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Op 4 augustus 1998 hebben wij van Alphen Recycling BV (verder kortheidshalve

070 - 441 6596

Alphen Recycling genoemd) ontvangen: een milieu-effectrapport (MER) met een
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aanvraag voor een revisievergunning krachtens de Wet mileubeheer (Wm) en, in
de functie van coördinerend bevoegd gezag, een aanvraag voor een wijzigingsvergunning krachtens de Wet

verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor een

inrichting voor de op- en overslag en bewerking van afvalstoffen aan
De Schans te Alphen aan den Rijn. De Wm-aanvraag heeft betrekkng op de
volgende activiteiten (achter de activiteiten staat cursief of dit een bestaande of

nieuwe activiteitbetreft):
. op- en overslag, alsmede het mechanisch/fysisch scheiden, breken en wassen
van het steenachtige materiaal van:

bouw- en sloopafal (capadteitsuitbreiding);

bedrijfsafval (bedrijfsafal vergelijkbaar met bouw- en sloopafval KW
afval, agrarisch afval, niet specifiek ziekenhuisafval) (capadteitsuitbreiding
en uitbreiding met bedrijfsafval dat niet vergelijkbaar is met bouw- en sloopafvai);

grofhuishoudelijk afval (nieuwe actvitet).
. op- en overslag, alsmede compostering van:

afval van tuinders en boomkekers, groen- en snoeiafval
(capadteitsuitbreiding en aanpassing werkwijze),

. op- en overslag en ontwatering van:

kolkenslib en veegvil (capadteitsuitbreiding).
. op- en overslag van:
Tram i en 9 en

overig afal, te weten: dakgrnd, dakleer, verpakt asbesthoudend afval,

bus 65 en 88 stoppen

autobanden, glas, kunststoffen (is grotendeels reeds in oude vergunning

bij het proviciehuis.
Vanaf

station Den Haag CS

opgenomen onder
bouw- en sloopafval);
vethoudend slib (nieuwe activiteit):

is het tien miuten lopen.
groente-, frit- en tuinafval (nieuwe activiteit);
De parkeerrte voor

auto's is beperkt.

besluitf:woiJsS46

huishoudelijk afval (nieuwe actviteit).

provincie HOLLAND

ZUID
ONS KENMERK

DWMl200ifs846

De capaciteit van de inrichting is aangegeven in hoofdstuk 5 van de voorschriften,
Tevens vraagt Alphen Recycling een verriming van de werktijden aan,
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Binnen de inrichting zijn tevens in gebruik: kantoren, twee weegbruggen, een
werkplaats voor onderhoud en reparaties aan eigen materieel, een bovengrondse
opslagtank voor afgewerkte olie, een pompeiland, een containerkade en ondergrondse brandstoftnks voor eigen transportddelen.

De inrichting is gelegen aan De Schans 57 te Alphen aan den Rijn, kadastraal
bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie E, nummers 5061 en 7588 (beide

gedeeltelijk) en 6988, 6992 en 7585.

Wij overwegen bij dit besluit het volgende.
Yerg!ni~jllgsi.tQ;ijje

Op 4 februari '993 hebben wij aan Alphen Recycling een vergunning ingevolge de
Afalstoffenwet verleend voor de verwerking van bouw- en sloopafVal, bedrijfsafVal,
boomkekerijafVal vermengd met andere stoffen, schoon groen- en snoeiafVal, het
op- en overslaan en ontwateren van veegvil en kolkenslib, de overslag van
vethoudend slib en de bewerking van houtafval (kenmerk DWM/3629')' Met deze
beschikkng heeft Alphen Recycling vergunning verkregen voor het oprichten en in

werking hebben van de inrichting voor de verwerking van afvalstoffen met een
toegestane verwerkingscapaciteit van 174.000 ton/jaar. Deze vergunning wordt op
grond van artkel XXI, eerste lid van het overgangsrecht van de Wm aangemerkr
als vergunning, verleend krachtens de Wm. Daarnaast is door Alphen Recycling een
aantal meldingen op grond Van artkel

8.19 van de Wm gedaan.

Op 3 maart '993 is door het hoogheemraadschap van Rijnland aan Alphen

Recycling een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo) verleend (nummer 9202183/V.29705).
Proced!u:e

De vergunningaanvraag is ingediend op 4 augustus 1998, Op dat moment vielen de
activiteiten van de initiatiefieemster onder categorie C18.2 van het Besluit Milieu-

effectrapportage. Derhalve heeft initiatiefieemster bij de aavraag om vergunning
'997
ook een milieu-effectrapport overgelegd. De startotitie MER is op 11 april
ingediend en heeft ter

inzage gelegen van 20 mei '997 tot en met 16 juni 1997. Op

15 juli '997 is het advies met betrekkng tot de te stellen richtljnen van de
Commissie voor de Mileu-effectrapportge (Cie-MER) ontvangen. In augustus 1997
zijn door ons de richtljnen ten behoeve van het MER vastgesteld,

In juni 1999 is het Besluit mileu-effectrapportge '994 gewijzigd in die zin, dat de
activiteiten van initiatiefieemster niet meer vallen onder de m.e.r.-plicht, en even-

min onder de m.e.r.-beoordelingsplicht. Op grond van het overgangsrecht blijft het
op het tijdstip van indiening van de aanvraag geldende recht van toepassing. Dit
betekent dat het milien-effectrapport bij inspraak en besluitvormng betrokken is.
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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben zorg gedragen voor een gecoördineerde voorbereiding van zowel het MER als de aanvragen om vergunning. Tegelijk met de aanvraag om een revisievergunning ingevolge de Wm is een wijzigingsvergunning in het kader
van de Wvo aangevraagd voor het lozen van afValwater op
het rioleringsstelsel van de gemeente Alphen aan den Rijn en op het oppervlaktewater. Deze is aangevraagd bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland dragen zorg voor een gecoördineerde behandeling van de

aanvragen en een integrale beoordeling van beide aanvragen.
Overeenkomstig artkel
13,2 junctis 7.27 en 7.28 van de Wm is het MER gelijktijdig
met de aanvragen om vergunning ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland op 4 augustus 1998. Het MER is. bij schrijven van 4 september 1998
(DWM/,61103). door de bevoegde instanties aanvaardbaar bevonden,

Het MER en de vergunningaanvragen hebben ter inzage gelegêñ van 14 september
1998 tot en met 12 oktober 1998 en gedurende die periode zijn derden en belang-

hebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze schriftelijk naar voren te
brengen.
Op grond van artikel 7.26 van de Wm zijn de Cie-MER. de regionale inspecteur van
de Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West en Burgemeester en Wethouders van Alphen
aan den Rijn in de gelegenheid gesteld te reageren op het MER. Ook Burgemeesters

en Wethouders van de gemeenten die gelegen zijn binnen een straal van 10 km
gemeten vanaf de grens van de inrichting zijn in de gelegenheid gesteld te reageren
op het MER (Boskoop. Bodegraven. Waddinxeen. Leiden. Leiderdorp. Zoetermeer

en Alkemade).

Op 30 september 1998 is een openbare zitting als bedoeld in artikel 7.24 van de Wm
gehouden. Tijdens deze zitting is de gelegenheid geboden om mondelinge
opmerkingen ten aanzien van het MER te maken. Van deze gelegenheid is door

niemand gebrugemaakt; er waren ter zitting geen derden aanwezig.
Voor het nemen van een besluit op de ingediende aanvragen is de procedure zoals
omschreven in hoofdstuk 13 van de Wm en Mdeling 3.5 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) gevolgd.

Overeenkomstig hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en Mdeling 3.5 van de
Algemene wet bestuursrecht. hebben de aanvraag en de ontwerpbeschikkng ter
inzage gelegen van 22 januari 2001 tot en met '9 februari 2001 in het Gemeentelijk
Informatiecentrm van Alphen aan den Rijn. bij de afdeling Vergunningen van het
hoogheemraadschap van Rijnland en bij de directie Water en Mileu van de
provincie.

Tijdens de inzage tedrmijn van de ontwerpbeschikkng is ons gebleken van
behoefte aan een gedachtewisseling Op verzoek van de heer R.P.M.Jansen van

Adviesbureau Peutz & Associés BV (adviseur van Alphen Recycling BV) heeft op

9 maart 2001 te Den Haag een gedachtewisseling plaatsgevonden, Tijdens de
gedachtewisselig is door de vertegenwoordigers van Alphen Recycling BVeen

toelichting gegeven op de bedenkingen. Deze toelichting is door ons meegenomen
bij de behandeling van de bedenkingen.
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De in de Algemene wet bestuursrecht gestelde beslissingstermijn van zes maanden
(artikel

3:28 van de Awb) is verlopen. Dit heeft tot gevolg dat beroep open staat

. tegen het niet tijdig nemen van het besluit. De beschikkngsbevoegdheid blijft
echter bij ons berusten (artiel 6:20 van de Awb).

Jnhoad_i:il.eu-effectra'pP!lIt
Naast een beschrijving van de door Alphen Recycling gewenste bedrijfsvoering zijn
in het MER tevens diverse alternatieven voor de voorgenomen activiteiten onderzocht.
In het MER is een aantal mileubeschermende maatregelen geselecteerd die

technisch en organisatorisch gezien in principe mogelijk zouden zijn en waarmee
de te verwachten milieugevolgen tot een minimum zouden kunnen worden
beperkt. Deze geselecteerde milieubeschermende maatregelen zji opgenomen in
het zogenaamde meest mileuvriendelijke altematief(MMA). Naast het MMA is de

situatie beschreven waarbij de voorgenomen activiteit geen doorgang vindt.
juridische nulalternatief (de vergunde situatie) is ook een nulplusalterNaast het
natiefbeschreven. Dit nulplusalternatief omvat de feitelijke situatie bij Alphen
Recycling (status quo '998), Het nulplusaltematiefwijkt op de volgende onderdelen

afvan het nulaltematief:
.. een aantal akoestische voorzieningen uit de vergunning is nog niet gerealiseerd;

Cl de locatie van een aantal installaties is anders dan in de vergunning;
. het terrein is groter (door huur van een aanliggend perceel);

. de geaccepteerde hoeveelheden afvalstoffen wijken (beperkt) afvan de vergunde

hoeveelheden.
Het nulplusaltematief maakt. naast een vergelijking van de voorgenomen activiteit
met het juridische nulaltematief, tevens een vergelijking van de voorgenomen
activiteit met de bestaande situatie mogelijk.
Jngekomt'!le;çti.is_eIlJ!dvie_z_eiulaaLa¡¡nkidingy¡¡n IKCMER

De regionale inspecteur van de Inspectie Mileuhygiëne Zuid-West heeft geen
gebruik gemaakt van de gelegenheid te reageren op het MER.

Van de omringende gemeenten die in de gelegenheid zijn gesteld om te reageren
op het MER hebben wij een reactie ontvangen van de gemeente Alphen aan den
Rijn (A) en Boskoop (B). Deze reactes zijn als volgt samen te vatten.

A, Het MER en de aanvraag zijn niet op alle punten duidelijk en volledig en
zijn moeiljk toegankelijk. Dit maakt een adequate, afgewogen beoordeling
van de aanvraag zeer moeiljk
A2 Uit het MER en de richtlijnen is niet afte leiden hoe de geureisen zijn
bepaald.
A3 Waarom is bij de groencompostering niet gekozen voor het naschakelen
van een reinigingsstap. Hierdoor zouden slechts zeven woningen binnen de
3 gelm' 98-percentiel-contour vallen in plaats van 150 à 200 bij het
voorkeursalternatief,
A4 Is de cumulatie met de geur van Stercompost meegenomen?
A5 Bij Stercompost blijkt de geuroverlast in de praktijk veel ernstiger dan op
basis van de geurcontouren verwacht werd, Voorzichtigheid met
geurcontouren is dus op zijn plaats.
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Ook met het MMA voor geluid kan niet aan de normstellng voldaan

worden, ter hoogte van de posities 3. 6 en 7 worden de normwaarden
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A7

A8

overschreden met respectievelijk 1. 6 en 7 dB(A).
De bij het MMA te nemen akoestische voorzieningen zijn dermate zwaar en

ingrijpend dan wel ingrjpend op het arbeidsproces dat in principe van een
pakket van onrealistische voorzieningen gesproken kan worden.
Indirecte hinder ten gevolge van vrachtverkeer op de weg De Schans is niet
meegenomen in de aanvraag en het MER. Omdat het industreterrein
De Schans geen gezoneerd industreterrein betreft zou dit wel hebben
moeten gebeuren, Dit met name met het oog op de woningen De Schans z

en4.
A9

Aio

Door het zeer drukke verkeer van Alphen Recycling zal mogelik de
toegangs- en hoofdweg De Schans verstopt raken, De gemeente verzoekt
hier meer aandacht aan te (laten) besteden.
De aanvraag is zeer summier over de laadfloskade. Oiñat het (al dan) niet
doorgaan van het transport over water (verregaande) gevolgen zal

hebben

Voor de verkeersbewegingen en daarmee de geluidssituatie is het van

Aii

Au
B1

Bz

belang veel meer duidelijkheid hierover te krijgen.
In de aanvraag en het MER wordt nauwelijks ingegaan op de visuele hinder
die de uitbreiding tot gevolg heeft. Hierbij wordt met name gedacht aan de
opslag van producten en de realisering van de afscherming aan de zuidzijde van het terrein. vanuit het open landschap ten zuiden van Alphen aan
den Rijn zal dit een sterk beeldbepalend element vormen. Ook verzoekt de
gemeente om rekening te houden met de onmiddellijke nabijheid van de
Rijksweg 11,
In het MER wordt weinig aandacht besteed aan de stofproblematiek. Met

name komt de vraag naar voren welke voorzieningen zullen worden
getroffen ter voorkoming van stofhinder op de nabijgelegen Rijksweg 11.
In hoeverre verhoudt de overslagkade zich met de eventuele aan te leggen
binnenvaartcontainerterminal ten zuiden van de Nii. Dit in verband met
eventuele toekomstige wederzijdse concurrentie om containers en de hiermee gepaard gaande ruimteclaims,
Het aspect geurhinder vanuit het bassin waarin het overtollg hemelwater
vanuit de groencompostering zal worden opgeslagen is meegenomen in de
vergunningaanvraag, De ervaring met de composteringsinstallatie te
Waddineen is dat een percolaatwaterbassin veel stankoverlast naar de
omgeving veroorzaakt. De gemeente verzoekt om beluchters voor te

schrjven voor het bassin,
Tijdens de openbare zittng zijn geen reacties ingebracht op het MER,

De Cie-MER heeft op zo november 1998 haar toetsingsadvies op het MER uitgebracht. Als algemeen oordeel is de commissie van mening dat het MER de

essentiële informatie bevat die noodzakelijk is. Er is hierdoor goede en bruilebare
informatie beschikbaar gekomen om het inieubelang een volwaardige plaats te
kunnen geven bij de besluitvormng. De commissie spreekt haar waardering uit
voor de heldere opzet van het MER en de wijze waarop de informatie is
gepresenteerd.
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de verdere besluitvorming. Deze aanbevelingen komen samengevat op het volgende
neer.
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Ci Bepaal de indirecte hinder ter plaatse van de twee woningen aan

De Schans 2 en 4. overeenkomstig de schrilckelcirculaire en toets deze
conform de 'Handreiking industrelawaai en vergunningverlening' van het
Ministerie van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Mileubeheer

(VOM).

C2 Besteed aandacht aan de haalbaarheid (constrctietechnisch en visueellandschappelijk) van de op te richten geluidsafscherming langs de

zuidelijke terreingrens.
C3 Bouw voor de groencompostering een proefperiode in (van ongeveer een
halfjaar) op basis waaran kan worden besloten om bij bepaalde

(meteorologische) omstandigheden bepaalde activiteitelÚomzetten) niet te
laten plaatsvinden.

C4 Geefin het evaluatieprogramma duidelijk aan op welke wijze het aspect
geur zal worden geëvalueerd,
Cs Houd bij de verdere besluitvormng rekening met de reeds bestaande
geurbelasting in de omgeving.

C6 Geef een inschattng van de vrachten aan verontreinigingen die via het
afvalwater geloosd worden,
C7 Monitor de daadwerkelijk geloosde vrachten.

C8 Schep meer duidelijkheid over de realisatie en het gebruik van de laad- en
loskade.
B_eha!)dJ'liligjldyjeze!u).;i;¡Laa)lleiding~all.hel MER eiide ver~lmningaallra"g
Ai Er kunnen (detail)punten zijn waarop het MER en de aanvraag minder

volledig zijn, De stulcken bevatten echter voldoende informatie voor een

afgewogen beoordeling van het initiatief. Ook de commissie voor de mileueffectrapportage is in haar toetsingsadvies van mening dat het MER alle

essentiële informatie bevat. Op de punten die de gemeente Alphen aangeeft
wordt hieronder nader ingegaan.

