, hinder veroorzaakt doordat de inrichting via de openbare weg bereikbaar is en 
daar bijdraagt aan de ervaren hinder door transportbewegingen wordt beoordeeld overeenkomstig 
de zogenaamde Schrikkelcirculaire van 29 februari 1996. In deze regeling is vastgelegd dat de 
waarde van 50 dB(A), te beoordelen volgens de Standaard Rekenmethode wegverkeer, niet mag 
worden overschreden tenzij wordt aangetoond dat in de geluidbelaste woningen geen sprake is 
van overschrijding van de maximaal toelaatbare binnenwaarde van 35 dB(A). 

6.7.2 Overeenkomstig de uitkomsten van het akoestisch onderzoek wordt een geluidbelasting van 50 
dB(A) niet overschreden indien het aantal vrachtwagenpassages beperkt blijft tot 80 per dag per 
geluidbelaste woning. De aanvraag richt zich op een groter aantal voertuigbewegingen waardoor 
de afwikkeling van vervoersbewegingen verdeeld moet worden de twee mogelijke rijrichtingen. 
Het onderzoeksgebied blijft beperkt tot de woningen gelegen aan de Schoolstraat 2 – 17 
behoudens de huisnummers 7 en 8. 

6.7.3 Indien daartoe aanleiding bestaat kan het bevoegd gezag vergunninghouder verzoeken in beeld 
te brengen of de maximaal aanvaardbare binnenwaarde van de betreffende woningen langs de 
Schoolstraat wordt overschreden. Indien sprake is van overschrijding wordt vergunninghouder 
gelast de noodzakelijke geluidwerende maatregelen te treffen. Vergunninghouder wordt ontheven 
van de onderzoeksplicht of de plicht tot het treffen van maatregelen indien de eigenaar c.q. 
gebruiker van de betreffende woning medewerking daartoe weigert. De weigering geschiedt 
schriftelijk en wordt door vergunninghouder aan de gemeente voorgelegd. 

6.8 Proefnemingen 

6.8.1 Onderdeel van de aanvraag is het doen van proefnemingen zonder nadere beschrijving. Wanneer 
de handelingen passen binnen de aangevraagde kaders en worden uitgevoerd in de bestaande 
hallen waarbij geen extra hinder behoeft te worden verwacht kan medewerking worden 
toegezegd. Wanneer echter sprake is van proefnemingen buiten de kaders van de aanvraag of 
wanneer deze proefnemingen op het buitenterrein plaatsvinden zal voor de proefneming vooraf 
toestemming moeten worden gevraagd. Proefnemingen blijven als uitgangspunt beperkt tot de 
dagperiode op werkdagen (ma t/m za). 

6.8.2 Het verzoek om toestemming dient tenminste 4 weken voorafgaand aan de proefneming te zijn 
ingediend bij het bevoegd gezag. Het verzoek bevat naast informatie over de duur van de 
proefneming informatie waaruit de gevolgen voor de omgeving kunnen worden beoordeeld in 
relatie tot het reeds vergunde recht. Het bevoegd gezag kan de instemming met de proefneming 
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weigeren, indien naar haar oordeel onvoldoende informatie is geleverd om de gevolgen te 
beoordelen dan wel wanneer sprake is van ontoelaatbare gevolgen.  

7 Licht 

7.1 Algemeen 

7.1.1 Terreinverlichting moet op een dusdanige wijze zijn uitgevoerd dat er geen direct licht buiten de 
inrichting terecht komt door gebruik te maken van armaturen die aan de bovenzijde en rondom 
zijn afgeschermd, aan de onderzijde voorzien zijn van vlakglas en naar beneden zijn gericht. 

7.2 Lichtmasten 

7.2.1 De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgesteld dan wel zijn 
afgeschermd dat er geen directe lichtstraling bij woningen van derden kan optreden. 

8 Stofhinder 

8.1.1 Bij windsnelheden vanaf 20 m/s (windkracht 8, storm) moet het verladen/verplaatsen van 
stuifgevoelige (afval)stoffen klasse S4 en S5 worden gestopt. Teneinde de lokale windsnelheden 
te bepalen dient een windmeter binnen de inrichting te zijn opgesteld. 