A2 In de richtlijnen wordt gerefereerd aan de Bijzondere regeling inzake
groenafalcompostering en de Bijzondere regeling inzake gft-eompostering,
over te bepalen
De toelichting bij elke Bijzondere regeling geeft uitsluitsel

geurcontouren. Bij het opstellen van de richtlijnen is daarvan uitgegaan.
Volledigheidshalve melden wij dat voor de nieuwe gft-overslag door het
bevoegd gezag zelf de te bepalen contouren zijn bepaald. De Bijzondere
regeling heeft immers betrekkng op gft-eompostering. gft-eompostering
omvat meer geurrelevante (deel)activiteiten dan uitsluitend gft-overslag

waaran bij Alphen Recycling sprake zal zijn, Het opnemen van
kwantitatieve richtljnen inzake geurcontouren in het MER wekt mogelijk
de suggestie dat het bevoegd gezag (medio 1997) het voornemen zou

hebben gehad om ook in de mileuvergunning kwantitatieve geurnormen
op te nemen, Dit is niet het geval, met inachtneming van het geurbeleid. bij
de overige overwegingen (hierna) wordt uitgebreider ingegaan op de

functie en waarde van geurcontouren.
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In de Bijzondere regeling van de NeR wordt een aantal standaardmaatregelen inzake de procesvoering voor groenafvalcompostering genoemd. Bij

deze maatregelen wordt het naschalcelen van een reinigingsstap Voor lucht
niet genoemd. Hieruit leiden wij af dat reiniging van lucht niet tot de
standaardmaatregelen behoort.
A4

Noch in de richtlijnen noch in het MER is uitgewerlct of en zo ja hoe de
combinatie van geur van enerzijds de inrichting van Stercompost en van
anderzijds de inrichting van Alphen Recycling leidt tot ongewenste of
onaanvaardbare situaties in de omgevig, Er is geen nationaal of provin-

ciaal beleid ofbeoordelingskader op grond waaran van een specifieke
vergunninghoudster kan worden vereist dat deze de combinatie
(cumulatie) van geur van zijn inrichting met die van een (of

inrichting(en) zou moeten bepalen.
A5

meer) andere

Het is ons bekend dat de activiteiten bij Stercompost T;het recente

verleden bij omwonenden aanleiding hebben gegeven tot geurkJachten. Op
grond van de aan Stercompost verleende Wm-vergunning zijn van het
bedrijf maatregelen geëist om de geurhinder terug te dringen. De proble-

matiek bij Stercompost staat echter los van de activiteiten bij Alphen
Recycling,
A6

Het is op zich een juiste constatering dat het van de inrichting afkomstige
lawaai (LA",) bij de woningen aan de Westgouwseweg 7a (meetpunt 3) en bij

de bedrijfswoningen aan De Schans 2 en 4 (meetpunten 6 en 7). als de
maatregelen volgens de MMA-variant uit het MER zijn getroffen. nog steeds

meer zal bedragen dan het ter plekke heersende referentieniveau van het
omgevingsgeluid, Bij de woning aan de Westgouwseweg 7a zal namelijk
een overschrijding optreden van 1 dB(A) en bij de bedrijfswoningen aan

De Schans 2 en 4 (meetpUIten 6 en 7) een overschrjding van 6 respectievelijk 7 dB(A). Daarbij wordt het navolgende overwogen. Bij de woning aan

de Westgouwseweg 7a zal de overschrijding van het referentieniveau niet
alleen gering zijn. maar zal de geluidsbelastig bovendien niet hoger zijn
dan op grond van de vergunning van 4 februari 1993 bij deze woning al is

toegestaan. Om die reden achten wij de overschrjding niet onaanvaardbaar. Een overweging daarbij is ook dat een geluidsniveau van 50 dB(A) bij
woningen een gebruikelijke norm is die bijvoorbeeld ook geldt voor

bedrijven die niet onder de vergunningplicht vallen maar onder algemene
regels (AMvB),

De bedrijfswoningen op het industreterrein (De Schans 2 en 4) zijn op
geringe afstand van de bedrijven gesitueerd. Wij zijn van mening dat de
akoestische situatie bij deze woningen op een andere wijze moet worden
beoordeeld dan woningen buiten een industreterrein. Wij vinden voor
onze opvattng steun in de Handreiking industrielawaai en vergunning-

A7

verlening van oktober 1998, Ook de hier berelcende overschrijding is gezien
de ligging van de woningen op het industrieterrein aanvaardbaar.
De maatregelen om de gelnidsoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk te
beperken zijn beschreven in het bij de aanvraag behorend akoestisch
rapport. De maatregelen houden in dat de binnen de inrichting opgestelde
instalaties worden voorzien van geluiddempers en omkastingen. Verder zal
aan de zuidzijde van de inrichtig een geluidsscherm met een hoogte van
9 m over een lengte van 60 In worden geplaatst.
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A8

Vergelijkbare maatregelen worden ook elders toegepast. Wij delen de
mening van de gemeente dan ook niet dat deze maatregelen onrealistisch
zouden zijn.
De indirecte hinder ten gevolge van het van de inrichting afkomstige
vrachtverkeer dient te worden beoordeeld volgens de Circulaire beoordeling geluidshinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet
mileubeheer van 29 februari 1997 en de Handreiking industrelawaai en

vergunningverlening van oktober 1998. In de Circulaire is aangegeven op
welke wijze het inrichtingsgebonden verkeer op de openbare weg aan de
inrichting moet worden toegerekend, In de recent verschenen Handreiking
wordt ten aanzien van de indirecte hinder bij bedrijfswoningen een nadere
uitleg aan de Circulaire gegeven. Volgens de Handreiking is de reikwijdte
van de vergunning beperkt tot het gebied waarbinnen de voertigen van en

naar de inrichting nog niet op een voor meerdere bedri.i functionerend
ontsluitingsroute rijden. Ten aanzien van Alphen Recycling houdt dat in
dat het vrachtverkeer zich, zodra het de poort van de inrichting is
gepasseerd. bevindt op een voor meerdere bedrijven functionerende
ontsluitingsroute en dus verder niet afzonderlijk behoeft te worden
beoordeeld bij de bedrijfswoningen aan De Schans 2 en 4 die op een afstand
van ongeveer 100 m van de poort van de inrichting zijn gelegen.
A9

Het mogelijk verstopt raken van de toegangswegen tot het industreterrein

De Schans staat ons inziens niet ter discussie in deze procedure in het
kader van de Wet mileubeheer. Het verstopt raken van wegen in het
algemeen is een (toenemend) maatschappelijk probleem waarvoor (ook) op
lokaal niveau oplossingen worden gezocht. Een van de oplossingen is het
verplaatsen van transport per as naar transport over water. De aanvraag van

Alphen Recycling voorziet daar ook in. Wij wijzen er in dit verband voorts
op dat Alphen Recycling is gevestigd op een industrieterrein dat volgens het

bestemmingsplan is aangelegd met name voor de vestiging van afvalverwerkende bedrijven. Van deze bedrijven is algemeen bekend dat zij een

Aio

grote verkeersaantrekkende werking hebben,
niet op korte termijn kan worden gerealiseerd zal dat geen gevolgen hebben voor het aantal vrachtwagens dat de
inrichting aandoet, Volgens de aanvraag zullen in de maxmale bedrijfssituatie dagelijks 496 vrachtwagenbewegingen in de dagperiode. 169 in de

Als de laad- en Ioskade niet of

avondperiode en 84 in de nachtperiode plaatsvinden. Alphen Recycling

Aii

heeft zich aan deze aantalen te houden, ook als de kade niet in gebruik is.
De inrichting is. zoals ook onder A9 is opgemerkt. gevestigd op een
bedrijventerrein dat volgens het bestemmingsplan met name is aangelegd
voor de vestiging van afvalverwerkende bedrijven. Aangezien de opslag van
(steenachtige) afvalstoffen inherent is aan dit tye bedrijven is de visuele
hinder daaran een aspect dat meegewogen behoort te zijn in de plano-

logische besluitvorming rond de aanleg van het bedrijventerrein. Het aspect
van de visuele hinder speelt ons inziens in de onderhavige procedure dan
ook een beperkte roL. De puinbreker en de was- en menginstallatie zullen

worden afgeschermd door een geluidsscherm met een hoogte van 9 m dat
over een lengte van 60 m zal worden gerealiseerd aan de zuidzijde van het
terrein van de inrichting. Het geluidsscherm bepaalt het aanzien van de
inrichting aan de zuidzijde.
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bedrijventerrein waarop afvalstoffeninrichtingen zijn gevestigd,
In het MER en de vergunningaanvraag is aangegeven dat ter voorkoming
van de stofemissies de maatregelen uit de NeR gehanteerd zullen worden.
Aangezien dit pakket als stand der tecluiiek gezien wordt en er bij Alphen
Recycling in het verleden ook zeer beperkt stofoverlast geweest is (twee
incidentele meldingen in de periode 1997-1999) zijn wij van mening dat
hiermee voldoende maatregelen genomen zijn. Ook de Cie-MER is van

mening dat voldoende aandacht aan het stof aspect besteed is. In de
vergunningsvoorschriften hebben wij expliciet voorgeschreven welke
maatregelen wij wenselijk achten ter voorkoming van stofemissie. Wij zijn

van mening dat hiermee ook voor de Ni! voldoende ~aarborgd wordt

Bi

dat geen stofhinder zal
optreden. Overigens merken wij op dat het oprichten van het geluidsscherm (zie Aii) ook een positief effect heeft op het
beheersen van de stofverspreiding,
In deze procedure beoordelen wij het initiatiefvan Alphen Recycling.

Beïnvloeding van een andere mogelijk in de toekomst te ontplooien

Bz

Cl
Cz
C3

activiteit kan alleen dan in deze procedure worden beoordeeld wanneer
meer concrete informatie over die activiteit voorhanden is en tevens uit die
informatie blijkt dat er mileuhygiënische effecten optreden die invloed
hebben op het functioneren van Alphen Recycling. Wij zijn van mening dat
in dit stadium deze meer concrete informatie ontbreekt.
Het advies inzake de beluchting van het percolaatwaterbassin wordt overgenomen. De maatregel
is overigens ook volledig in lijn met de eerder
genoemde (standaard)maatregelen met betrekkng tot de bedrijfsvoering
uit de Bijzondere Regeling van de NeR inzake groenafvalcompostering.
Zie Voor onze reactie op deze opmerking onze reactie op A8.

Zie voor onze reactie op deze opmerking onze reactie op Aii.
Het inbouwen van een proefperiode van (bijvoorbeeld) een halfjaar zou
betekenen dat de rechtszekerheid van de aanvraagster ten onrechte wordt
aangetast. Uit het MER en de aanvraag is afte leiden dat bij de bedrijfsvoering een niet-onaanvaardbare geuremissie zal optreden.
Indien mocht
blijken dat desondanks geurklachten optreden zal worden onderzoclit
welke oorzaak dan wel combinatie van oorzaken daarvoor verantwoordelijk

nadere
eisen te stellen; het staken van bepaalde activiteiten bij een specifieke
windrichtig kan dan een van de maatregelen c.q. eisen zijn. Het in dit
stadium reeds voorschrjven van een specifeke maatregel is ons inziens
niet noodzakelijk en wenselijk.
In de paragraaf
MER hebben wij uitgebreid aangegeven waarom wij het in
dit specifieke geval uitvoeren van een m.e.r.-evalnatie niet zinvol achten. De
voorschriften die wij in de (ontwerp)beschikkng aan geuremitterende
is. Pas dan is het mogelijk en zinvol maatregelen te treffen dan wel

C4

afalstoffen (huishoudelijk afval, gft-afval, geurend bedrijfsafval, compos-

teerbaar afal en kolkenslib) hebben verbonden zijn ons inziens afdoende

om hinder te voorkomen. Indien naar aanleiding van klachten blijkt dat het
acceptabel hindemiveau wordt overschreden dan dient ongeacht een
eventuele m.e.r.-evaluatie het acceptabel geurhinder opnieuw door ons te
worden vastgesteld.
Cs

Zie ook onze reactie bij A4.
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C6
C7
C8

Voor de beantwoording verwjzen wij naar de ontwerpbesclukkng Wvo.
Voor de beantwoording verwjzen wij naar de ontwerpbeschikkng Wvo.
Zie ook onze reac,tie onder Aii. In de MER en de aanvraag is ons inziens

voldoende informatie gegeven om de milieuhygiënische consequenties van
de laad- en loskade te overzien en te reguleren, Dat in dit stadium niet
duidelijk is wanneer de laad- en loskade zal worden gerealiseerd doet niets
af aan de mogelijkìeid de mileuhygiënische gevolgen te reguleren.
AlgeinièeJ toet:il1gskiLder Va!lJteieIgnninga;¡llY¡'!i!g

Het provinciaal afalstoffenbeleid is vastgelegd in het Mileubeleidsplan
(MBP) 1995-1999, dat op 17 februari "995 door Provinciale Staten is vastgesteld, en

in een eerste partële wijziging vastgesteld op 14 maart 1997. Op "9 december 1997
hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten de geldingsduur van het
Milieubeleidsplan met twee jaar te verlengen, tot 1 maar 2001._

Onder het verwjderen van afal wordt het totaal van activiteiten met afvalstoffen
verstaan in de volgende keten: het zich ontdoen, inzamelen of anderszins in
ontvangst nemen, transporteren. bewaren, overstaan. overslaan, bewerken.
verwerken, verbranden of storten van afalstoffen. Hoofduitgangspunt van het
beleid is de voorkeursvolgorde zoals deze ook is vastgelegd in artkel

10.1 van de

Wm, die kortweg is weer te geven als:
preventie;
producthergebruik;
inateriaalhergebroik en nuttige toepassing;

verbranden;
storten.
De belangrjkste doelstellingen zijn dus het zoveel mogelijk beperken van het
ontstaan van afvalstoffen, het stimuleren van hergebruik en nuttg toepassen en

het uit milieuhygiënisch oogpnnt verantwoord en doelmatig verwerken van afvalstoffen. Het storten van herbroikbare fracties dient, zoveel als redelijkerwjs
mogelijk is, te worden voorkomen. Ter ondersteuning van dit laatste is op landelijk
niveau inmiddels een storterbod voor bepaalde afalstoffen ingevoerd.

In het belang van het stimuleren van hergebruik en het creëren van een effciënte
en toereikende verwjderingsstrctuur is het wenselijk dat gebruik wordt gemaakt

van een aantal grote overslag- en bewerkingsinrichtingen met een regionale
functie,
Om de mogelijkheden voor hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen te

vergroten is, naast scheiding aan de bron, een verdere scheiding bij bewerkingsinrichtingen van nog ongesorteerde afalstromen noodzakelijk. Daarbij dient een
zodanige bewerking plaats te vinden dat kwalitatief geschkte secundaire grondstoffen worden geproduceerd en de hoeveelheid te storten afvalstoffen wordt
geminimaliseerd, Activiteiten op het gebied van het mechanisch of fysisch scheiden
en (handmatig) sorteren van afvalstoffen met het oog op het bevorderen van het

hergebruik van bepaalde cOmponenten worden gestimuleerd.
Met betrekkng tot het bewerken van bouw- en sloopafval en bedrijfsafvalstoffen

geldt dat be- en verwerkingsinrichtingen gericht dienen te zijn op het verkrjgen
van deelstromen uit het afal die geschkt zijn voor hergebruik en nuttige

toepassing.
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Om het nuttig toepassen te bevorderen is het noodzakelijk dat de bij een sorteerproces vrjkomende steenachtige fractie verkleind wordt door middel van een
puinbreker. Bij de milieuhygiënische beoordeling van initiatieven is de mate

waarin een dergelijk initiatiefbijdraagt aan het bevorderen van product- en
materiaalhergebruik richtinggevend. Daaraast is van belang in hoeverre een
bedrjf invullig geeft aan het toepassen van 'de stad der techniek',

Ten aanzien va op- en overslag van afvalstoffen is schaalvergroting vanuit
effciëntie-verwegingen noodzakelijk.
In zijn algemeenheid dienen sorteer- en
overslaginrichtigen, in relatie tot het aanbod van afvalstoffen, in voldoende mate
gerealiseerd te worden.

Voor organische afvalstoffen is het direct toepassen als bodemverbeteraar ofhet

vervoederen in bepaalde gevallen toegestaan. Verder is het beleid er in hoofdlijnen
op gericht om afvalstoffen, die geschikt zijn om tot compost teverwerken, ook

daadwerkelijk te composteren,
TO~ls_ii:g van de.;iYr~anJl-':Lbele.iq

Bouw- en sloopafval

handmatig en met behulp van
sorteerkranen voorsorteren en daara met behulp van een sorteerinstallatie verder

Alphen Recycling wi het bouw- en sloopafval

uitsorteren in bruikbare en niet-bruikbare fracties, Bruikbare fracties worden of op

eigen terrein verder bewerkt of afgevoerd voor hergebruik. Niet bruikbare fracties
worden afgevoerd voor eindverwerking door verbranden, dan wel storten,

De puinfractie wordt verkleind met behulp van een puinbreker en geschikt gemaakt voor nuttge toepassing. De asfaltfractie wordt eveneens verkleind en wordt
daarna geleverd aan een asfaltcentrale voOr hergebruik (voor zogenaamde warme
recycling) ofin de menginstallatie direct geschikt gemaakt voor hergebruik als
BRAC, breekasfaltcement (zogenaamde koude recycling). Mengsels van grond en

puin worden afgezeefd ten behoeve van gescheiden hergebruik: puin wordt
gebroken met het overige puin en de grond wordt elders toegepast dan wel
afgevoerd voor reiniging.

Sorteren, breken en mengen zijn bestaande activiteiten. De aanvraag bevat daarnaast ook een nieuwe activiteit; het wassen van binnen de inrichting gebroken
puingranulaat. Uit de aanvraag blijkt dat de op te richten wasinstallatie bestemd is
voor het afscheiden van de laatste resten niet steenachtig materiaal uit het

gebroken puingranuIaat, De wasinstallatie is niet bestemd noch geschikt voor het
reinigen van breker- of sorteerzeefzand, Het wassen, in feite een nabehandeling in
de vorm van een natte scheidingsstap, leidt er toe dat het puingranulaat
civieltechnisch meer geschikt wordt voor toepassing in werken dan wel als
gridvervanger in de beton(waren)industre.

Door deze activiteiten worden hergebruik en nuttig toepassen bevorderd en wordt
de hoeveelheid te storten bouw- en sloopafval verkleind. Dit is in overeenstemming
met het afvaltoffenbeleid en derhalve doelmatig. Tevens heeft het uit effciëntieoverwegingen de voorkeur om diverse met elkaar verband houdende activiteiten in
de verwjderigsketen (zoals bijvoorbeeld het sorteren en het breken van bouw- en
sloopafval) binnen dezelfde inrichting te laten plaatsvinden,
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Overige afalstoffen

Voor de op- en overslag van overige afvalstoffen (aangevraagd worden dakgrind,
dakleer, asbesthoudend afval, autobanden, glas en kunststoffen) geldt, dat deze met
name zijn gericht op het opbulken van deze afvalstoffen om zo een bijdrage te
leveren aan een effectiever transport naar bewerker of eindverwerker. Wij zijn van
een positieve bijdrage aan de verwijdering van deze
Alphen Recycling
mening dat
afalstoffen levert.
Bedrjfsafal en grofhnishoudelijk afal

Ten aanzien van de sorteer- en overslagactiviteiten van bedrijfsafval en grof
huishoudelijk afval geldt dat deze activiteiten zijn gericht op het afscheiden van
herbruikbare componenten (hout, papier/karton, kunststoffen, glas, (non)
ferrometalen en restfacties) die, al dan

niet via andere bewerkii¡stappen binnen

buiten de inrichting van Alphen Recycling, voor hergebruik geschikt worden
gemaakt. Deze activiteiten passen in de doelstellng van het afvalbeleid om
of

hergebruik en nuttge toepassing zoveel mogelijk te stimuleren. Tevens vervult
Alphen Recycling voor deze afvalstoffen een opbulkfnctie, waarmee een bijdrage
wordt geleverd aan doelmatig transport van afvalstoffen.
Organsch groenaal
Het bewerken van organisch groenafval bestaat uit verschilende stappen, zoals het

versnipperen en verkleinen. uitsorteren en composteren, waarbij soms ook
çombinaties van deze bewerkingen op een afvalstroom worden uitgevoerd. Ook hier
wordt de açtiviteit uitgevoerd teneinde de composteerbare of

herbruikbare fracties

te sclieiden van de restfactie en aldus de mate van hergebruik te vergroten en de
hoeveelheid te storten of te verbranden materia;i1 te verminderen.