9 Opleiding, instructie en toezicht 

9.1 Instructiekaart 

9.1.1 Bij een opslagplaats voor gevaarlijke stoffen/gevaarlijke afvalstoffen moet een duidelijk leesbare 
instructie zijn aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval van calamiteiten. 
Deze instructie moet de namen, telefoonnummers en faxnummers bevatten van instanties en 
personen waarmee in het geval van calamiteiten contact opgenomen moet worden. 

9.2 Instructie personeel 

9.2.1 Personen die toegang hebben tot een opslagplaats voor gevaarlijke stoffen/gevaarlijke 
afvalstoffen moeten deskundig zijn met betrekking tot de aard en de gevaarsaspecten van de 
opgeslagen stoffen en de te nemen maatregelen bij onregelmatigheden. 

9.2.2 Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen een 
schriftelijke instructie te verstrekken, met het doel gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het 
gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar 
voorschriften, dan wel met de overtreding van een of meer van die voorschriften in werking is. 

9.2.3 Alle binnen de inrichting werkzame personen moeten  instructies hebben ontvangen die erop zijn 
gericht gedragingen uit te sluiten die tot gevolg hebben dat de inrichting in strijd met deze 
vergunning in werking is. 
  
Toelichting: Het betreft hier zowel personen in als buiten dienstverband. 
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9.3 Documentatie 

9.3.1 In de inrichting moeten een direct toegankelijk informatiesysteem en/of naslagwerken aanwezig 
zijn, welke ten minste recente informatie verschaffen over: 

 de eigenschappen van de aanwezige gevaarlijke stoffen; 

 het voorkomen van calamiteiten of onregelmatigheden met gevaarlijke stoffen; 

 het bestrijden van de gevolgen van calamiteiten of onregelmatigheden met gevaarlijke 
stoffen. 

Toelichting: Handboeken, zoals het Chemiekaartenboek en het Handboek gevaarlijke stoffen, kunnen 
hiervoor worden gebruikt. 

9.4 Contactpersoon 

9.4.1 De vergunninghouder is verplicht een of meerdere personen aan te wijzen die in het bijzonder 
belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van hetgeen in deze vergunning is bepaald en met 
wie in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. De vergunninghouder stelt binnen 14 dagen 
na het in werking treden van de vergunning het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte van de 
naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die daarvoor is (zijn) aangewezen. 
Wanneer wijzigingen optreden in de gegevens van de bedoelde personen, moet dit vooraf onder 
vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan de gemeente Twenterand. 

10 Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking (geen vuurwerk en andere 
ontplofbare stoffen) 

10.1 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen, kernvoorschriften 

10.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals 
genoemd in de richtlijn PGS 15:2016 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten 
plaatsvinden en moet, voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, 
met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.4.4, 3.8, 3.19.2 tot en met 3.19.4. 

10.1.2 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften van de richtlijn PGS 15:2016. De 
te treffen voorzieningen zijn afhankelijk van de locatie van de opslag en de wijze waarop de 
opslag plaatsvindt. 

10.1.3 Binnen de inrichting dient voor wat betreft vakbekwaamheid en de aanwezigheid van een journaal 
te worden voldaan aan de eisen uit paragrafen 3.14 en 3.15 van PGS 15:2016. 

10.2 Gasflessen 

10.2.1 Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden 
getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan een door het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen keuringsinstelling. 

10.2.2 Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en 
worden gemerkt met het woord 'DEFECT', respectievelijk 'LEK'. Ook moeten direct maatregelen 
worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De 
desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden. 
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10.2.3 De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats 
vinden en moet, voor zover niet anders geregeld in de hierna volgende voorschriften,  voldoen 
aan de voorschriften van de paragrafen 6.1.2, 6.1.3, 6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS 15:2016. 

10.2.4 Een uitpandige opslagvoorziening voor gasflessen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden 
gebruikt overeenkomstig paragraaf 3.2 en voorschriften 6.2.4 en 6.2.5 van PGS 15:2016. 

10.2.5 Voor elke 200 m2 vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten 
minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter 
blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type 
blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen. 

10.2.6 De opslagvoorzieningen van gasflessen moeten tevens voldoen aan de voorschriften uit 
hoofdstuk 3 van PGS 15:2016: 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 t/m 3.2.10, 3.2.13, 3.4.10, 3.4.12, 3.7.1 
t/m 3.7.4, 3.7.6 t/m 3.9.1, 3.11.1 t/m 3.19.2, 3.19.4 en 3.19.5. 

10.3 Voorzieningen, opslag verpakte gevaarlijke stoffen 

10.3.1 Een brandveiligheidsopslagkast dient te voldoen aan de eisen uit paragraaf 3.3 van de PGS 
15:2016 en te worden opgesteld, ingericht en gebruikt overeenkomstig bijlage F van de PGS 
15:2016. 

10.3.2 Een inpandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd, 
uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig paragrafen 3.2 en 3.17 van de PGS 15:2016. 

10.3.3 Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen 
overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze 
vergunning. 

10.3.4 Voor elke 200 m2 vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten 
minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter 
blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type 
blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen. 

10.4 Spuitbussen 

10.4.1 De binnen de inrichting aanwezige spuitbussen of gaspatronen dienen te worden opgeslagen 
overeenkomstig voorschrift 7.1.1, paragraaf 7.3 en paragraaf 7.4 van PGS 15:2016. 

10.4.2 In een opslagvoorziening voor spuitbussen en gaspatronen dienen voorzieningen en maatregelen 
te zijn gerealiseerd conform beschermingsniveau 1 van hoofdstuk 4 van PGS 15:2016. 

10.4.3 Een inpandige opslagvoorziening voor spuitbussen of gaspatronen moet zijn geconstrueerd, 
uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig paragrafen 3.2, 7.3 en 7.4 van PGS 15:2016. 
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11 Opslaan van stoffen in opslagtanks 

11.1 Opslag bovengrondse tank conform PGS 30 

11.1.1 De opslag van dieselolie in een bovengrondse tank moet voldoen aan de volgende bepalingen 
van de richtlijn PGS 30 "Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en 
afleverinstallaties" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30:2011 versie 1.0 (december 2011)): 

Constructie van de tankinstallatie 

  

 Voorschriften 2.2.1 t/m 2.2.5. 

 Voorschrift 5.4.1. 

 Voorschriften 5.5.1 t/m 5.5.4. 

 Voorschrift 2.2.7 (aangeven welk lekdetectiesysteem nodig is!). 

 Vervolgens vrs. 2.2.8 t/m 2.2.10 voor electronisch lekdetectiesysteem of vrs. 2.2.11 en 2.2.12 
voor lekdetectiepotsysteem. 

Het installeren van de tankinstallatie 

 Voorschriften 2.3.1 en 2.3.2. 

Aanvullende voorschriften voor inpandige opslag 

 Voorschriften 2.6.1 tot en met 2.6.16. 

 Voorschriften 5.6.1 t/m 5.6.6. 

Gebruik van de installatie 

 Voorschriften 3.2.1 t/m 3.2.4. 

 Voorschrift 4.3.2. 

Vullen van de tank 

 Voorschriften 3.3.1 t/m 3.3.12. 

Afleveren van brandstoffen 

  PGS 28 

Reinigen van de tank 

 Voorschrift 3.5.1. 

Buiten gebruik stellen van de tank 

 Voorschriften 3.6.1 t/m 3.6.5 (Termijnen voor (her)keuringen zijn opgenomen in tabel 4.1 van 
PGS 30. Eisen voor inspectie van vloeistofdichte vloeren, zand-slibvanger en olie-
benzineafscheiders zijn opgenomen in PGS 28). 

Onderhoud tankinstallatie 

 Voorschriften 4.2.1 t/m 4.2.8, 4.2.11 en 4.2.15 

 Voorschriften 4.2.13 en 4.2.14 (dubbelwandige tanks). 
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Onderhoud vloeistofkerende voorzieningen 

 Voorschrift 4.3.1. 

12 Tapruimten voor gevaarlijke stoffen 

12.1 Algemeen 

12.1.1 Er moeten voorzieningen en maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat stoffen die met 
elkaar kunnen reageren, met elkaar in contact komen. 

12.1.2 Er moeten voorzieningen en maatregelen getroffen worden voor het omgaan met resten die zijn 
overgebleven na tapwerkzaamheden. 