In de a;invraag wordt onderscheid gemaakt tussen twee deelactiviteiten. Ten eerste
wil de aanvraagster jaarlijks ~S,ooo ton groenafval accepteren, voorzover nodig
verkleinen en composteren. Ten tweede wi de aanvraagster daarnaast jaarlijks
20,000 ton groenafval acçepteren, voorzover nodig verkleinen en vervolgens afvoeren naar derden (die het vervolgens composteren). De eerste deelactiviteit
achten wij doelmatig.
Bij de tweede deelactiviteit geldt een nuançering inzake de doelmatigheid.
Bedrijven die groenafval composteren besçhikken net zoals Alphen Recycling over
een verkleiningsinstallatie. De meerwa;ide van het verkleinen ter plaatse van

Alphen Recycling en het vervolgens afvoeren blijft beperkt tot een reductie van het
aantal transportbewegingen tussen locaties van herkomst en de feitelijke verwer-

king door compostering. De tweede deelactiviteit achten wij derhalve beperkt
In het geval in de toekomst sprake mocht blijken te zijn van een strcdoelmatig.
turele en onaanva;idbare geurhinder is het (mede) op grond van doelmatigheid

mogelijk nadere eisen te stellen aan de tweede deelactiviteit. Zie in samenhang
hiermee de milieuhygiënische toetsing.
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Kolkenslib, veegv en vethoudend slib
Kolkenslib en veegvil wordt binnen de inrichting op natuurlijke wijze ontwaterd.
Het hierbij vrjkomende percolaat wordt afgevoerd via de bedrijfsriolering. Het
resterende kleinere volume slib en vuil wordt afgevoerd voor definitieve verwerking. Vetlioudend slib wordt alleen opgebulkt Alphen Recycling levert met het
opbulken en ontwateren een bijdrage aan het doelmatig transport van afValstoffen.
Huishoudelijk afVal en gf

Alphen Recycling is tevens voornemens om huishoudelijke afValstoffen over te
slaan en dit afte voeren naar een (eind)verwerker. Hierbij heeft Alphen Recycling

een opbulkfnctie en deze activiteit past in het beleid om in voldoende mate
dergelijke overslagdepots te realiseren teneinde een adequate en dekkende

-

verwjderingsstrctuur te bewerkstellgen.
Deelconclusie 1

De activiteit die binnen de inrichtig van Alphen Recycling worden uitgevoerd zijn
geiicht op het sorteren van afalstromen in herbruikbare en niet-herbruikbare
fracties. De herbruikbare fracties worden deels binnen de inrichting voor hergebruik geschikt gemaakt (steenachtige fractie en organisch groenafVal). De overige

herbruikbare fracties worden opgebulkt en afgevoerd naar erkende bewerkers, De
niet-herbruikbare fracties worden opgebulkt en afgevoerd aan erkende verwerkers.
Wij achten de activiteiten zoals genoemd in voorgaande paragrafen in
overeenstemming met het landelijke en het provinciale beleid.

Mile.ubygiëni;die..t'L"-tsing

De voorgenomen activiteiten kunnen gevolgen hebben voor diverse mileucompartmenten. Bij het toetsen van deze gevolgen gaan wij achtereenvolgens in op
de milieuaspecten genr, stof,
luchtverontreiniging, grond en grondwater, geluid,
indirecte hinder/verkeersaantrekkende werking, zwerfil, externe veiligheid en

afValwater.

Geur
De afgelopen jaren is het stankbeleid in ontwkkeling geweest,
De Nota Stankbeleid (1992) van de Minister van VROM heeft in de Tweede Kamer tot

discussie en uiteindelijk tot amendering van de Nota geleid.
Naar aanleiding van dit amendement heeft de minister de Herziene Nota Stank.
beleid (1994) gepresenteerd.
Na behandeling in de Tweede Kamer is in de brief

van 30 juni '995 het stankbeleid

door de minister aan alle betrokken bevoegde organen als volgt samengevat.
Als algemeen uitgangspunt wordt gehanteerd het voorkomen van (nieuwe) hinder.

Daarvan afgeleid is de volgende beleidslijn te geven.
als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig;

als er wel hinder is, worden maatregelen op basis van het Al-principe
afgeleid;
mate van hinder kan onder andere worden bepaald via een belevingsonderzoelc
hinderenquête ofklachtenregistratie. Voor categorie 1-bedrijven, zoals Alphen

Recycling, komt het hinderniveau in de bedrijfstakstudie aan de orde;
de mate van hinder die acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.
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Het beleid van de provincie Zuid-Holland, zoals opgenomen in de nota 'Uitvoering
Stankbeleid, Plan van Aanpak' van augustus 1995, sluit aan op het rijksbeleid.
januar 1996 ten behoeve van de vergunningverlening het

Inmiddels is in

stankbeleid in de Nederlandse emissie Richtlijnen (NeR) verder vormgegeven:
paragraaf

1.3-4 'Beperking

3,5 'Geur in Bijzondere

van geurhinder', paragraaf

Regelingen' en paragraafT-i ,3 -4 'Systematische bepaling van het acceptabel
hinderniveau, Hindersystematiek geur'. Algemeen uitgangspunt is het voorkomen

van hinder.

Voor de vergunningverlening houdt het beleid in dat wij, indien vanwege een
inrichting naar verwachting geurhinder zal

optreden, beoordelen welke maat-

regelen binnen de inrichting redelijkerwjs nodig zijn om hinder voor
omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Daartoe wordt allereerst bepaald waar
in de omgeving van de inrichting hinder optreedt. Het feitelijk hinderniveau wordt
uitgedrukt in een bepaalde geurconcentratie gedurende een belllde tijdseenheid.

Het kan worden bepaald door middel van een belevingsonderzoek, een klachtenregistratie of anderszins. Daarna, dat wil zeggen als bekend is binnen welke afstand
van de inrichting hinder kan worden ondervonden, beoordelen wij onder
toepassing van het AI-beginsel welke maatregelen redelijkerwijs kunnen

worden genomen om de hinder te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.

Tenslotte stellen wij vast welk hinderniveau ons inziens acceptabel is en welke
maatregelen dienen te worden genomen om dat niveau te bereiken. Het verwachte

effect van de maatregelen en het door ons acceptabel geachte hinderniveau worden
in de vergunning vastgelegd.
Als gevolg van het geurbeleid zal in het algemeen geen geurconcentratienorm als
doelvoorschrift aan de vergunning worden verbonden, maar zullen maatregelen in

de voorschriften worden vastgelegd, Indien blijkt dat ondanks de genomen
maatregelen toch hinder optreedt, moet daarin aanleiding voor ons zijn gelegen

om het acceptabel hinderniveau opnieuw vast te stellen.
In de NeR is het geurbeleid verder uitgewerkt voor branches met vergelijkbare

geuremissies. Daarin zijn naast specifieke geurgrenswaarden tevens standaardmaatregelen en standaardvoorzieningen opgenomen die veelal zullen leiden tot
een acceptabel hinderniveau. Voor deze vergunning zijn de bijzondere regelingen
voor groencompostering en gft-compostering van belang.

Onderstaande onderwerpen komen achtereenvolgens aan de orde:
a. geun'elevante activiteiten bij Alphen Recycling;
b. het gebruik van geurconcentratienormen in relatie tot hinder:
c. de woonomgeving;
d, de bestaande bedrijfsomvang;

e, de voorgenomen bedrijfsomvang;
f. maatregelen volgens hetMER;
g. acceptabel hindernivea\l;

h. geurvoorschriften,

a. Gt\l:re1Jva~Le adi_ti,teiten 1liip_hi:Jüj,e.ccli.n$
Binnen de inrchting van Alphen Recycling worden verschillende afvalstromen

aangevoerd, bewerkt, opgeslagen en afgevoerd. Het bewerken bestaat in hoofdzaak uit verkleinen, zeven en sorteren. Daarnaast wordt groenafval gecompos-

teerd. Uit de praktijk is bekend dat bij de bewerking/verwerking van groenafval,
huishoudelijk afval, (organisch) bedrijfsafval en groente-, frit- en tuinafval

geuremissies Vlijkomen die geurhinder kunnen veroorzaken.
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Derhalve is geur relevant.
De Voor de geuremissie relevante afvalstromen in de huidige bedrijfsvoering

zijn: bedrijfsafval, organisch groenafal en kolkenslib, Deze afvalstromen
worden op- en overgeslagen dan wel bewerkt op respectievelijk de volgende
plaatsen: sorteerhal, het achterterrein en de containeropslag bij de sorteerhaL.

In de aangevraagde bedrijfsomvang is ten opzichte van de huidige bedrijfsvoering enerzijds sprake van een uitbreiding van de omvang van bestaande
activiteiten met genrrelevante afalstoffen en anderzijds het starten van de
acceptatie en overslag van nieuwe geiielevante afvalstromen zoals huishoudelijk afal, groente-. frit- en tunafval en organisch bedrijfsafvaL.

Afankelijk van de samenstellng van het afval worden verschilende bewer-

leeftjd. temperatuur en de bewerking(en)
ondervndt, bepalen de geuremissie. Op basis van de samenstelling

kingen uitgevoerd. De samenstellng.
die het afval

-

zijn de hoofdstromen in het MER verdeeld in deelstromen. In het MER is van

iedere deelstroom bepaald welke deel gedurende hoeveel tijd in beweging
bewerking) dan wel in rust (opslag) is. Per activiteit is
(bijvoorbeeld vervoer of
vervolgens aangegeven welke specifieke waarde, ook wel kental genoemd
(uitgedrukt per ton materiaal ofm' emitterend oppervlak) er voor de

geuremissie kan worden afgeleid op basis van ervaringen/metingen elders.
Bij de bepaling van deze kentallen is tevens onderscheid gemaakt naar de aard

van de te onderscheiden fractie in de deelstromen, Niet iedere geur wordt
hetzelfde of als hinderlijk ervaren in de omgeving van een bedrijf. Bij de
genrrelevante afvalstromen bij Alphen Recycling komen daarvoor in aan-

merking fracties met type geur gelijk aan dan wel vergelijkbaar met gft,
groenafal en huishoudelijk afvaL. De kentallen voor de geuremissies van deze

tyologieën zijn verkregen uit de landelijke brancheonderzoeken van gftcompostering en Groencompostering (Ge¡ en de VROM-publicatie over geur van

afvalberging,

b. Htlelruik:iiln.eurCQ!Ke_ntratie!wrneiüiud;,tie to.tl1inilcer
Uitgangspunt bij geurimmissiemetingen is dat geur pas als hinderlijk kan
worden ervaren als geur waareembaar is. Voor de afalstroom met het geurtye groenafval is in de geurberekening aangesloten bij bijzondere regeling voor

compostering groenafal in de NeR. Bij een geurconcentratie kleiner dan
3 ge/m' als g8-percentiel (3 ge/98-p) mag worden aangenomen dat de daarbij

resterende hinder niet onaanvaardbaar is.
Voor de afalstroom met het geurtye gft is in de BR 'gft-compostering' het
volgende hindernveau opgenomen:

voor bestaande inrichtingen geldt de waarde 6 ge/g8-p als bovengrens en een
tussengebied van 3-6 ge/g8-p;

voor nieuwe inrichtingen geldt de waarde van 3 gelg8-p als bovengrens en
een tussengebied van, -3 gelg8-p,

Hierbij dient wel te worden aangetekend dat de niveaus behorende bij het
geurtye gft-compostering zijn afgeleid van gezuiverde (biofilter) lucht, terwjl
de geurbelasting ten gevolge van de geprojecteerde gf-overslag bij Alphen
Recycling wordt veroorzaakt door ongereinigde emissie (afvallucht).

In het MER is de geuremissie van bedrijfsafval vergeleken met het geurte van

huishoudelijk afvaL. Voor huishoudelijk afval en bedrijfsafval is er geen
bijzondere regeling waaruit een hinderniveau is afte leiden.
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Voor gezamenlijke activiteiten (op- en overslag. verwerking van verschilende

afvalsoorten) zoals deze zijn aangevraagd is geen Bijzondere regeling in de NeR
opgenomen.
Conform van de NeR dienen alle geurgevoelige objecten beschermd te worden

tegen geuroverlast. Er kunnen volgens de NeR wel verschillen in het niveau van
bescherming gehanteerd worden: voor een (enkele) bedrijfswoning kan
bijvoorbeeld een lager niveau vastgelegd worden dan voor aaneengesloten
woonbebouwing. In deze situatie is de afeging van de redelijkheid van het
uitvoeren van (geurbestrjdings)maatregelen belangrjk.

In de Herziene Nota Stankbeleid is opgenomen dat uit onderzoek bekend is dat

in zijn algemeenheid gesteld kan worden dat bij een geurimmissieniveau
beneden de 1 ge/m' als 99.s-percentiel (1 ge/99.s-P) geen hinw. te verwachten is.
In het MER is deze contour van 1 ge/99.S-P voor de nieuwe activiteiten als
toetswaarde uitgewerkt.
In de vergunning van 4 februari '993 is een geurnormering opgenomen van
1 ge/m' als 99.s-percentieL Deze norm was toen overeenkomstig het oude.
geurbeleid van '992 (Nota Stankbeleid en NeR). In de briefvan de Minister van

VROM van 30 juni '995. het nieuwe geurbeleid. zijn de geurconcentratienonnen

vervangen door het AI-principe. In deze brief geeft de minister aan hoe het
bevoegd gezag dient om te gaan met bestaande vergunningen waar reeds een
geurconcentratienorm is opgenomen. zoals in de onderhavige situatie bij

Alphen Recycling. Indien na toepassing van het AlRA niet wordt voldaan aan
de in de vergnning vastgelegd 1 ge/99,S-P en het acceptabele geurhinderniveau
hoger ligt. kan de vergunning worden gewij zigd,

In het vervolg van deze procedure zal bij het vaststellen van het geurhinderniveau de te verwachten hinder uitgangspnnt zijn en niet de 1 geI99.s-P.
c, Ile.wOQi:Qmgevill~

Op industreterrein 'De Schans' bevinden zich behalve Alphen Recycling een

zevental andere bedrijven. waaronder Stercompost (gft-eomposteerinrichting) en
Gemeentelijk Vuilverwerking Bedrijf (overslag van huishoudelijk afval). De
positie van deze bedrijven is weergegeven in het MER. figuur 5.2.
In noordwestelijke richting ten opzichte van Alphen Recycling is de wijk Kerk en

Zanen in aanbouw (zie MER positie s. figuur 5.1), De meest nabijgelegen
woningen van deze wijk bevinden zich op ongeveer 550 m afstand van de
terreingrens, In noordelijke richting ligt de woningbouw van Alphen aan
den Rijn op ongeveer dezelfde afstand.
Het gebied ten oosten heeft een agrarische bestemming. Op ongeveer 100 m
afstand van de terreingrens van Alphen Recycling bevindt zich de meest
nabijgelegen woningfboerderij (zie MER positie 3. figuur 5.1). Op het
bevindt zich een aantal verspreid liggende (bedrijfs)industreterrein zelf
woningen (zie MER posities 1. 6 en 7. figuur 5.1).
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d, De bi;ta..nde b_~clDjfsQIDva!!d_e~d_aarbij beJlQ.ren(kg~urbe~asti.ng.~de.LclnJi.l

geJJJ:belasting/hind.er

De bestaande situatie is in het MER beschreven als nulplusalternatief(statusquo 1998). De voor geur relevante activiteiten zijn het composteren en
verkleinen (23400 ton/jaar) van groenafal en het ontwateren van kolken- en

veegvil (2,900 ton/jaar).
Het sorteren van 9.000 ton/jaar bedrijfsafval (BA) gelijkwaardig aan bouw- en
sloopafval is niet in de geurberekeningen meegenomen, omdat de geuremissie
van bouw- en sloopafval te verwaarlozen is,

Uit figuur 6.2 van het MER blijkt, dat voor gevoelige objecten in de woonomgeving de geurbelasting 3 ge/m' als 98-percentiel (ge/98-p) ten gevolge van de
gehele inrichting niet wordt overschreden. Deze geurbela~ng wordt met name
bepaald door de afvalstroom met geurtyologie groenafval (MER, pagina 101).