12.1.3 Een elektrische installatie in een tapruimte moet conform NEN-EN-IEC 60079-15 uitgevoerd zijn. 

12.2 Constructie-eisen 

12.2.1 Een gebouw waarin een taplokaal aanwezig is moet, bij voorkeur, zijn opgetrokken zonder 
verdiepingen. 

12.2.2 De vloer, de wanden en de drempels van een tapruimte moeten een vloeistofdichte bak vormen 
die 100% van de opgeslagen hoeveelheid vloeistof kan bevatten. 

12.2.3 De vloer van een tapruimte moet vloeistofdicht zijn en bestand tegen de opgeslagen vloeistoffen. 

12.2.4 In de vloeistofdichte vloer van de tapruimte mogen zich geen openingen bevinden die in directe 
verbinding staan of kunnen worden gebracht met de riolering. 

12.2.5 Een tapruimte met een grondoppervlak groter dan 100 m2 moet in compartimenten zijn verdeeld 
door middel van scheidingswanden met een brandwerendheid van minimaal 60 minuten. 

12.2.6 De dakconstructie of afdekking van een tapruimte moet een brandwerendheid bezitten van 
minstens 30 minuten en de wanden moeten zijn gemaakt van een onbrandbaar materiaal en een 
brandwerendheid bezitten van minstens 60 minuten, volgens NEN 6069. Een buitendeur van een 
tapruimte moet naar buiten draaien en een brandwerendheid bezitten van minstens 60 minuten, 
volgens NEN 6069. 

12.3 Brandpreventie en -bestrijding 

12.3.1 De voorraad brandbare stoffen in een tapruimte moet beperkt zijn en zijn afgestemd op het 
dagelijks verbruik. 

 In een tapruimte moet per 200 m2 vloeroppervlak of per compartiment één draagbaar 
blustoestel met een blusvermogen gelijk aan 7 kg poeder aanwezig zijn. Er moeten minstens 
twee blusmiddelen aanwezig zijn in een tapruimte. 

12.3.2 Buiten de tapruimte bij een toegangsdeur moet voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt 
materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te 
absorberen en op te nemen. 
Gemorste gevaarlijke stoffen moeten zo nodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk 
worden opgenomen en behandeld als omschreven onder het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De 
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opgenomen gemorste (vloei)stof moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard 
van de stof geschikte, gesloten emballage. 

12.4 Gebruik tapruimte 

12.4.1 Bij een tapruimte moeten middelen aanwezig zijn voor het doelmatig openen en sluiten van de 
verpakkingen, waaruit of waarin wordt getapt. 

12.4.2 Losse hulpmiddelen mogen niet vervaardigd zijn van aluminium- of magnesiumlegeringen. 

12.4.3 In een tapruimte waar brand- of explosiegevaar aanwezig is mag niet gerookt worden, mag geen 
vuur aanwezig zijn en mogen geen werkzaamheden verricht worden waarbij vonken kunnen 
ontstaan. Werktuigen, toestellen of hulpmiddelen die tot vonkvorming kunnen leiden mogen niet 
gebruikt worden. 

13 Schroot en kabels 

13.1 Het bewerken van schroot (ferro- en non-ferrometalen) 

13.1.1 Het is niet toegestaan schroot alsmede ferro- en non-ferrometalen te persen, te pletten of deze op 
een andere wijze qua volume te verkleinen anders dan in de aanvraag is aangegeven. Het is niet 
toegestaan materiaal (volume) te verkleinen door er met behulp van een kraan gewichten op te 
laten vallen. 

13.1.2 Opslag van metalen op hopen moet zodanig geschieden, dat door vallen of afrollen geen delen 
van het materiaal buiten de inrichting kunnen komen. 

13.2 Acceptatie van kabels 

13.2.1 Binnen de inrichting mogen kabelrestanten worden ingenomen. 

13.2.2 Het voor een visuele inspectie aangeboden materiaal moet inpandig gestort worden op een 
vloeistofkerende vloer. Hiertoe moet het materiaal voldoende worden uitgespreid om de gehele 
partij te kunnen beoordelen. 

13.2.3 Indien uit de partij vloeistoffen treden, moeten deze zo spoedig mogelijk opgeruimd worden. De 
partij moet op een vloeistofdichte voorziening opgeslagen worden, tenzij uittreden van vloeistoffen 
uitgesloten is. 