De gecumuleerde geurbelasting is gelijk aan de geurbelasting ten gevolge van
de activiteiten behorende bij de verwerking van groenafval, zodat voor het
vaststellen van het hinderniveau getoetst kan worden aan de Bijzondere
Regeling 'compostering groenafval', Bij een geurconcentratie kleiner dan
3 ge/98-p mag dan worden aangenomen dat de resterende hinder niet onaanvaardbaar is,
Voor een viertal gevoelige objecten buiten de inriditing, een boerdeiij
(positie 3) en een drietal woningen (posities 1, 6 en 7) op het industreterrein, is

de geurbelasting, zowel cumulatief als voor groenafval hoger dan 3 ge/98-p.
Schatting op basis van de geurcontouren leert, dat ter plaatse van deze gevoelige
objecten de belasting niet hoger zal zijn dan 6 ge/98-p.

e. J2e VPO.i;enom.eILb_eiitijfs_OlIi:..ca_Il

De voorgenomen bedrijfsomvang is in het MER beschreven als voorgenomen
activiteit (VA). De VA bestaat uit het uitbreiden van de bestaande bedrijfsomvang

(nulplusalternatief), zoals beschreven onder d, aangevuld met nieuwe activiteiten, De voor geur relevante nieuwe activiteiten zijn het overslaan van gft- en
huishoudelijk afval en het sorteren van alle soorten bedrijfsafval. Het gft-afval
betreft gft afomstig van bedrijven (uiet zijnde huishoudelijk gft),

De voor geur relevante activiteiten en hun omvag zijn:
verkleinen en zeven van 35.000 ton/jaar groenafal, hiervan wordt
20.000 tonfjaar afgevoerd naar andere eindverwerkers en '5.000 ton/jaar op

de eigen locatie buiten gecomposteerd;
activiteiten in de bestaande sorteerhal:
1. sorteren van maxmaal

50.000 tonfjaar bedrijfsafval (BA);

2. ontwateren van kolkenslib en veegvil, alsmede op- en overslag van

vethoudend slib met een jaartonnage van 5.000 ton,

f. M,anjr..eJen volgemJ:iet MER
De open composteerinstallatie voor groenafal zal worden voorzien van een
geforceerde beluchting. Geforceerde beluchtig is een onderdeel van

composteermethode D (genoemd in de Bijzondere Regelig 'compostering
groenafval' (BR) hetgeen wordt gezien als 'stand der techniek' voor het

composteren van groenafvaL Het ontwerp, de realisatie en de exploitatie van de
beluchtingsvloer is cruciaal voor het beperken en beheersen van de geuremissie.
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Voor de methode D is in de BR opgenomen dat bij een

jaarproductie van 20.000

ton een afstand van 100 m is vastgesteld waarop de resterende hinder

aanvaardbaar geacht kan worden,
Binnen deze afstand zijn twee objecten (bedrijfswoningen) gelegen, namelijk op
posities 6 en 7. Positie 3 (boerderij) ligt circa 100 m zuidelijk van de
inrichtingsgrens en circa 200 m van het geprojecteerde terreingedeelte
groenafvalcompostering.
EvenweL, in de voorgenomen activiteit (VA) is de maxmaal '5.000 ton te

composteren hoeveelheid lager dan genoemde 20.000 ton, maar de te verkleinen
en de te zeven hoeveelheid van 35.000 ton ligt hoger. In figuur 6.3 van het MER
is de geurcontour ten gevolge van het groenafval voor de VA opgenomen. De

contour van 3 ge/98-p is groter dan de genoemde afstand van 100 m, maar de
geurbelasting bij de gevoelige objecten binnen deze contoui; even groot ofin
geringe mate kleiner dan die van het nulplusalternatief(figuur 6.2). Daarmee
voldoet de verwerklng van groenafval in het VA aan de specifiek voor de locale
situatie bij Alphen Recycling afgeleide hinderniveau voor de geurtologie
Groen Compostering (GC). Ook voldoet de gewijzigde situatie in het VA aan het
criterium dat toename van de geurbelasting, ten opzichte van het nuIpIusalternatief niet wenselijk wordt geacht.

In de bestaande sorteerhal wordt maxmaal 5.000 ton kolkenslib, veegvil en
vethoudend slib verwerkt. In het MER is hiervoor de geurtye Ge toegekend,

Daarnaast wordt in de nieuwe overslaghal10.000 ton gft afkomstig van bedrijven overgeslagen. De geurcontour van 1. ge/99,S-P is opgenomen in figuur 6.4
van het MER. Binnen deze contour liggen twee bedrijfswoningen (posities 6 en
7). De geurbelasting op deze gevoelige objecten neemt ten gevolge van deze

activiteit nauwelijks toe. Voort wordt, in de bestaande sorteerhal, maxmaal
50.000 ton BA gesorteerd dat een vergelijkbare samenstelling heeft als huis-

houdelijk afval in het MER beschouwd als geurte huishoudelijk afval (HH).
Daarnaast wordt in de nieuw te bouwen overslaghal 70.000 ton huishoudelijk
afval
overgeslagen, In de figuren 6.5 en 6,6, van het MER, zijn de betreffende
contouren opgenomen. Binnen de contour 1 ge/98-p zijn vier gevoelige objecten
gelegen en binnen de contour 1 ge/99,S-P liggen 200 à 250 woningen. Het

geurte HH wordt als hinderlijker ervaren dan het geurte Ge. Voor dit tye
geur is in de NeR geen hinderniveau vastgesteld. Het ligt dan ook in de rede voor

nieuwe activiteiten met betrekkg tot het onaangename geurtye HH een
hinderniveau aan te houden van 1. ge/98-p tot 1 ge/99,S-P. Deze is vergelijkbaar

met de ondergrens voor nieuwe inrichtigen van het geurte gft afgeleid van
gezuiverde (biofilter) lucht (bosachtig).
Vorenstaande activiteiten met geurte HH leidden tot een verhoging van de
geurbelastig, zeker ter plaatse van de twee gevoelige objecten binnen de

3 ge/98-p-contour, waardoor daar hinder te verwachten is. Dit is potentieel

van de minister van 30 juni '995, waarin wordt gesteld dat
strjdig met de brief
nieuwe hinder moet worden voorkomen en dat bij uitbreiding van een inrichting 'stand der techniek' moet worden toegepast.
Uit het vorenstaande wordt geconcludeerd dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de overslag van huishoudelijk afval in een nieuwe overslaghal
te kunnen toestaan.
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In de vergunningaanvraag is uiteindelijk het voorkeursalternatief aangevraagd.
Deze bestaat uit het VA aangevuld met een aantal maatregelen uit het MMA

(meest milienvrendelijk alternatief). Het betrft de volgende aanvullende
technische maatregelen (paket D in het MER):

nieuwe overslaghal met geconcentreerde afzuiging (voor overslag van
bedrijfsafval, huishoudelijk en gft-afval en kolkenslib, veegvil en vethoudend slib);

emissie van geurstoffen via een schoorsteen van 30 m boven het maaiveld op
de (nieuwe) overslaghal, Deze maatregelen worden voor afval beschouwd als
'stand der techniek'.

Naast voornoemde technische maatregelen zijn in de aanvraag meerdere
organisatorische maatregelen gesteld die medebepalend zijn voor de beheersing
en beperking van de geuremissie uit de groenafvalcompostering. Voorbeelden
van deze maatregelen zijn het binnen gestelde termijnen .lrsneld) afvoeren

van (gebroken) groenafval en het composteren in zogenaamde rilen met
specifieke breedtes en hoogtes, Deze maatregelen zijn voor de volledigheid ook
opgenomen in de voorschriften.
Het bedrijfsafval (BA) bestaat in de praktjk uit een niet-geurende en een
geurende fractie vergelijkbaar met huishoudelijk afal. Het geurend BA wordt

afgescheiden in de bestaande sorteerhal en per intern transport afgevoerd naar
de nieuwe overslaghaL In het MER en de aanvraag is aangenomen dat het BA
volledig (100%) uit geurende fractie bestaat. Dit is gedaan omdat er geen

betrouwbare kentallen bekend zijn inzake geurende fractie, Hierniee wordt een
worst case-scenario gekozen voor de bepaling van de geuremissie van deze
specifieke stroom,

Geaccepteerd huishoudelijk en gf-afval wordt op een vloer in de nieuwe
overslaghal gestort en gecontroleerd, Daarna wordt het afval in afsluitbare
containers geladen en afgevoerd naar derden. Er vinden verder geen bewer-

kingen aan deze beide afvalstoffen plaats.
Het kolkenslib, veegvil en vethoudend slib wordt overgeslagen in de bestaande
sorteerhal. Het betreffende afval wordt geladen in een ontwateringscontainer.

Vethoudend slib wordt niet ontwaterd, maar apart opgeslagen, Het water zal na
behandeling in de eigen afalwaterzuivering worden afgevoerd.
In de nieuw te realiseren overslaghal zal een lichte onderdruk heersen, waardoor geen lucht via openingen of deuren kunnen verdwijnen. De afgezogen
luclit wordt via een 30 m hoge schoorsteen naar buiten gebracht. Het ontwerp,
de realisatie en de exploitatie van het luchtbeheerssysteem in de nieuwe
overslaghal is crciaal in het beperken van de geuremissie door deze activiteit.
Uit het MER blijkt dat de i gelm' als 99,s-percentiel voor het overslaan van
huishoudelijk afval (inclusief geurende fractie bedrijfsafval) en gft:afval met het
nemen van de maatregelen (pakket DIE uit het MER) op minder dan ioo m van
de inrichting (er bevinden zich geen geurgevoelige bestemmingen) is gelegen. In
zijn algemeenheid kan dan geconcludeerd worden dat geen geurhinder van
deze activiteiten is te verwachten.
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g. b._ç,cJ'_p-tabel J,)imLen¡jve¡¡r¡~!LdJè.glè\lD'O-'ischrifiJ;n

Wij concluderen op basis van het MER en de aanvraag dat met de door Alphen
Recycling voorgenomen bedrijfsvoering en maatregelen bij een maxmale

benutting van de aangevraagde activiteiten geurhinder wordt voorkomen bij
een geurconcentratienorr van î gel98-p.

Zoals hiervoor aangegeven zal het enige jaren duren voordat Alphen Recycling
de nu aangevraagde capaciteit volledig benut.
De emissie van geur vanuit de inrichting zal in die periode geleidelijk aan toenemen en tegelijkertijd worden beheerst en beperkt door de specifieke maatregelen die worden getroffen,
Om de ontwkkeling van de geuremissie adequaat te kunnen volgen (overigens
ook ten behoeve van de MER-evaluatie) hebben wij voorschriften opgenomen
inzake het ontwerp en de realisatie van zowel de beluchtingwoer voor groenafvalcompostering als de nieuw te bouwen overslaghal voor de overslag van
huishoudelijk afval en gft. Aan Alphen Recycling wordt derhalve de verplichting
opgelegd (in de vorm van uitwerkingsplannen) om (zeer) gedetaileerd aan het

bevoegd gezag duidelijk te maken dat de uitgangspunten van het MER en de
aanvraag ook nageleefd kunnen worden. Het opstellen van uitwerkingsplannen
doet tevens recht aan de mogelijkheid om de laatste stand van de (milieu)-

technische ontwkkelingen te beoordelen en een afdoende besluit te nemen
inzake de toe te passen systemen en technieken. In de aanvraag wordt door
Alphen Recycling gesteld dat gedurende (Iangduiige) storingen zij de acceptatie

(ook) van geurende afvalstoffen (maximaal) gedurende vier weken wil continueren. Een voortgaande acceptatie en opslag van geurende afvalstoffen (groen-

afval, gf enlofhuishoudelijke afvalstoffen) is ons inziens niet aanvaardbaar.
Hieromtrent overwegen wij het volgende. Storingen in installaties kunnen
voorkomen, maar het repareren c.q. vervangen van installatie(onderdelen) daar-

van kan veel sneller plaatsnden dan binnen een termijn van (maxmaal) vier
weken. Een storing aan de houtbreker kan bijvoorbeeld worden opgevangen
door een andere, vergelijkbare, houtbreker te huren, waardoor de verwerking
gewoon doorgang kan vinden. Installaties ten behoeve van de beheersing van
geurbevattende luchtstromen (onder andere ventilatoren) zijn cruciaal in de

emissie, voortgaan met acceptatie terwijl een of meer van deze installaties niet
functioneert leidt binnen zeer korte tijd (uren dan wel dagen) tot veranderingen
in de emissie van geurstoffen. Dat is niet aanvaardbaar; in dergelijke situaties
dient de vergunninghoudster de acceptatie van geurende afvalstoffen te staken
en eventuele geurende afvalstoffen zo spoedig als mogelijk af te voeren, In de

vergunning zijn hiertoe voorschrften opgenomen.

Stof
Voor het beperken van de diffse stofemissies sluiten wij aan bij hetgeen is gesteld
in paragraaf 3.3 van de Nederlandse emissie Richtlijnen (NeR). Dit betekent dat
apparatuur dient te worden afgesloten of omkast, tenzij een

juiste nitvoering van

de werkzaamheden dit belemmert. Bovendien dient het afval waar mogelijk te
worden bevochtigd.
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In de aanvraag en het MER zijn de potentiële stofbronnen en de maatregelen die
Alphen Recycling neemt om stofemissie te voorkomen beschreven. Stofemissies zijn
vooral te verwachten bij de verwerking van bouw- en sloopafval en de opslag van
zeefzand. Het zeefzand is, in het MER, ingedeeld in stuifkasse 4, Aansluitend bij
paragraaf 3.3C van de NeR zal verstuiven van dit opgeslagen zand afdoende kunnen

worden beperkt door besproeiing,
Gelet op het vorenstaande is in dit besluit een aantal middelvoorschriften opgenomen ter beperking van de emissie van stof. Deze voorschriften komen overeen
met de maatregelen die zijn opgenomen in paragraaf 4.8.1.2,1 van het MER. Wij

verwachten op deze wijze de kans op stofoverlast in de omgeving ten gevolge van
deze inrichting afdoende te beperken, Het beperkte aantal (eenmaal in '997,
eenmaal in 1999) stofkachten over Alphen Recycling geeft aa~at de stofbestrjding eífectiefis,

Luchtverontreinging
Om luchtverontreiniging - anders dan stof - te voorkomen, zijn in de voorschriften
eisen gesteld aan de afstelling en de uitlaatgassen van verbrandingsmotoren en
verwarmingsinstalla ties.

Grond en grondwater
Nulonderzoek
Bij de aanvraag om vergunning is een bodemonderzoek van mei 1989 gevoegd.
Dit bodemonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Alphen aan den
Rijn ten behoeve van het vastleggen van de nulsituatie op het terrein. Uitjurisprudentie blijkt dat een vergunninghoudster op basis van een oprichtingsvergunning alleen aansprakelijk kan worden gesteld voor verontreinigingen die
dateren van na het moment van verlenen van die vergunning. Bij het verlenen van

deze revisievergunning dient de nulsituatie van dit moment te worden vastgelegd,
en hiervoor dient gebruikgemaakt te worden van recente metingen dan wel van
metingen waarvan duidelijk is dat deze nog representatief

zijn voor de huidige

situatie. Gezien de ouderdom van het bij de vergunningaanvraag gevoegde bodemonderzoek, de potentieel bodembedreigende activiteiten die op het terrein worden
uitgevoerd en de onzekerheden ten aanzien van de bodembeschermende voorzieningen hebben wij in deze vergunning de verplichting opgenomen om een
nieuw nulonderzoek uit te voeren met als doel de 'nulsituatie' vast te leggen.

Boderbescherrg
In deze vergunning wordt ten aanzien van de bodembeschermng aangesloten bij
de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

Uitgangspunt van deze richtljn is het bereiken van een beschermingsniveau,
waarbij kan worden gesproken van een verwaarloosbaar risico op significante
bodemverontreiniging (bodemrisicocategorie A). De NRB geeft aan dat preventieve
maatregelen en voorzieningen verreweg te prefereren zijn boven maatregelen die

verspreiding van verontreinigingen in de bodem signaleren. Dat wil zeggen dat
voorzieningen bij de bron en inspectie aan de bron de voorkeur verdienen boven
monitoring,
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Met behulp van het Beslismodel Bodembescherming Bedrijfsterreinen (BBB). dat
onderdeel uitmaak van de NRB, wordt een optimale strategie voor bodembescherming verkregen. Het BBB wordt voor elke te onderscheiden subactiviteit

opnieuw gevolgd.

De opslagfoverslagfbewerking/verwerking van de vergunde afvalstoffen vallen
volgens de systematiek van de NRB in de categorieën:
Opslag en verlading afvalstoffen: 3.1 en 3.2: opslag en verlading stortgoed;

Opslag gevaarlijk afval: 3.3 en 34: opslag en verlading vaste stoffen
en vloeistoffi;jn emballage;

Bewerking van afvalstoffen:

Riolering:

AfalwaterzuiverIng:
Werkplaats:

4.2:
5.1:

14:
5.3:

half open proces of

bewerking;

riolering;
putfbassin;
werkplaats.

In de aanvraag is aangegeven dat, teneinde emissies naar grond en grondwater te
voorkomen het gehele terrein voorzien is van een vloeistofdichte vloer c.q.

verharding. met uitzondering van het gehuurde terreingedeelte (kantoor en werkplaats). Met een vloeistofdichte constrctie (vloer) wordt een verwaarloosbaar risico
op significante bodemverontreiniging bereikt.

Uit de aanvraag blijkt niet dat de vloeistofdichte vloeren c.q, verhardingen van
bewezen kwaliteit zijn en als vloeistofdicht kunnen worden aangemerkt. Wij
schrjven voor de vloeren c.q, verhardingen te laten keuren op vloeistofdichtlieid
conform de CURPBV-Aanbeveling 44, Indien na de keuring blijkt dat de vloeren c.q.

verhardingen niet als vloeistofdicht kunnen worden aangemerkt, dienen de vloeren
c.q. verhardingen vloeistofdicht te worden gemaakt. Dit overnkomstig het gestelde
in KlAfPBV-Beoordelingsrichtlijn 2371 en CURPBV.Aanbeveling 65.

De inrichting is niet gevestigd in een milieubeschermingsgebied voor grondwater;
er zijn dus geen extra bodembeschermende voorzieningen vereist. De bodemrisico-

bepaling en het voorzieningenniveau uit de NRB. uitgaande van een algemeen
beschennngsniveau. zijn dan ook van toepassing.

Overige bodemvoorscIen
Wij hebben in het besluit de bepaling opgenomen dat een aantal voorschriften nog
vierentwntig maanden geldig blijft. nadat deze vergunning haar geldigheid heeft
verloren (artkel 8.16, sub c van de Wm). Dit is van belang om bij het optreden van
verontreinigingen als gevolg van de activiteiten binnen de inrichting de aansprakelijkheid te kunnen vaststellen.
GeInid
De inrichting is gelegen aan De Schans op het bedrijven

in de gemeente Alphen aan den Rijn.

terrein De VorkfDe Schans
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In de nabijheid van de inrichting ligt in de verscmllende windrichtingen een aantal
woningen: aan de noordzijde van het bedrijventerrein aan de Westgouwseweg
(meetpunt 1). ten zuidoosten van de inrichting aan de Boskoopseweg (meetpunt 2)
en ten zuiden van de inrichting aan de Westgouwseweg (meetpunten 3 en 4).
Verder is ten westen van het bedrijventerrein de woonwijk Kerk en Zanen
(meetpunt 5) geprojecteerd, Tenslotte bevinden zich op het bedrijven

terrein zelf

twee woningen aan De Sclans (meetpunten 6 en 7).
In het MER en de aanvraag is uitgebreid aandacht besteed aan het geluid dat naar

verwachting als gevolg van het in werking zijn van de inrichting bij al deze
woningen zal
optreden. In het bij de aanvraag behorend akoestisch rapport van
Adviesbureau Peutz & Associés BVvan 29 juli 1998. rapportnummer F 3885-4 is de

geluidsbelasting bij de woningen berekend.
De belangrjkste geluidsbronnen op het telTein van de inrichting zijn de puinbreekinstallatie voor bouw- en sloopafval. de was- en de menginstalatie. de

containeroverslag aan de (nieuw te realiseren) overslagkade, degroencompostering
en het vrachtverkeer op het terrein van de inrichting, De sorteer- en overslagactiviteiten zullen inpandig plaatsvinden en om die reden in beperktere mate
bijdragen aan de geluidsuitstraling van de inrchting.

Om de geluidsemissie van de inrichting te beperken zal een aantal bron- en
effectgerichte maatregelen worden getroffen. Brongerichte maatregelen zijn:
volledige omkasting van de trlzeef (sorteerhal);
omkasting puinbreekinstallatie;
vervanging ventilator puinbreekinstallatie en plaatsing in omkasting;
koppelen afschermg aan westzijde van omkasting breker;

omkasting menginstallatie;
omkasting voorbreekinstalatie.
Effectgerichte maatregelen zijn:

gedeeltelijk sluiten van noordgevel bestaande sorteerhal;
afscherming zuidelijke terreingrens met sclierin (60 m lang bij 9 m hoog);
realisatie nieuwe overslaghaL

De maatregelen die zullen worden genomen om de hinder voor omwonenden
zoveeI mogelijk te beperken zijn beschreVen in het bij de aanvraag behorend
akoestisch rapport,

Als de in de aanvraag aangekondigde maatregelen zijn genomen zal het lawaai van

de inrichting (L""j bij de meetpunten 1. 2 en 4 het ter plekke heersende referentieniveau van het omgevingsgeluid niet overschrijden. Bij meetpunt 3 wordt het

referentieniveau in gerige mate overschreden. Bij al deze meetpunten zal worden
voldaan aan de geluidseisen op grond van de vergunning d.d. 4 februari '993.
Bij de bedrijfswoningen aan De Schans 2 en4 (meetpunten 6 en 7) zal de geluidsbelasting vanwege de inrichting volgens de prognoses 57 dB(A) in de dagperiode.
52 dB

(A) in de avondperiode en 47 dB(A) in de nachtperiode bedragen. De geluids-

belastig oversclrijdt daaree niet alleen het referentieniveau bij deze woningen.

maar ook de grenswaarden van 55 dB(A) in de dagperiode. 50 dB(A) in de avondperiode en 45 dB(A) in de nachtperiode uit de Handreiking industrelawaai en

vergunningverlening van oktober 1998. De geluidsbelasting van deze woningen zal
echter niet toenemen in vergelijking met de feitelijke situatie van vóór de uit-

breiding.
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Wij hebben ten aanzien van deze woningen het volgende overwogen.
Bedrijfswoningen op een bedrijventerrein moeten ons inziens bij de beoordeling

van de akoestische situatie anders worden beoordeeld dan andere woningen, omdat
bedrijfswoningen als zodanig zijn bestemd in het bestemmingsplan en op grond

van hun situering in de directe omgeving van bedrijvigheid meer dan andere
woningen zijn blootgesteld aan de met de bedrijvigheid gepaard gaande hinder. De
woningen aan De Schans 2 en' 4 (meetpnnten 6 en 7) bevinden zich als gevolg van
de fysieke uitbreiding van de inrichting naast het terrein van de inrichting. De
overschrijding van de grenswaarden, die als gevolg van het in werking zijn van de
inrichting bij deze woningen optreedt, bedraagt 2 dB(A). Deze geringe

overschrijding wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het vrachtverkeer op het
terrein van de inrichting.
Wij menen voorts dat de kosten van mogelijke maatregelen om het lawaai van het
vrachtverkeer op het terrein van de inrichting te beperken niet i;elijk zijn in

relatie tot de te verminderen geluidsbelasting. Onder de gegeven omstandigheden

is ons inziens een geluidsniveau van 57 dB(A) op de gevel van de woningen niet
onaanvaardbaar. Wij zien in de akoestische situatie van de bedrijfswoningen als
gevolg van het in werking zijn van dè inrichting derhalve geen reden om de
vergunning (gedeeltelijk) te weigeren.
Het maxmale geluidsniveau ( L"~) zal bij alle woningen blijven binnen de daarvoor
geldende grenswaarden van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avond

periode

en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Indiecte liindertverkeersaatrkkende werkig
Een punt van afzonderlijke aandacht is de verkeersaantrekkende werking van de
inrichting en de mogelijk daardoor veroorzaakte indirecte hinder bij de woningen
aan De Schans 2 en 4, Volgens de aanvraag zal het verkeer van en naar de inrichting

maximaal bestaan uit 496 vrachtwagenbewegingen in de dagperiode, 169 in de
avondperiode en 84 in de nachtperiode. Volgens de Circulaire beoordeling
geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer
van en naar de inrichting afzonderlijk
van 29 februari 1996 moet het verkeer
worden beoordeeld. De reikwjdte van de Circulaire is volgens de Handreiking
industrelawaai en vergunningverlening in de gegeven situatie beperkt tot dat
gebied waarbinnen de voertigen van en naar de inrichting nog niet op een voor
meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijden. Zodra de vrachtwagens van Alphen Recycling de inrichting hebben verlaten, bevinden zij zich reeds
op een dergelijke ontsIuitingsroute. Om die reden hebben wij het niet nodig geacht
om het inrichtinggebonden verkeer van Alphen Recycling te beoordelen bij de
woningen aan De Schans 2 en 4 (meetpunten 6 en 7) , die zich op een afstand van
ongeveer 100 m van de toegang tot de inrichting bevinden. Daaraan kan worden
toegevoegd dat na 100 m het vrachtverkeer reeds is ingevoegd in het overige
verkeer op het industreterreiii De Scha,ns.

Zwerf
Zwerfil wordt voorkomen door een juiste belading met afvalstoffen op de
transportmiddelen, afdekkng van verwaaibare afvalstoffen tijdens transport en
door op- en overslagactiviteiten inpandig uit te voeren. Daarnaast wordt het terrein
schoongehouden door vegen en handpicking om verspreiding van afvalstoffen
buiten de inrichting te voorkomen. Dit is ook in de voorschriften vastgelegd.
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Veilgheid
In de vergunning wordt ten aanzien van de opslag van gevaarlijke stoffen en
brandbare vloeistoffen verwezen naar richtlijnen die zijn uitgevaardigd door de
Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (CPR).

De CPR heeft in opdracht van de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Binnenlandse Zaken en
Verkeer en Waterstaat, richtlijnen opgesteld ter voorkoming en beperking van de
gevaren die verbonden zijn aan het gebruik van en omgaan met gevaarlijke stoffen.
Bij toepassing van deze richtlijnen wordt de veiligheid bij het omgaan met
gevaarlijke stoffen zo goed mogelijk gewaarborgd. In de vergunning wordt naar

deze richtljnen verwezen. Verder worden eisen gesteld aaI de aanwezigheid, het
onderhoud en de kenring van de door de brandweer voorgeschreven blusmiddelen.
De aard van de activiteiten is zodanig dat deze geen aanleidin.lzullen geven tot het
ontstaan van grote calamiteiten. Er
wordt niet gewerkt met explosieve materialen,
zeer brandbare materialen of
bij hoge druk. De grootst denkbare calamiteit is het in
brand raken van het opgeslagen brandbaar afaL.

In een dergelijk geval kan met de aanwezige brandblusmiddelen tijdig een onbeheersbare situatie worden voorkomen,
Daarnaast zijn voorschriften gesteld aan de stofdichte opslag van asbest en asbesthoudende afvalstoffen. Tevens is een omheining of anderszins afdoende voorziening voorgeschreven om toegang door onbevoegden te voorkomen. Dankzij
voornoemde maatregelen en voorzieningen kan de veilgheid in de omgeving van
de inrichting in voldoende mate worden gewaarborgd,

Afalwater
Per 1 maart 1996 zijn de gemeentelijke Lozingsverordeningen rioleringen (LVR)

vervallen en vervangen door regelgeving in de Wm, Sinds 1 maart 1996 dienen

derhalve in vergunningen ingevolge de Wm regels te worden gesteld aan dergelijke
lozingen op het gemeentelijk rioolstelseL.
In het kader van een adequaat rioolbeheer is het van belang om eisen te stellen aan

de kwaliteit van het op het riool te lozen afvalwater, en wel om de volgende
redenen:
ten eerste moet de kwaliteit van het afalwater zodanig zijn, dat het materiaal
van het rioolstelsel
niet wordt aangetast;
ten tweede mag de kwaliteit van het afvalwater geen belemmering vormen voor
de verwerkig van het rioolslib en voor het zuiveringsproces van de ontvangende rioolwaterzuiveringsinstallatie;
ten derde is de kwaliteit van belang in het kader van de bescherming van het
ontvangende oppervlaktewater.
Ingeval dat voor de indirecte lozing vanuit de inrichting een vergunning krachtens
de Wvo vereist is of algemene voorschriften gelden krachtens de Wvo, behoeven

aan de Wm-vergunning uitsluitend voorschrften verbonden te worden die
betrekkng hebben op de beschermg en doelmatige werking van het riool en de
beschernÚfg van de kwaliteit van het rioolslib.

Het vorenstaande is vastgelegd in de vangnetbepaling, opgenomen in de Instrctieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer (Staatscourant '996,59). Deze
Instructieregeling vloeit voort uit artikel 8.45 van de Wm. De vangnetbepaling
wordt geacht standaard deel uit te maken van de voorschrften die in het kader van
de Wet milieubeheer aan lozingen moeten worden gesteld.
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Het betreft hier de basisvoorwaarde waar elke lozing op het riool aan moet voldoen,
Daarnaast moet het bevoegd gezag deze bepaling aanvullen met op de bedrijfssituatie en de lokale situatie toegesneden voorschriften.

Betonnen rioleringen dienen te worden beschermd tegen (te) hoge concentraties
sulfaat in het geloosde afvalwater. De algemeen gangbare grenswaarde die hiervoor
wordt voorgeschreven, is een maxmale concentratie van 300 mg/L Uit de gegevens

in het MER en aanvraag blijkt dat de concentratie van sulfaat in het afalwater van
Alphen Recycling regelmatig hoger ligt dan de voornoemde norm. Deze constatering is aanleiding geweest tot onderzoek (in 1999) naar de huidige kwaliteit van
het rioolstelsel door de rioolbeheerder; de gemeente Alphen aan den Rijn.
De gemeente heeft inzake deze kwestie gecorrespondeerd met de aanvraagster
Alphen Recycling. Uit het onderzoek is gebleken dat ondanks de overschrijding van

de grenswaarde geen onaanvaardbare aantasting van het rioolstisel heeft plaatsgevonden. Desondanks adviseert de gemeente aan de aanvraagster om maatregelen
te treffen het sulfaatgehalte te verlagen, Wij overwegen het volgende. In het MER

zijn gegevens opgenomen over de sulfaatgehalten in '997, gemiddeld is in die
periode een gehalte geconstateerd van 500 mg/L In het onderzoek van de gemeente

is vastgesteld dat het eerste gedeelte van het rioolstelsel op het bedrijventerrein
bestaat uit PVC-leidingen, PVG-Ieidingen worden niet aangetast door sulfaat. Op de
grens van het bedrijfsterrein wordt het afvalwater vanuit de PVC-leiding over-

gepompt naar een betonnen riolering. De in het MER genoemde gehalten
(gemiddeld 500 mgfl) zijn de gehalten in het afvalwater zoals het de inrichting

verlaat. In het kader van de bescherming van het (verderop gelegen) betonnen riool
is het relevant om na te gaan of de overige bedrijven op het terrein De Schans ook
afvalwater lozen dat mogelijk verontreinigd is met sulfaat. De grootste lozer is
Stercompost. Uit het MER van Stercompost (februari 1993) is afte leiden dat

jaarlijks 11,250 m; afalwater (met geringe gehaltes sulfaat) wordt geloosd op het
riooL. Van het gemeentelijk kringloopstation en P. Vos BV is ook bekend dat zij het

regenwater en huishoudelijk afalwater lozen op het riool, ook hier betreft het
(gelet op de activiteiten) water met geen of geringe gehaltes aan sulfaat. Uit het
jaarlijks 3.775 m; afvalwater
MER van Alphen Recycling (juli 1998) is afte leiden dat
met (gemiddeld voornoemd gehalte aan) sulfaat wordt geloosd. Dit betekent dat

voordat de (gecombineerde) afalwaterstroom het betonnen rioolstelsel bereikt er
een aanzienlijke verdunning is opgetreden en aantasting door sulfaat onwaarschijnlijk wordt. Door deze specifieke lokale omstandigheden hebben wij besloten
om een hogere dan gebruikelijk sulfaatnorm op te nemen in de mileuvergumiing.
Bij het opstellen van de voorschrften op het gebied van afvalwater en de bescherming van het riool heeft in het kader van de wettelijk verplichte coördinatie
afstemming plaatsgevonden met het hoogheemraadschap van Rijnland.
Deelcondusie 2

In de voorgaande paragrafen hebben wij beoordeeld wat de gevolgen zijn van de
activiteiten die door Alphen Recyclig worden uitgevoerd voor de verschilende

milieucompartmenten. Waar de in de verguniigaanvraag voorgestelde maatregelen het mileu onvoldoende bescherming bieden hebben wij aanvullende
maatregelen voorgeschreven.
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De in de vergunningaanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen met de

aanvullngen die in de voorschriften zijn vastgelegd bieden voldoende bescherming
tegen de mogelijke nadelige gevolgen van de activiteiten voor het milieu.
E,iial,LtLeJytEß
Krachtens artkel 7.39 van de Wm dienen de bevoegde instaties na realisatie van

de MER-plichtige activiteiten een evaluatie uit te voeren, die zich richt op het

onderzoeken van de daadwerkelijke mileugevolgen van de betrokken activiteit,
De bevoegde gezagen, in dit geval Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingevolge
de Wm en het hoogheemraadschap van Rijnland ingevolge de Wvo zijn verantwoordelijk voor de evaluatie.
Binnen de provincie Zuid-Holland wordt het principe van selectieve m.e.r.-evaluatie
toegepast. Dit houdt in dat een activiteit alleen geëvalueerd w.2dt, als zo'n
evaluatie een meerwaarde oplevert. Deze meerwaarde kan uitgedrukt worden in de
gebruiksdoelen van een evaluatie: controle, kennis en communicatie.

ControIedoel
Met controle wordt beoogd de in het MER gedane voorspellngen te controleren.

Controle is met name interessant waar grote effecten verwacht worden of gevoelige

gebieden gelegen zijn.
In deze vergunning zijn voorschrften opgenomen met betrekkng tot de registratie
van alle aangevoerde en afgevoerde (afval)stoffen (hoofdstuk 3). Van deze registratie
moet elk kwartaal een overzicht opgesteld worden. Daarnaast dient elk kwartaal
een inventarisatie van de fysiek aanwezige voorraad uitgevoerd te worden. Deze

gegevens geven een beeld van geaccepteerde afvalstoffen in relatie tot de
geprojecteerde groei van het bedrijf.
Verder zijn voorschriften opgenomen met betrekkng tot de registratie van het

groencomposteerproces (hoofdstuk 6.10), het bijhouden van een logboek voor de
houtbreelcnstallatie (hoofdstuk 6.6) en de zeefinstallatie (hoofdstuk 6.7), het
van geurende afalstoffen (hoofdstuk 6.13) en

melden van stagnatie bij de afvoer

registratie van klachten uit de omgeving (hoofdstuk 12). Wanneer door een onvoorziene gebeurtenis stank of stofverspreiding zich voordoet kan aan de hand van deze
gegevens beoordeeld worden of er afdoende maatregelen zijn getroffen om de
hinder te beperken ofte voorkomen (hoofdstuk 8).
Ten aanzien van de getrffen geIuidsbeheersende maatregelen en bepaling van de

geluidsbelasting in relatie tot de gestelde geluidsnormen zijn in hoofdstuk 9
voorschriften opgenomen, De gegevens dienen aan te tonen dat met de getroffen

maatregelen de voorspelde akoestische effecten gerealiseerd zijn. Dit is een
voorwaarde waar aa moet zijn voldaan voordat de puinbreelcnstallatie en de wasen menginstallatie in de avondperiode wordt gebruikt,

Kenndoel
onzekerheden op te lossen en inzicht
te lajgen in gesignaleerde leemten in kennis in het MER. Andere functies kunnen
zijn: waarde voor toekomstige projecten, verificatie van voorspellingsmodellen en

De kennisfunctie heeft hoofdzakelijk tot doel

inspelen op wetenschappelijke discussies. Bij Alphen Recycling worden geen
activiteiten uitgevoerd of

behoefte bestaat.

processen toegepast waarvoor een concrete kennis-
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Communcatiedoel
Met het communicatiedoel wordt beoogd, indien daar op grond van specifieke
omstandigheden aanleiding toe is, meerder bevoegde gezagen, deskundigen en
derden belanghebbenden te informeren over de daadwerkelijk opgetreden mileueffecten. Tot op heden is de betrokkenheid van externen bij het MER en de
vergunningaanvraag niet van dien aard dat wij een evaluatie van het MER als

cOIDiniiuicatie-:instrment ovenvegen.
Bij Alphen Recycling ka in het kader van de in deze vergunning opgenomen

meet-, registratie- en rapportageverplichtingen voldoende informatie ten behoeve
van de controlefunctie worden verkregen. Ten aanzien van de voorgenomen
activiteit beschikken wij over voldoende kennis om het besluit op de aanvraag te

kunnen nemen. _

reacties naar aanleiding van het MER en de

Ook zijn er geen klachten of

vergunningaanvraag die op dit moment een communicatietraject noodzakelijk
juni 1999 het Besluit mileu-effectrapportage 1994 gewijzigd in
maken. Daarbij is in
die zin, dat de activiteiten van initiatiefneemster niet meer vallen onder de in.e.r,plicht, en evenmin onder de m.e.r.-beoordelingsplicht. Voor het op dit moment

aanvragen van een vergunning voor de genoemde activiteiten hoeft derhalve geen
MER meer opgesteld te worden. Op basis van deze gegevens achten wij een m.e.r.evaluatie weinig zinvol

en zien dan ook af

van de.ze evaluatie.