14 Opslag en bewerking van afvalhout 

14.1 Opslag van afvalhout in de buitenlucht 

14.1.1 De opslag van ongeshred A- en/of B-afvalhout moet zodanig plaatsvinden dat geen menging met 
de ondergrond plaatsvindt. 

14.1.2 De opslag van ongeshred C-hout moet plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer, op een 
vloeistofkerende vloer onder een overkapping of afgezeild in een container. Ongeshred C-hout is 
een bodembedreigende stof. 



 

 

   61 
 

15 Afleverinstallatie voor motorbrandstof 

15.1 Algemeen 

15.1.1 De vaste afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van vloeibare brandstof aan de voorschriften 
5.8, 6.5, 6.7, 7.1, 7.7, 9.3, 9.5, 9.6 en 9.6.1.1 tot en met 9.6.1.5 van PGS 28. 

15.1.2 Het afleveren van vloeibare brandstof vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding. 
Deze vloeistofdichte vloer of verharding is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het 
Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over 
een erkenning op grond van dat besluit, en strekt zich, voor zover erfafscheidingen, gebouwen en 
andere fysieke begrenzingen dit toelaten, vanaf de afleverzuil uit over een afstand van ten minste 
de lengte van de afleverslang plus 1 meter, met een minimum van 5 meter. Indien de 
vloeistofdichte vloer of verharding zich daardoor zou uitstrekken tot over de openbare weg dan 
strekt deze vloer of verharding zich uit tot de openbare weg met dien verstande dat deze afstand 
niet minder bedraagt dan 3 meter. In de laatste situatie is de afleverslang niet langer dan 4 meter. 
Aan de zijde waar geen tankende voertuigen kunnen worden opgesteld, strekt de vloeistofdichte 
vloer of verharding zich uit tot een afstand van ten minste 1 meter vanaf het hart van de 
afleverzuil. 

16 Transportmiddelen 

16.1 Algemeen 

16.1.1 De verbrandingsmotor van heftrucks, shovels, laadschoppen, minikraantjes en eventuele verder 
verbrandingsmotoren moeten zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en 
rookloos zijn. 

16.1.2 De verbrandingsmotor van een heftruck, shovel, laadschop en minikraantjes moet zijn voorzien 
van een doelmatige geluiddemper in de uitlaat en mag alleen in werking zijn voor zover dit voor 
het laden, het lossen en het rijden noodzakelijk is. 

16.1.3 Het bijvullen van een brandstofreservoir mag uitsluitend in de buitenlucht plaatsvinden. 

17 Activiteiten met betrekking tot motoren, motorvoer- en vaartuigen en andere 
gemotoriseerde apparaten 

17.1 Onderhouden en repareren van motoren, motorvoertuigen en andere gemotoriseerde apparaten  

17.1.1 Het schoonmaken van onderdelen of spuitapparatuur met behulp van organische oplosmiddelen, 
moet plaatsvinden in een afsluitbare bak of in een afsluitbaar vat, dan wel in een speciaal 
reinigingssysteem, waarbij de vloeistof wordt gerecirculeerd en in een gesloten vat wordt 
bewaard. Een deksel van een dergelijke bak of vat mag alleen worden geopend voor het vullen of 
leeghalen van de reinigingsvloeistof of voor het in- en uithalen van de te reinigen materialen. 

17.1.2 Bij het onderhouden en repareren van motoren, motorvoertuigen en andere gemotoriseerde 
apparaten en het proefdraaien van motoren bij het werken met gevaarlijke stoffen mogen: 

 werkzaamheden waarbij vuur wordt gebruikt, niet worden verricht aan of in de onmiddellijke 
nabijheid van een brandstofreservoir of andere delen van een motor die brandstof bevatten. 
De brandstofreservoirs moeten, behoudens tijdens de aan de reservoirs te verrichten 
werkzaamheden, goed gesloten zijn. 
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 aan een tankwagen mogen geen werkzaamheden worden verricht alvorens de zekerheid is 
verkregen dat geen gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen in de opslagtank aanwezig 
zijn. 