Qyerige_Qyerwegingrn
In de vigerende milieuvergunning (d,d, 4 februari 1993, kenmerk DWM/3629') is de
hoeveelheid te accepteren en te composteren afVal (methode B) gemaximeerd op
14.000 ton per jaar. Alphen Recycling heeft aangevraagd om methode B stop te

zetten en over te schakelen op methode D composteren. Conform voorschrift 6.10.1
zal Alphen Recycling eerst een uitwerkìngsplan moeten indienen bij het bevoegd
gezag.
Indien wij kunnen instemmen met dit plan zullen de voorzieningen
getroffen moeten worden om met composteren volgens methode D te kunnen

starten, Er is dus sprake van een interimperiode, van enkele maanden, tussen de
inwerldngtreding van de nieuwe vergunning en de start van het composteren
volgens methode D.
In de aanvraag heeft Alphen Recycling

aangegeven ook groenafal te willen

accepteren, zonodig verkleinen en vervolgens doorvoeren naar derden die het

composteren. Omdat in de interimperiode geen sprake zal zijn van composteren
(noch volgens methode B, noch volgens methode D) zal in deze periode uitsluitend
acceptatie, zonodig verkleinen en dOOrvoer plaatsvinden.

Opslagcapaciteit
In de aanvraag zijn de maxmaal aanwezige en opgeslagen hoeveelheden afValstoffen gedeeltelijk in tonnen aangegeven. Ten behoeve van de handhaafbaarheid
van de vergunde opslagcapaciteit is deze hoeveelheid in m3 uitgedrukt. Hiervoor is
aan de hand van relevante kengetalen de hoeveelheid in tonnen omgerekend.
Hierbij zijn de volgende specifieke soortelijke gewichten gebruikt (in ton/m3):
groenafal 0,55, overig afal 0,3, granulaat puinbreker 1,4, zeefzand en grond 1,6,
compost 0,8, metalen 1, glas 2, papier/karton o,S en kunststoffen o,S.
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Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikkng zijn op
16 februari 2001 door de heer R.P.M.Jansen van Adviesbureau Peutz & Associés BV,
namens Alphen Recyding BV te Alphen aan den Rijn, bedenkingen ingebracht.

De heer R.P,M.Jansen steIt in zijn bedenkingen namell Alphen Recycling het
volgende:

A.1 Bedenkingen bij voorschrft 2,2 tot en met 2.5.
De voorschriften zijn niet werkbaar voor Alphen Recycling. Zij verplichten

tot het gescheiden houden van kleine partjen waarvan het op basis van
herkomst en visuele inspectie duidelijk is dat deze probleemloos kunnen
worden samengevoegd met bestaande grotere partjeiiet gescheiden

houden van kleinere partjen vormt hier een (onnodige) extra belasting van
de besclikbare opslagcapaciteit, Dat analyserapporten worden verlangd

voor binnenkomende partjen groter dan 25 ton is verdedigbaar.
Daarnaast zijn van alle afgevoerde partjen grond analyserapporten aan-

wezig en is de wijze van hergebruik vastgelegd. Bij het verlangen van
analyserapporten hij bulkvorming tussen de 10 en 20 ton kan in redelijkheid niet geosteld worden dat hierbij sprake is van een toegevoegde waarde
voor de bescherming van het mileu. Gezien het voorgaande verzoekt

Alphen Recycling in voorschri 24 '10 ton' te vervangen door '25 ton' en
voorschrift 2.5 te schrappen.

A,2 Bedenkingen bij voorschrift 2.14.
voorschrift is onduidelijk
Onaangekondigde aanbieders van afvalstoffen zijn moeilijk voorafgaand
schriftelijk te informeren over de afvalstoffen die door Alphen Recycling
geaccepteerd mogen worden, Voorgesteld wordt de eerste zin van voorschrift 2.14 te schrappen en in de tweede zin het woord 'toch' te schrappen.
De toegevoegde waarde van het

A.3 Bedenkingen bij voorschriften 3.1 en 3.2.
De voorschriften lijken er
vanuit te gaan dat al
hetgeen wat binnenkomt en
wordt afgevoerd uitsluitend onder het voeren van een afalstroomnummer
en -code mogelijk is. Indien bijvoorbeeld na bewerking geen sprake meer is
van atval maar bijvoorbeeld va schone grond of granulaten is het voeren
van een atvalstroomnummer niet meer aan de orde. Beide voorschriften
dienen aangepast te worden door de noodzaak van het voeren van een
atvalstroomnummer te koppelen aan atvaL Daarnaast is in geval van

granulaten bekend wie de afemer is maar uiteraard niet in welk werk
(atvoerbesteminng) de granulaten gebruikt zullen worden.

A.4 Bedenkingen bij voorschrft 3.7.
Dit voorschrift regelt de driemaandelijkse registratie van voorraden. Hierbij
dienen de (eventuele) verschillen tussen de bepaling van voorraden op basis
van weegbrugregistraties (invoer minus uitvoer) en de daadwerkelijke

voorraden te worden verklaard, Dit laatste is niet mogelijk omdat de samenstellng (bijvoorbeeld hoeveelheden materialen in een partij aangevoerd
bouw- en sloopatval) bij invoer (nog) niet bekend is. Het voorschrift zal
mogelijk beogen te voorkomen dat geen voorraden aanwezig zijn die niet of
niet volledig bij invoer zijn geadministreerd.
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Bedenldngen bij voorschrift 3.10.
Het voorschrift geeft een meldingsplicht in geval van geweigerde
afvalstoffen. Alphen Recycling draagt geen verantwoordelijkheid in de
aanvoer van en de afoer

van door haar geweigerde parjen. Voorgesteld

wordt het voorschrift te sclrappen.
A,6

Bedenkingen bij voorschrift S.la.
Het voorschrift maxmeert de te accepteren hoeveelheden afalstoffen per
categorie, Alphen Recycling verzoekt ten aanzien van groenafval, bermmaaisel en slootafval toe te voegen dat in de periode voorafgaande aan

A,7

wijzigingfuitbreiding van de composteerinriclting dit totaal de tonnage
voor de op- en overslag betreft.
Bedenkingen bij voorschrift 5.3,
Hier staat in een tabel de opgeslagen hoeveelheid eind-,.wssen- en

restproducten aangegeven. Verschilende getallen komen echter niet
In tabel
overeen met de aanvraag.
3 van het addendum van 25 juni 1999
zijn de toepasselijke hoeveelheden gegeven.
Bij de gedachtewisseling die op 9 maart 2001 heeft plaatsgevonden is van de
zijde van Alphen Recycling in aanvullng op de bedenkingen bij voor-

schrift 5-3 het volgende opgemerkt over de opgeslagen hoeveelheden eind-,
tnssen- en restproducten,
De opslagcapaciteit van breker- en sorteerzeefzand.
De opslagcapaciteit van breker- en sorteerzeefzand zoals in de aanvraag van
4 augustus 1998 is aangegeven (voor zowel breker- als sorteerzeefand

5.000 ton) is onvoldoende. In de bedenkingen wordt verzocht in het besluit
van 12.500 m3 (12-500 m3voor zowel

uit te gaan van een opslagcapaciteit

brekerzeefzand en 12.500 m3 voor sorteerzeefzand). Voor het toepassen van

breker- en sorteerzeefzand in een werk geldt een minimumhoeveelheid van
10.000 ton aaneengesloten, Mvoer van hoeveelheden tot 5.000 ton wordt
hierdoor sterk bemoeiljkt.
De gevolgen van het verruimen van de opslagcapaciteit blijven volgens
Alphen Recycling voor het mileu beperkt tot hetgeen in de ontwerp

beschikkng vergund is, aangezien:
er geen toename is in het aantal verkeersbewegingen (alleen de
opslagcapaciteit neemt toe):

er geen toename is in de visuele hinder aangezien in de voorschriften is
opgenomen dat de opslaghoogte van afvalstoffen maxmaal
9 m mag
bedragen en er passende beplanting moet worden geplaatst aan de kant
van de inrichting die grenst aan het landelijk gebied:
er geen stofhinder zal

optreden omdat het sorteerfbrekerzeefzand

afgeschermd dient te zijn van de wind dan wel dient te worden
bevochtigd;
de fysieke niimte aanwezig is voor deze toename in opslag.
De opslagcapaciteit voor metaen,

Verzocht wordt in het besluit uit te gaan van een opslagcapaciteit van
1000 m' metalen. In de toelichting wordt aangegeven dat bij Alphen
Recycling metalen worden opgeslagen in de volgende categorieën:

lood;
koper;
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categorie zijn miimaal 2 x 40 m3 containers aanwezig. Hierdoor is de
benodigde opslagcapaciteit minimaal

800 m3. Deze gescheiden opslag en

afoer van metaen leidt tot een hoogwaardig hergebiuik,
Een maxmale opslagcapaciteit van 1000 m3 is voor Alphen Recycling

wenselijk indien rekening gehouden wordt met:
een extra container op het moment voor afoer:
een toename indien in verband met marktprijsfluctuaties metalen
langer worden opgeslagen;
een toename op het moment dat bij de eindveiwerker onvoldoende
opslagcapaciteit aanwezig is,

De opslagcapaciteit van groenafval, bermmaaisel en slootafval.

Bij Alphen Recyclng bestaat de behoefte om ook vooiuitlopend op het
composteren maxmaal 35.000 ton groenafval, bermmaaisel en slootafval te

mogen opslaan. Voor dit afal vervlt Alphen Recycling een regionale
functie waarbij veel kleine partjen (" 5 m3) worden opgebulkt tot grotere
partjen. Met de start van het composteerproces zal de hoeveelheid af te

voeren groenafal, bermmaaisel en slootafval afuemen. Om aan te tonen
dat 35.000 ton op- en overslag reëel is verwjst Alphen Recycling naar de
meldingsgegevens van de afgelopen periode,
A.8

Bedenkingen bij voorschrft 6,1,1,
voorschrift regelt hetgeen is toegestaan aan activiteiten. Onder lid 2
Het
ontbreekt het wassen en mengen van zeefzand. Door een limitatieve lijst op
te nemen ontstaat het gevaar dat op- en overslag van, voor Alphen Recycling

gangbare stoffen en materialen verboden lijkt. In dit voorschrift zou
volstaan kunnen worden met een opsomming van toegestane bewerkingen.
Hiennee wordt voorkomen dat de indiuk ontstaat dat dit voorschrift
bijvoorbeeld beoogt de op- en overslag van monostromen van - op

A.9

sloopwerken gescheiden afalstoffen - zoals hout en grond te verbieden
vanwege het feit dat deze monostromen geen mechanische/fysische
scheiding ondergaan.
Bedenkingen bij voorschrft 6.24.
Het voorschrft mameert het aantal afsluitbare containers met geurende
afalstoffen tot twee. In de regel zullen de containers per twee afgevoerd
worden. Een kortstondige aanwezigheid van drie containers kan door
Alphen Recycling thans niet uitgesloten worden.

A.l0

Bedenkingen bij voorschr 6.3,z,

Het voorschrft stelt een minimum wat betreft de te scheiden fracties in het
sorteerproces, Van de genoemde fracties is het scheiden van glas in het
sorteerproces niet mogelijk. Het voorschrift is onnodig beperkend. Verzocht

wordt het voorscl in zijn geheel te schrappen.

A.ll

Bedenkingen bij voorschrift 6.3.6.
Het opbulken van sorteerzeefzand wordt hier gelimiteerd tot 200 ton.
Blijkbaar geldt hier de gedachte dat bij grotere bulken van opmengen dient
te worden gesproken. Voorbij wordt gegaan aan het feit dat sorteerzeefzand

gewassen wordt. De samenstellng van het sorteerzeefzand voorafgaande
aan het wassen is daarbij niet relevant.
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A12 Bedenkingen bij voorschrift 6.3.9.
Het voorschrift regelt onder meer het maxmale percentage niet-

steenachtig materiaal dat in het gesorteerde puin aanwezig mag zijn
voorafgaande aan de afvoer naar een puinbreekinstallatie van een derde. De
acceptatie van de samenstellng van het puin door deze puinbreker is aan
eisen gebonden. Deze eisen zijn voor Alphen Recycling bepalend.

A13 Bedenkingen bij voorschrft 6.3.10.
Het voorschrift regelt onder meer het percentage niet-steenachtig materiaal
voorafgaande aan het eigen breekproces. Alphen Recycling levert zijn eindproducten voortkomend uit het breekproces onder KOMO-kwaliteitsnormen
met de daarvoor geldende beoordelingsrichtljnen waarvan de BRL 2506

voor BSA-granulaten vanuit mileuoogpuIlt de belangrijkste is. Verzocht
wordt de gecertificeerde wijze van kwaliteitsborging in de beoordelingsmethodiek volgens de KOMO te herkennen en te i:eiinen waar het

de kwaliteit van de granulaten betreft.

A14 Bedenkingen bij voorschrift 6.3.n.
Het voorschrift stelt eisen aan de fractie kunststoffen die uitsluitend
thermoplasten mogen zijn en geen chemische verontreinigingen en andere
producten en materialen mogen bevatten. In het sorteerproces is het niet
mogelijk onderscheid te maken tussen thermoplasten en thermoharders.
De samenstellng van de afgescheiden kunststoffactie is zodanig dat het
geschikt is voor verwerking door een erkende verwerker.
A.1S Bedenkingen bij voorschriften 64.2 tot en met 64.8.
In overleg met de Toetsingscommissie Bouwstoffenbesluit en de Stichting
Bouwkwaliteit en de provinciale Werkgroep zeefzand is het volgende
overeengekomen.
In geval van in een werk te leveren producten conform BRL 2506 is de

verplichting tot voorafzeven vervallen onder de volgende voorwaarden:
het gaat om BRL 2506 gecertificeerde producten;

de analyseresultaten. inclusiefbemonsteringsplan zullen desgevraagd
door de producentcertficaathouder ter inzage worden gegeven aan het
bevoegd gezag.
Alphen Recycling verzoekt de voorschriften aan te passen voorzover het
scheiden van granulaat en brekerzeefzand verplicht stelt.

A16 Bedenkingen bij voorschrift 64.3.
Het voorschrift regelt onder meer de bemonstering en analyse van brekerzeefzand. Hier dient in analogie met 6.3.4 een voorschrift te worden opgenomen als 6.3.5 dat ruimte geeft aan de toepassing van BRL 2506,

A17 Bedenkingen bij voorschrift 6.4,6.
Het opbulken van brekerzeefzand wordt hier gelimiteerd tot 200 ton.
Blijkbaar geldt hier de gedachte dat bij grotere bulken van opmengen dient
te worden gesproken. Voorbij wordt gegaan aan het feit dat brelcerzeefzand
gewassen wordt. De samenstellng van het brekerzeefzand voorafgaande
aan het wassen is daarbij niet relevant.
A.18 Bedenkingen bij voorschrft 6.5.1 in sàmenhang met de overweging op
pagina 11172.

Het wassen van zeefzand in de wasinstallatie wordt hier als mogelijke
bewerking vastgelegd. Gewezen dient te worden op de overwegingen op
pagina 11/72, vierde alinea, die zich onterecht negatief uitlaten over het
wassen van zeefzand.
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A.19 Bedenkingen bij voorschrft 6.6.1.
Het voorschrift limiteert het gebruik van de lioutbreekinstallatie. Verzocht
wordt als derde optie voor gebruik 'houtafval dat vrijkomt bij scheiding op
het (sloop)werk ofuit de sortering' mogelijk te maken.
A.20 Bedenkingen bij voorschrften 6.6.2 en 6,7.1.
Vanuit de afalregistratie is bekend wat binnenkomt en wat weggaat. Het
registreren van zeef- en breekdata heeft daarbij geen toegevoegde waarde.
A.21 Bedenkingen bij voorschrift 6.7.
De voorschriften regelen het mengen van grond vrjkomend uit het zeven
van puin met grondmengsels. Verzocht wordt alle voorschriften onder 6.7
aan te passen aan de gevraagde werkwijze bij Alphen Recycling.

Alphen Recycling stelt zich op het standpunt dat alle partijen grond het

terrein zullen verlaten ten dienste van nuttig hergebruik. Verzocht wordt
de voorschrifttellng aan te passen aan de binnen de KOMO geldende

richtlijnen BRL 2506. -

A.22 Bedenkingen bij voorschrift 6.10.6.
Het voorschrift regelt de afvoer van fracties groenafval die wel/niet zijn
ingenomen voor verkleining voorafgaande aan afvoer, Alphen Recycling
wenst het voorschrift aangepast te zien waarbij het te verldeinen groenafval
72 uur na het verkleinen dient te worden afgevoerd. Voor invoer vooraf.

gaande aan afvoer zonder verkleining en voor invoer voorafgaande aan
verkleining dient daarbij tevens 72 uur aangehouden te worden.
A.23 Bedenkingen bij voorschrift 6.11.2,
Het voorschrft stelt dat ontwatering van veegvil en kolkenslib te allen
tijde in ontwateringcontainers dient plaats te vinden. Tijdens het opbulken
wordt het veegvil en kolkenslib op en vloeistofdichte vloer in de sorteerIoods opgeslagen, Het proces (ontwateren) kent daarmee een fase zonder

containeropslag voorafgaande aan afvoer. Verzocht wordt dit voorschrift te
schrappen daar de vloeistofdichte vloer reeds de bodem beschermt en de
afvoer
van resterend afstromend water naar de zuivering op deze wijze
gegarandeerd is.

A,24 Bedenkingen bij voorschrift 6.12.7.
Het voorschrft regelt de afoer vanuit de overslaghal door middel van

gesloten containers. Indien bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval niet
overeenkomstig de

voor sortering in aanmerking blijken te komen zal
aanvoer worden afgevoerd.