Het tweede punt is niet van toepassing op de uitvoering van noodreparaties, mits: 

 reparaties niet worden uitgevoerd aan de opslagtank zelf; en 

 vooraf het bevoegd gezag en de brandweer zijn geïnformeerd over de soort gevaarlijke stof 
die in de opslagtank is opgeslagen en de eigenschappen ervan. 

17.1.3 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht moeten afgezogen 
dampen en gassen, van ruimten waarin verbrandingsmotoren worden proefgedraaid, bovendaks 
worden afgevoerd. 
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Bijlage: Begrippen milieu 

 ** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...: 

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-
blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het 
laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds 
bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van 
toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij 
in het voorschrift anders is bepaald. 
  
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en 
termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en 
definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven 
verklaringen en definities. 
  
BESTELADRESSEN: publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties: 
  
- AI-bladen bij: 
SDU Service, afdeling Verkoop 
Postbus 20025 
2500 EA DEN HAAG 
telefoon (070) 378 98 80 
telefax (070) 378 97 83w 
ww.sdu.nl 
  
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl 
  
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij: 
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), 
Afdeling verkoop 
Postbus 5059 
2600 GB DELFT 
telefoon (015) 269 03 91 
telefax (015) 269 01 90 
www.nen.nl 
  
- BRL-richtlijnen bij: 
KIWA Certificatie en Keuringen 
Postbus 70 
2280 AB RIJSWIJK 
telefoon (070) 414 44 00 
telefax (070) 414 44 20 
  
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.www.infomil.nl 

 AANVAARDBAAR HINDERNIVEAU: 

Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten: 

 toetsingskader; 

 geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten; 

 aard en waardering van de geur (hedonische waarde); 

 klachtenpatroon;huidige en verwachte hinder; 

 technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies; 

 de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT uit BREF's en 
nationale BBT-documenten; 

 lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen); 
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 historie van het bedrijf in zijn omgeving. 

Opmerking: 

het aanvaardbaar hinderniveau voor veehouderijen verschilt met het bovenstaande en is geregeld via de Wet 
geurhinder en veehouderijen/het Activiteitenbesluit. 

 ADR: 

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. 

 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. 

 AS SIKB 6700: 

Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement. 

 BEDRIJFSRIOLERING: 

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, 
verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer 
van bedrijfsafvalwater. 

 BEHEER VAN AFVALSTOFFEN: 

Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die 
handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van afvalstoffenhandelaars 
en afvalstoffenmakelaars. 

 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. 

 BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT: 

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof 
overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit. 

 BODEMBEDREIGENDE STOF: 

Stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3 van de NRB, en stoffen of mengsels als 
omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de 
bodem kunnen verontreinigen. 

 BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL: 
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Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, 
schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van 
bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd. 

 BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING: 

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke 
voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem. 

 BODEMRISICO: 

De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.t. 

 BODEMRISICODOCUMENT: 

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit 
overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de 
aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een 
verwaarloosbaar bodemrisico. 

 BRANDBARE VLOEISTOFFEN: 
WMS categorie Grenzen Klasse 

zeer licht ontvlambaar Kookpunt ten hoogste 308 K (35°C) en vlampunt lager dan 273 K (0°C) Klasse 0 
licht ontvlambaar Vlampunt van 273 K (0°) tot 294 K (21°) Klasse 1 
ontvlambaar Vlampunt gelijk aan of boven 294 K (21°C) en klasse 2 ten hoogste328 K (55°C) Klasse 2 
- Vlampunt boven 328 K (55°C) en ten hoogste 373 K (100°C) Klasse 3 
- Vlampunt boven 373 K (100°C) Klasse 4 
 

Opmerking: Bovenstaande definities zijn ontleend aan PGS 30, juni 2005. 

 BRANDWERENDHEID: 

Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting; de brandwerendheid 
wordt bepaald volgens NEN 6069. 

 CUR/PBV: 

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / 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. 

 CUR-RAPPORT 196: 

Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen. 

 DIFFUSE EMISSIES: 
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Emissies in een andere vorm dan vanuit een puntbron in de lucht, bodem of water, alsmede in enig product, tenzij 
anders vermeld in tabel 2.28a van het Activiteitenbesluit. 

 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). 

 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. 

 FEESTDAGEN: 

Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet. 

 GASFLES: 

Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter. 

 GELUIDBELASTING: 

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau. 