In geval van afdekkng van containers door

netten of zeildoek bij aanvoer zullen deze wederom worden gebruikt bij de
afvoer. Verzocht wordt het voorschrift in die zin aan te passen dat 'geheel
gesloten' zich. conform de praktjk - beperkt tot gha en gft.
A,2S Bedenkingen bij voorschrift 8.10,
Het voorschrift dient dusdanig aangepast te worden dat ook bijvoorbeeld
ruw rijgedrag met morsingen buiten de poort niet Alphen Recycling

aangerekend kan worden.
A.26 Bedenkingen bij voorschrift 8.12.
Het voorschrift regelt de regelmatige bevochtiging van bulkopslag.
Bevochtiging vindt zo vaak als nodig plaats. Voor granulaat is dit in de
praktijk minimaal noodzakelijk vanwege de vochtige samenstellng na het

breekproces. Door in het voorschrift bij het bevochtigen 'zoveel als nodig ter
voorkoming van zichtbare stofemissie' toe te voegen wordt het voorschrift
realistischer.
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A.27 Bedenkingen bij hoofdstuk 9,
Op het moment van vergunningafgifte zijn de nieuwe initiatieven waar
vergunning voor wordt aangevraagd nog niet gerealiseerd en bestaat er de
(huidige) situatie die in het MER met de nul-plussituatie is aangeduid. Dit
geldt tevens voor de geprojecteerde representatieve inzet van de breker-

installatie in de avondperiode met bijbehorende verregaande akoestische
voorzieningen. Het voldoen aan de grenswaarden voor de eindsituatie (na
realisatie van de voorzieningen) op het moment van vergunningverlening is
onmogelijk, Tevens wordt opgemerkt dat de grenswaarden in geringe mate

Iager zijn dan de - voor de eindsituatie - aangevraagde waarden. Dit is
mogelijk het gevolg van het feit dat geen oog is geweest voor het addendum
bij de aanvraag van 25 juni "999.

A.28 Bedenkingen bij voorschrift 12.25.
Het voorschrift regelt onder meer de maandelijkse regisJJtie van energie-

jaaroverzicht als uitgangspunt voor

verbruik. Voor elektrciteit geldt het

het opstellen van overzichten.

Alphen Recycling verzoekt het voorschrift in algemene zin aan te passen,
waarbij jaarcijfers verstrekt zullen worden.

De heer W.Jansen, hoofd van de afdeling Mileu van de gemeente Alphen aan den
met kenmerk 2001/978, namens
Rijn heeft op 19 februari 2001, per brief
Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn, bedenkingen ingebracht.
Wij hebben de bedenkingen uit de brief als volgt samengevat.

8.1 De bedenkingen hebben betrelcng op de aspecten geluid, geur, afValwater,
bouwvergunning en bestemmingsplan en brandpreventie. Daarnaast
hebben Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn nog beden-

kingen tegen enkele aan de ontwerpbeschilcng verbonden voorschriften.
Buiten de wettelijke termijn zijn bij brief

van 7 maart 2001, kenmerk 2001/978 door

Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn bedenkingen ingebracht. De
bedenkingen uit deze brief zijn door ons als volgt samengevat.
C.l In de ontwerpbescliilcng is onvoldoende rekening gehouden met de

adviezen en opmerkingen die door de Burgemeester en Wethouders van
Alphen aan den Rijn bij brief

van 23 november 1998, kenmerk 1998/15287

zijn gemaakt. Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn
neergelegde bedenkingen met betrekking tot
handhaven de in de brief
geluid. Op vier behandelingen van adviezen en opmerkingen in het
ontwerpbesluit wordt in de schriftelijke bedenkingen nader ingegaan, te
weten.
Opmerkingen bij A.6.

In de ontwerpbeschilcng is aangegeven dat het geluid ter hoogte van
bedrijfswoningen hoger mag zijn dan bij woningen van derden die niet op
een industreterrein zijn gelegen. Een afweging hoeveel zwaarder de

geluidsbelasting mag zijn wordt niet gegeven. Burgemeester en Wethouders geven aan dat de genoemde woningen geen bedrijfswoningen zijn,
maar woningen van derden die niet op het industreterrein De Schans/
De Vork zijn gelegen.
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Rijn niet acceptabeL.
Opmerkingen bij A.7.
Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn geven aan dat het
plaatsen van een geluidsscherm door de slechte bodemtoestand ter plaatse

niet realistisch is. Ladschappelijk is deze afscherming niet gewenst,
De geplande afschermng ligt dermate dicht bij het aquaduct van de
Rijksweg H dat het plaatsen van een scherm hierdoor niet mogelijk is.
Opmerkigen bij A.8.
Ter hoogte van de bedrijfswoningen is volgens de Burgemeester en
Wethouders van Alphen aan den Rijn nog steeds duidelijk dat de vrachtwagens van Alphen Recycling afomstig zijn. De gelu~inder veroorzaakt

door dit vrachtverkeer moet derhalve meegenomen worden bij de beoordeling van de geluidhinder die de inrichting veroorzaakt.
Opmerkigen bij A.w.
Buremeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn veiwachten dat het
aantal aan. en afvoerbewegingen zal toenemen als de laad- en loskade niet

wordt gerealiseerd.
Alphen Recycling heeft aangegeven dat het maxmum aantal vrachtwagen-

C.2

bewegingen niet zal worden overschreden. Burgemeester en Wethouders
van Alphen aan den Rijn willen weten hoe dit in de praktijk gecontroleerd
gaat worden.
Burgemeester en Wethouders geven aan dat uit akoestisch onderzoek naar
voren is gekomen dat Alphen Recycling nog geen is% van het totale opper-

vlak van het industrieterrein bezet, maar meer dan 60% van de geluidsruimte claimt. Dit is voor de gemeente onaanvaardbaar.
C.3

Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn stellen voor voorschft 9,7 te verdelen in het afdwingen van twee deelrapportages. In één

rapportge dient aangetoond te worden dat de voorzieningen, zoals genoemd in voorschrift 94, zijn gerealiseerd en op hun werking zijn getoetst.
In een voIgende rapportage moet

C4

Alphen Recycling aantonen dat aan de

geluidsvoorschriften wordt voldaan,
Het is voor Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn
onduidelijk waarom in voorschrft 9.8 veiwezen wordt naar de oude
Handreikng Industrelawaai in plaats van de nieuwe Handreiking van
i999.

C.S Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn achten de volgende
vragen met betrekkng tot de geurhinder veroorzaakt door Alphen
Recycling van belang:

wat is het effect van de activiteiten van Alphen Recycling op de totale

geurutstoot die het industrieterrein teweegbrengt?
in hoeverre zal de totae geuruitstoot niet leiden tot de in het verleden
heersende situatie van ernstige geuroverlast?
C.6 Ten aanzien van het afvalwater dat door Alphen recycling wordt geloosd
maken Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn de volgende

opmerkingen.
Sulfaten tasten het beton aan. De Burgemeester en Wethouders van
Alphen aan den Rijn kunnen zich dan ook niet vinden in de sulfaat.
concentratie van 700 mg!1 die in de voorschriften is toegestaan.
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De sulfaatconcentratie in het afalwater dient te worden beperkt tot
300 mg sulfaat per liter afvalwater.
Het openbaar riool is berekend op een piekbelasting van Alphen
Recycling van 4 m'/uur. Indien de belasting hoger ligt dient buffering

van afvalwater op het terrein van Alphen Recycling plaats te vinden.

C7 Voor het realiseren van een 30 m hoge schoorsteen. voor het realiseren van
de laad- en loskade en voor het geluidsscherm moeten bouwvergunningen
worden aangevraagd. Deze bouwwerken zijn in strijd met het geldende
bestemmingsplan. Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn
zijn niet bereid om af te wijken van het bestemmingsplan. Het is dan ook
onzeker of de benodigde bouwvergunningen verleend zullen worden. Het is
gewenst dat aangegeven wordt wat er gebeurt als een bouwvergunning niet
afgegeven wordt. Hierbij wordt door de Burgemeester en Wethouders van
Alphen aan den Rijn nog opgemerkt dat de realisatie vaJle laad- en

loskade gekoppeld is aan de verplaatsing van de Asfaltcentrale Heijmans
naar De Schans. Deze verplaatsing is onzeker geworden. waardoor ook de
realisatie van de laad- en loskade onzeker is geworden.

C8 In de vergunning is gesteld dat maximaal '00 ton kunststof afval en maxmaal 2,000 m' hout opgeslagen mag worden.
Deze afvalstoffen kunnen bij brand zeer grote branden veroorzaken waarbij

mogelijk giftge componenten vrij kunnen komen. Het terrein is alleen
bereikbaar vanaf De Schans. wat een probleem kan vormen bij de
bereikbaarheid voor hulpdiensten en bij de bestrjding van calamiteiten.
Ook een primaire waterwnning (brandkraan van 60 m'/uur) is niet binnen
een afstand van 80 m aanwezig. In de vergunning wordt ten aanzien van de
brandpreventie en brandbestrjding alleen gesteld dat hierover overleg met

de brandweer plaats moet vinden. Burgemeester en Wethouders van
Alphen aan den Rijn achten enige formalisering van de uit1omsten van het
pverleg met de brandweer gewenst. Tevens is het wenselijk om de
comparmenten waarin opslag van plastic en hout plaatsvindt uit te

voeren met een brandscheiding in bijvoorbeeld betonnen U-elementen.
In de
ontwerpbeschiklng zijn hieraan geen eisen gesteld. ook wordt in de

C9 In de inrichting vindt aflevering van motorbrandstoffen plaats.

considerans geen melding gemaakt van deze aflevering en de voor-

zieningen die nodig zijn.
Cl0 Gelet op het forse waterverbruik (18.000 m'/jaar) is een onderzoek naar de
mogelijkheden voor waterbesparng redelijk. Burgemeester en Wethouders
verzoeken verder een onderzoek voor te schrijven naar de mogelijkheden
voor energiebesparig bij Alphen Recycling.
Cii In de aanvraag zijn 634 verkeersbewegingen per dag geschat.

In de conside-

rans wordt gesproken over 749 vrachtbewegingen per dag. Onduidelijk is
waar deze verschillen in aantallen vandaan komen.
C12 In het Baga is asbest aangewezen als gevaarlijk afvaL. Burgemeester en
Wethouders van Alphen aan den Rijn zijn van mening dat in voorschrft 2.10 een uitzondering gemaakt dient te worden voor de acceptatie

van asbest.

C'3 Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn zijn van mening dat
in de voorschriften duidelijk de maxmale opslaghoeveelheden en maxmale jaarhoeveelheden aangegeven dienen te worden voor de situatie
waarin de laad- en loskade niet wordt gerealiseerd.
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c'14 Bij de opslag van asbest stellen de Burgemeester en Wethouders van Alphen
aan den Rijn de volgende vragen:

Is 120 m3 asbest niet wat veel?
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Waar moet asbest(houdend)afal bewaard worden?

Moeten voorzieningen getroffen worden om te voorkomen dat asbest
vrjkomt bij een eventuele brand?
c'lS Bij de voorschriften 6:12.10/11 stellen de Burgemeester en Wethouders van

Alphen aan den Rijn de vraag op welke dagen uitgezonderd de zondag niet

Verder vraagt de gemeente zich af of deze voorsdiriften
voor de gehele inrichting gelden of alleen voor de betreffende afdeling?

wordt gewerkt?

c'16 Bij voorschrift 6.13,7 vragen Burgemeester en Wethouders van Alphen aan

den Rijn zich afwat de bedrijfstijden zijn. Zijn deze gelijk aan de openingstijden in voorschrift 12.21 en hoe v~rhouden deze zich tot hetgeen is gesteld in voorschrift 12.21d?
c'17 Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn merken bij para-

graaf7 op dat deze een beetje een vreemde wijze van nummering heeft.
c'18 Buremeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn vragen zich bij de
voorschriften 8.6 tot en met 8.14 af of ter voorkoming van stof

overlast en

verspreiding van zwerfil nog eisen ten aanzien van de windsnelheid en
stuif

gevoelige opslag of overslag opgenomen moeten worden?

c'19 Bij voorschrift 8.17 merken Burgemeester en Wethouders van Alphen aan

den Rijn 'nummeringlop.
c'20 Bij voorsclirift 10.1 wijzen Burgemeester en Wethouders van Alphen aan

den Rijn erop dat door dit voorschrift de uitkomsten van het overleg met de
Brandweer niet gekoppeld wordt aan de vergunning.
c'21 Burgemeester en Wethouders geven aan dat controle plaats dient te vinden
door een REOB erkend onderhoudsbedrijf. Verder wordt opgemerkt dat de

nummering niet klopt.
c'22 Burgemeest~r en Wethouders van Alphen aan den Rijn merken op dat voorschrft 11.3 ontbreekt.

c'23 Bij de voorschriften 114 tot en met, 1.9 vragen Burgemeester en

Wethouders van Alphen aan den Rijn zich af of de aspecten in deze voorschriften niet in de Wvo-vergunning thuishoren.
c'24 Bij voorschften 12,2 en 12.8 vragen Burgemeester en Wethouders zich af

wat de openingstijden en bedrijfstijden van de inrichting zijn,
c'2S Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn merken op dat het

energieplan in voorschrift 1..19 erg vrjblijvend is gehouden. Er is geen
doel gesteld waaraan het energieverbruik of de maatregelen moet voldoen.
C.26 Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn vragen zich bij
voorsclirift 12.21 af of 24 uur per dag personeel aanwezig is voor de acceptatie van afalstoffen,
C.27 Bij de voorschriften 13.2 en 16.1 merken Burgemeester en Wethouders op
dat het Besluit herstelinrichtingen motorvoertuigen mileubeheer is ver-

vallen en vervangen door het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen
mileubeheer (Stb, 2000/262). Burgemeester en Wethouders zijn van mening

dat de betreffende voorschriften in de vergunning opgenomen moeten
worden in plaats van hiernaar te verwjzen.
c'28 Door het in werking treden van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks
1998 b~hoeven in de vergunning geen voorschriften voor de opslag van
aardolieproducten te worden opgenomen; het BOOT geldt van rechtswege.
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Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn merken op dat
indien een stookinstalatie een vermogen heeft groter dan 130 kWonderhoud door een scios erkend bedrijf, dan wel een ander door het bevoegd
gezag erkende deskundige dient plaats te vinden.
Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn geven aan dat bij de
definitie van de NeR duidelijk aangegeven dient te worden welke uitgave
van de NeR het betreft.

,B.eh~_uddi!),g van cLeJied.enkingeu.Ui.g,r ag,llkidLi:~i.n de '!i,mri:;¡;¡g_end_e

Qnty~i:l,-e_~çhikkng

A.1 Bedenkingen bij voorschriften 2.2 tot en met 2-5.
Ons beleid is gericht op een hoogwaardig hergebruik van grond- en
In de voorschriften in paragraaf 6.7 van dit besluit schrijven

bouwstoffen.

wij dan ook voor dat schone grond. grond die als secunQ.re bouwstof kan

worden hergebruikt en verontreinigde grond die niet kan worden hergebruikt (schoon. toepasbaar en niet-toepasbaar) niet met elkaar mag
worden gemengd. Deze indeling kan niet alleen plaatsvinden op basis van
de herkomst van de partij grond of op basis van een visuele inspectie,
Voldoende zekerheid kan alleen verkregen worden op basis van analyseresultaten.
Voorgeschreven is dan ook dat. voorafgaand aan de acceptatie. analyseresultaten overgelegd moeten worden. Voor partijen kleiner dan 10 ton
hebben wij in het besluit een uitzondering gemaakt. Deze kleine partijen
zijn vaak afkomstig van partiçulieren waarvan niet verwacht kan worden

dat deze over de juiste analyseresultaten besclukken. Het wegmengen van
deze kleine partijen grond met grote partijen grond achten wij niet
wenselijk. Een mogelijk ernstig verontreinigde kleine partj grond kan op

deze manier de hoogwaardige toepassing van een grote partij grond frstTeren. Alphen Recycling mag deze kleine partijen grond accepteren en

opbulken met andere kleine partijen grond. echter zodra een partij ontstaat groter dan 10 ton dient de samenstellng van de grond alsnog te
worden bepaald. De grens van 10 ton hanteren wij bij Alphen Recycling.
In het belang
maar ook bij andere bedrijven met vergelijkbare activiteiten.

van de bescherming van het mileu handhaven wij dan ook de voor-

schriften 24 en 2.5.

A,z Bedenkingen bij voorschrift 2.14.
Een goede acceptatie van afvalstoffen binnen de inrichting is van groot
belang voor een hoogwaardige en inlieuhygiënisch verantwoorde
verwerking van afval. Hierbij is het van belang dat de ontdoeners goed op
de hoogte zijn welke afvalstoffen door de vergunninghoudster mogen

worden geaccepteerd en dat de kans op het ontvangen van ongewenste
afvalstoffen zo klein mogelijk wordt gehouden. Het schriftelijk informeren
van de personen die de afvalstoffen aanbieden draagt in belangrijke mate
bij aan het terugdringen van acceptatie van ongewenste afvalstoffen.
Voorschrift 2.14 is dan ook niet aangepast.