 GELUIDSNIVEAU IN DB(A): 

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale 
Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 
1989. 

 GEURGEVOELIG OBJECT/GEVOELIGE GEBOUWEN ACTIVITEITENBESLUIT: 

Afhankelijk van de geurvoorschriften worden op dit moment twee verschillende definities in het Activiteitenbesluit 
gehanteerd voor gevoelige objecten, namelijk: 
Geurgevoelig object: geurgevoelig object als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij: "Gebouw, 
bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of 
menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt." 
Gevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt 
als andere geluidsgevoelige gebouwen, met uitzondering van die gebouwen behorende bij de betreffende inrichting 
Wet geluidhinder "andere geluidsgevoelige gebouwen": 
1. onderwijsgebouwen; 
2. ziekenhuizen en verpleeghuizen; 
3. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere gezondheidszorggebouwen dan bedoeld onder 2; 
  
Delen van het gebouw die niet zijn bestemd voor geluidsgevoelige onderwijsactiviteiten maken voor de toepassing 
van deze wet geen deel uit van een onderwijsgebouw; 

 GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN: 

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen 
bezit. 

 GEVAARLIJKE STOFFEN: 

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 

 HERGEBRUIK: 
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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. 

 Inerte goederen: 

Goederen die geen bodembedreigende stoffen, gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen zijn. 

 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 beoordeeldovereenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 
1999. 

 LEKBAK: 

Voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende 
maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de 
bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen. 

 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. 

 NEN 5077: 

Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige 
scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en 
nagalmtijd. 

 NEN 5725: 

NEN 5725 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader 
onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009 

 NEN 5740: 

NEN 5740 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar 
de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009. 

 NEN 6069: 

Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan. 

 NEN 6499: 

Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen en droge stof en de gloeiresten 
daarvan. 

 NEN 7089: 

Olie-afscheiders en slibvangputten - Type-indeling, eisen en beproevingsmethoden. 
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 NEN-EN: 

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands Normalisatie 
Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard. 

 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 858-1: 

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijvoorbeeld olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en 
beproeving, merken en kwaliteitscontrole. 

 NEN-EN 858-2: 

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijvoorbeeld olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale 
afmeting, installatie, functionering en onderhoud. 

 NEN-EN-IEC 60079-15: 

Elektrische apparatuur voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen - Deel 15: Constructie, beproeven en 
merken van beschermingswijze "n". 

 NEN-EN-ISO 9377: 

Water - Bepaling van de minerale-olie-index. 

 NEN-norm: 

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm (postbus 5059, 2600 GB Delft). 

 NRB: 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen 
(Agentschap NL Maart 2012). 

 NUTTIGE TOEPASSING: 

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe 
leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de handelingen die zijn genoemd in 
bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG). 

 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. 

 OVERSLAAN: 

Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of 
transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het 
uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen,etc. etc.) valt hier niet onder. 
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 PGS: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor 
opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het 
tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via 
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 

 PGS 15: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen: richtlijn voor brandveiligheid, 
arbeidsveiligheid en milieuveiligheid'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 

 PGS 28: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare brandstoffen : ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties'. 
Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 

 PGS 30: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten: bovengrondse tankinstallaties en 
afleverinstallaties'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl 

 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. 

 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. 

 STUIFKLASSE: 

Klasse uit de stuifklasse-indeling uit het Activiteitenbesluit. 

 STUIFKLASSE-INDELING: 

Stuifklasse-indeling uit het Activiteitenbesluit: 
  
S1 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar; 
S2 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar; 
S3 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar; 
S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar; 
S5 nauwelijks of niet stuifgevoelig. 

 TRILLING: 

Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is. 

 VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO: 

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en 
bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico. 
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 VERWERKING: 

Nuttige toepassing of verwijderen, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende 
handelingen. 

 VERWIJDERING: 

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe 
leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de handelingen die zijn genoemd in 
bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG). 

 VLG: 

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen. 

 VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING: 

Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van 
die vloer of voorziening kan komen. 

 VMAX: 

Maximale trillingssterkte. 

 VPER: 

Trillingssterkte over een beoordelingsperiode. 

 WONING: 

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de 
beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 
2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de 
beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde 
wet. 

 
 
 