A.3 Bedenldngen bij voorschrften 3.1 en 3.Z.
De voorschriften 3.1. 3.z en 3.3 zijn naar aanleiding van de bedenkingen
van Alphen Recycling aangepast. De afvalstofcode, het PMV-afval-

stroomnuirer en het PMV-ontheffngsnummer hoeven alleen in de
registratie vermeld te worden indien van toepassing.
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Wij gaan ervan uit dat degene die de (afval)stoffen bij Alphen Recycling
komt ophalen ook aan kan geven naar welke bestemming deze (afval)stoffen afgevoerd worden. Wij zien dan ook geen belemmering om de

39/95

afvoerbestemming in de registratie op te nemen. Deze informatie is van
voor een effectiefketentoezicht op de verwjdering van deze afvalstoffen.
Bedenlången bij voorschrft 3.7,
Doordat het vochtgehalte in de afvalstoffen en de daaruit geproduceerde
secundaire groiidstoffen die binnen de inrichting opgeslagen liggen
gedurende de tijd sterk kan variëren zal de administratie van de in- en
uitgaande (afval)stoffen meestal niet sluitend zijn. Door per kwartaal zowel
belang

A4

de administratieve voorraad als de fYsieke voorraad t~ventariseren en de

A.S

A.6

optredende verschilen te verklaren kan de vergunninghoudster haar
balans slnitend maken. Door dit regelmatig te doen wordt voorkomen dat
op enig moment de administratie niet meer te verklaren afwjlången van
de inrichting in- en uitgaande afvalStoffen laat zien. Deze informatie is dan
ook van belang voor een effectiefketentoezicht op de verwjdering van
afvalstoffen. Voorschrift 3.7 blijft gehandhaafd.
Bedenlången bij voorschrift 3.10.
In voorschrift 3.3 is vastgelegd dat afvalstoffen die worden geweigerd. nadat
zij zijn gewogen. geregistreerd dienen te worden. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de vergunninghoudster geweigerde partijen afvalstoffen meldt
aan het bevoegd gezag indien deze partijen door de vergunninghoudster
feitelijk nog niet binnen de inrichting zijn geaccepteerd en gewogen.
Voorschrift 3.10 hebben wij dan ook geschrapt.
Bedenlången bij voorschrift S.1.a.
In de vergunning van 4 februar 1993. kenmerk DWM/36291. is vastgelegd

worden
geaccepteerd en gecomposteerd, In onderhavig besluit is de hoeveelheid te
accepteren groenafval. bermmaaisel en slootafval verrimd tot 20.000 ton.
Zodra de nodige voorzieningen zijn getroffen om groenafval. bermmaaisel
en slootafval te composteren wordt de hoeveelheid te accepteren groenafval. bermmaaisel en slootafval verruünd tot 35.000 ton (20.000 ton ten
behoeve van op- en overslag en 15.000 ton ten behoeve van compostering).
Dit is overeenkomstig de vergunningaanvraag van 4 augustus 1998.
dat

jaarlijks maxim;ial14.000 ton composteerbaar afval mag

Er zijn voor ons geen redenen om in het belang van de bescherming van het

mileu op dit moment (in dit stadium van de vergunningprocedure) de
hoeveelheid te accepteren groenafval. bermaaisel en slootafval ten

behoeve van op- en overslag te verrimen tot 35.000 ton. Wij zijn van
mening dat voldoende composteerinrichtingen aanwezig zijn waar zowel

A.7

het verkleinen van composteerbaarafval als het composteren van deze
afvalstoffen plaats kan viden.
Bedenlången bij voorschrft 5-3.
Het addendum van 25 juni '999 waarnaar in de bedenlången wordt
Veiwezen is alleen in concept ontvangen. Dit is duidelijk op het titelblad
van het addendum aangegeven. Dit addendum kon derhalve niet bij de
;ianvraag worden betrokken.
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De gewenste toename in de toegestane hoeveelheid opgeslagen breker- en

sorteerzeefzand is door Alphen Recycling als volgt gemotiveerd. Voor het
toepassen van breker- en sorteerzeefzand in een werk geldt een minimumhoeveelheid van 10.000 ton aaneengesloten. Afoer van hoeveelheden tot
5,000 ton wordt hierdoor sterk bemoeilijkt.

De gevolgen van het verrimen van de opslagcapaciteit blijven volgens
Alphen Recycling voor het mileu beperkt tot hetgeen in de ontwerp

beschikkng vergund is, aangezien:
er geen toename is in het aantal verkeersbewegingen (alleen de opslagcapaciteit neemt toe);

er geen toename is in de visuele hinder aangezien in de voorschriften is
opgenomen dat de opslaghoogte van afValstoffen maximaal 9 m mag
bedragen en er passende beplanting moet worden geplaatst aan de kant
van de inrichting die grenst aan het landelijk gebied;
er geen stofhinder zal

optreden omdat het sorteer-fbrekerzeefzand

afgeschermd dient te zijn van de wind dan wel dient te worden
bevochtigd;
de fysieke ruimte aanwezig is voor deze toename in opslag.

De gewenste toename in de opslagcapaciteit voor metalen zal volgens
Alphen Recycling leiden tot een verdere scheiding in soorten metalen en

bijdragen tot een hoogwaardig hergebruik van deze metalen.
Aangezien er geen nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn
hebben wij in dit besluit de opslagcapaciteit in voorschrift 5.3 voor breker-,
en sorteerzeefzand en metalen als volgt aangepast:

Sorteerzeefzand was 5.000 m3 is 12.500 mJ.
Brekerzeefzand was 5.000 ro3 is 12.500 m3,

Metalen was 100 ton is 1.000 m3.
Zoals in het ontwerpbesluit al is aangegeven vinden wij het opslaan van
groenafVal, bermmaaisel en slootafVal om dit vervolgens af te voeren naar

een andere inrichting om dit verder te verwerken slechts beperkt doelmatig. Uit de jaargegevens van Alphen Recycling van 2000 blijkt dat de in
jaarlijks te accepteren hoeveelheid van
het ontwerpbesluit vergunde
20.000 ton niet wordt oYersclireden, Er is op basis van de bedenkingen van
Alphen Recycling voor OnS dan ook geen reden om de jaarlijks te accepteren

hoeveelheid groenafVal te verruimen.

A,8 Bedenkingen bij voorschrift 6.1.1.
In de yergunningaanvraag van 4 augustus 1998 is een wasinstallatie
opgenomen voor het wassen van granulaten. Zoals blijkt uit figuur 2 op
pagina 13 van de vergunningaanvraag wordt deze wasinstallatie niet
gebruikt voor het wassen van brekerzeefzand. Op pagina 11 van de ontwerp
bescling is aangegeven dat deze installatie niet gebruikt mag worden

voor het wassen van breker- of sorteerzeefzand. Reden hiervoor is dat met
name van sorteerzeefzand bekend is dat lúerin hoge concentraties PAK's,
EOX en minerale oliën aanwezig k\lnnen zijn. Het wassen van

sorteerzeefzand in de wasinstallatie kan dan ook een verspreiding van
verontreinigingen tot gevolg hebben. Het is derhalve in het belang van de
bescherming van het milieu niet gewenst de wasinstallatie te gebruiken
voor het reinigen van zeefzand.
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Het wassen van zeefzand is dan ook niet opgenomen in het overzicht van
toegestane activiteiten zoals verwoord in voorschrft 6.1.1. Per abuis is het
wassen van zeefzand wel
opgenomen in voorschrft 6,5.1. In dit besluit is
voorschrift 6.5.1 dan ook aangepast,
Verder merken wij naar aanleiding van de bedenkingen op dat met voor. schrift 6.1.~ beoogd wordt de toegestane bewerkingen op te sommen. Zoals

uit hetgeen hiervoren.staat al blijkt kan dit niet los gezien worden van de
afvalstoffen waarvoor de betreffende bewerking geschikt is. Het alleen op-

sommen van toegestane bewerkingen op afvalstoffen zou er toe kunnen
Ieiden dat het breken van asbest vergnnd is. Dit is in het belang van de
bescherming van het milieu niet toelaatbaar. Voor bouw- en sloopafval zijn

de activiteiten met betrekkng tot het op- en overslaan. alsmede het
mechanisch/fysisch scheiden vergund. Hierbij is geen uitzondering gemaakt
voor monostromen, Er is dan ook niet beoogd om bijvoorbeeld het op- en
overslaan van hout dat vrjkomt als bouw- en sloopafvãíuit te zonderen van
de toegestane activiteiten.

Ag Bedenkingen bij voorschrift 6,24,
Aangezien de containers met geurende afvalstoffen per twee worden afgevoerd is het voorschrift in die zin aangepast dat maxmaal drie containers met geurende afalstoffen binnen de sorteerhal aanwezig mogen
zijn, Voor de afvoer van geurende afvalstoffen gelden de termijnen zoals

gesteld in de voorschriften van paragraaf 6.13.

Aio Bedenkingen bij voorschrift 6,3.2.
Om de mogelijkheden voor hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen te vergroten is naast scheiding aan de bron. een verdere scheiding
bij bewerkingsinrichtingen van nog ongesorteerde afvalstromen noodzakelijk. Daarbij dient een zodanige bewerking plaats te vinden dat
kwalitatief geschikte secundaire grondstoffen worden geproduceerd en de
hoeveelheid te storten afalstoffen wordt geminimaliseerd, Bij het sorteerproces dienen de fracties hont. papier/karton. kunststoffen, glas. (non)
ferrometalen. steenachtig materiaal te worden gesdieiden van de overige
fracties omdat hergebruik dan wel nuttige toepassing van deze materialen
mogelijk is. Bij sloopwerken komt een aanzienlijke hoeveelheid glas (met
name vlakglas) vrj, waarvan, indien scheiding niet op het sloopwerk heeft
plaatsgevonden, scheiding in het sorteerproces plaats dient te vinden.
Voorschrift 6,3,2 is dan ook van belang voor een doelmatige verwjdering en
blijft dan ook gehandhaafd.
Aii Bedenkingen bij voorschri 6.3,6,

Zoals verwoord onder A.8 is het wassen van (sorteer)zeefzand niet toe-

gestaan,
Uit onderzoek (verwezen wordt naar het rapport praktijkonderzoek Sorteer-

zeefzand onder de loep genomen van maart 2000) is gebleken dat in veel

gevallen sorteerzeefzand dermate verontreinigd is dat toepassing conform
het Bouwstoffenbesluit niet mogelijlc is. Sorteerzeefzand met een dermate

hoge verontreiniging mag niet worden gemengd met andere partij en zeefzand of granulaten en dient te worden afgevoerd naar een erkende verhoogwerker. Zoals aangegeven onder A~ is ons beleid gericlit op een
waardig hergebruik van grond- en bouwstoffen. Om te voorlcomen dat grote
hoeveelheden zeefzand niet voor hergebruik in aanmerking komen is de
partij

grootte gemaxmaliseerd op 200 ton.
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granulaten samengevoegd worden als uit analyses is gebleken dat de af.
zonderlijke partijen voldoen aan de crteria voor nuttige toepassing.
In het belang van de bescherming Viln het milieu handhaven wij voorschrift 6.3.6.

A,u

Bedenkingen bij voorschrift 6.3.9.
De voorsclirften 6.3.9 en 6,3,10 zijn opgenomen om een hoogwaardige
verwjdering van de steenachtige fractie. te weten nuttig toepassen als
bouwstof. mogelijk te maken. De eis dat de steenachtige fractie na sortering
maximaal
1 % (m/m) papier. hout. metalen en ander niet-steenachtig mate-

A,13

riaal mag bevatten is tevens van belang voor de hoogwaardige verwjdering
van de niet-steenachtige restf'acties die vrjkomt in het sorteerproces en is
een eis die conform de stand der techniek is. De eisen diedoor derden
worden gesteld aan de samenstellng van het puin in verband met het
breekproces hoeven qverigens niet strjdig te zijn met de voorsdiriften van
deze vergunning.
Bedenkingen bij voorschrft 6,3.10,
De BRL 2506 geeft richtlijnen voor het produceren van BSA-granulaten.

Deze richtlijnen zijn gericht op het produceren van granulaten met
dnsdanige technische eigenschappen dat deze als secundaire bouwstof
toegepast kunne)1 worden in de beton- en wegenbouw.
Verder zijn de eisen gericht op het produceren van granulaten die voldoen

aan de milieuhygiënische eigenschappen die in het Bouwstoffenbesluit aan
secundaire bouwstoffen worden gesteld. De BRL is echter niet gericht op

een hoogwaardig hergebruik van de niet-steenachtige bestanddelen in het
bouw- en sloopafvaL Hiervoqr zijn in de vergnnning voorschrften op-

hebben de niet-steenachtige materialen in het bouwen sloopafval van de steenachtige fractie van het bouw- en sloopafval naar
soort te scheiden, Voor ons is hierbij van belang dat de fractie hout. papier
en karton. kunststoffen. glas en ¡netalen hoogwaardig hergebruikt worden.
Deze stoffen dienen dan oOk zoveel mogelijk uit de integrale stroom
gescheiden te worden. Hiervoor is in voorschrift 6.3.10 een

genomen die tot doel

inspanningsverplichtig opgenomen, Het werken volgens de BRL 2506 en

het produceren onder KOMO-eertficaat geven geen garantie dat aan deze
inspaningsverplichting wordt voldilan. In het belang van een hoogwaardig
hergebruik van afalstoffen zien wij dan ook geen reden om op basis van de

bedenkingen van Alphen Recycling voorschrift 6.3.10 aan te passen.

A.14 Bedenkingen bij voorschrift 6.3.11.
Aagezien het niet goed mogelijk is om in het sorteerproces de thermoharders van de thermoplasten te onderscheiden wordt

voorschrift 6.3.11 als

volgt aangepast.
De in de sortering afgescheiden fractie kunststoffen dient vrij te zijn van
chemische verontreinigingen en andere materialen. De afgescheiden

kunststoffactie dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
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waar bouw- en sloopafval wordt gebroken hebben wij nog geen definitief
standpunt ingenomen. Indien wij besluiten dat bij het werken conform de
BRL 2506 het zeven voorafgaand aan het breken in bepaalde gevallen

achterwege kan blijven. zullen wij de vergunningen voor de betreffende
inrichtingen ambtshalve wijzigen.

A16 Bedenkingen bij voorschrift 64.3.
Voorschrift 6.34 regelt de wijze van bemonstering en analyseren van
sOlteerzeefzand. Om het voor de vergunninghoudster mogelijk te maken
om in te spelen op toekomstige ontwkkelingen hebben wij voorschrift 6.3.5

opgenomen, Dit voorschrift maakt het mogelijk om bij wijzigingen in de
richtlijnen voor het bepalen van de kwaliteit en samenstelling van sorteerzeefzand. een verzoek te doen om van deze nieuwe riclitlijnen gebruik te
mogen maken. Naar aanleiding van de bedenking van Îiphen Recycling
hebben wij een vergelijkbaar voorschrift opgenomen in aanvullng op
voorschrift 6.4.3 voor brekerzeefzand.

A17 Bedenkingen bij voorschrift6.4.6.
Zie de beantwoording van de bedenkingen onder A.8 en A11.

A.18 Bedenkingen bij voorschrift 6,5.1 in samenhang met de overweging op
pagina 11/72.

Zie de beantwoording van de bedenking onder A.8,

A.19 Bedenkingen bij voorschrift 6.6.1.
In dit voorschrift is opgenomen dat de houtbreekinstallatie uitsluitend
gebruikt mag worden voor het verkleinen van groenafvaL. Dit is overeenkomstig de vergunningaanvraag. Bij het breken van ander hout dan groen-

afal zijn aspecten van belang die niet meegenomen konden worden bij het
beoordelen van de vergunningaanvraag.
Zo bestaat de kans op een toename van stofhinder bij het breken van
hout
afkomstig uit het bouw- en sloopafvaL.

A.20 Bedenkngen bij voorschrften 6.6.2 en 6,7,1.
De vergunninghoudster moet een sluitende administratie kunnen overleggen van partjen afvalstoffen (groenafval. grond en dergelijke) die

worden geaccepteerd. worden bewerkt en worden afgevoerd. Dit betekent
dat partijen op elk moment vanaf
het moment van acceptatie tot levering
volledig traceerbaar moeten
zijn. Dit betekent tevens dat van de partijen
die een bewerking ondergaan conform het gestelde in de voorschriften 6.6.2
en 6,7,1 een registratie bijgehouden moet worden. Om dit te verduidelijken
hebben wij aan de voorschriften 6,6,2 en 6.7.1 toegevoegd dat in de registratie de herkomst van de partj dient te zijn opgenomen.

A.21 Bedenkigen bij voorschrift 6.7.
In de voorschrften bij paragraaf 6.7 worden eisen gesteld aan het zeven en
samenvoegen van partijen grond. De BRL 2506 geeft richtljnen voor het
produceren van BSA-granulaten en is niet van toepassing op grond. Voor het
leveren van grond voor de toepassing in werken is de BRL 9308 uitgebracht.
Ook in deze BRL geldt het principe dat alle partijen traceerbaar moeten zijn
en dat alleen partjen die individueel in dezelfde categorie vallen (schone

grond. categorie 1-/2-bouwstof) mogen worden samengevoegd.
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Alphen Recycling geeft in haar bedenkingen aan dat economische afwegingen bepalend zijn voor het mengen van grond en dat registratie van

In het belang van een verantwoord hergebruik van bouwstoffen zijnde grond en ter voorkoming van verspreiding
van diffse verontreiniging handhaven wij de voorschriften in paragraaf 6.7. Wel komen wij tegemoet aan het verzoek van Alphen Recycling
om een voorschrift toe te voegen die het mogelijk maakt een verzoek in te
dienen voor het op een andere wijze bepalen van de kwaliteit en samende afzet voldoende moet zijn.

stellng van grond.

A,n Bedenkingen bij voorschrift 6.'0.6,
Groenafval dat niet bij Alphen Recycling wordt gecomposteerd dient, om

geurhinder te voorkomen, zo snel mogelijk afgevoerd te worden naar een
inrichting waar dit afval wel verwerkt ka worden. Uit de bedenkingen
wordt niet duidelijk waarom deze afvoer niet in alle gevilen binnen 72 uur

plaats zou kunnen vinden. In het belang van de bescherming van het mileu
zien wij dan ook geen reden de voorschrifttellng in voorschrift 6.'0.6 aan
te passen.
A,23 Bedenkingen bij voorschrift 6.1 ,-Z.
In voorschrift 6.1'.3 hebben wij opgenomen dat het veegvil en het kolkenslib na het ontwateren opgeslagen dient te worden op een vloeistofdichte

vloer. Naar aanleiding van de bedenkingen hebben wij voorschrift 6.' '-3 als
volgt aangepast.
Na het ontwateren dient het steekvaste veegvil en kolkenslib te worden
opgeslagen op een vloeistofdichte vloer in de sorteerhaL. De vloer dient af te
wateren op het riooL.

A.Z4 Bedenkingen bij voorschrift 6.12.7.
Uit de bedenking bij dit voorschrift concluderen wij dat Alphen Recycling
geurende afvalstoffen accepteert in open containers afgedekt met een net

of zeil. Wij merken hierbij op dat vanaf het moment van acceptatie Alphen
Recycling verantwoordelijk is voor een verantwoorde opslag en afvoer van
deze afvalstoffen. Dit betekent dat geurhinder moet worden voorkomen.

In voorsclrift 6.12.7 is dan ook voorgeschreven dat de opslag en afvoer
plaats moeten vinden in gesloten containers. Dat aanvoer op een andere
wijze heeft plaatsgevonden is geen reden om van dit voorschrift afte
wijken.
A,zS Bedenkingen bij voorschrift 8.'0,
Het voorschrift stelt eisen aan het laden en afdekken van containers. Dit
van de
In het kader
laden en afdekken vindt plaats binnen de inrichting.
Wet milieubeheer kunnen geen eisen worden gesteld aan het rijgedrag van
chauffeurs buiten een inrichting.

A,z6 Bedenkingen bij voorschrift 8,12.
Bij voorschrft 8.12 is 'dan wel te worden bevochtigd' vervangen door 'dan
wel tijdig vochtig te worden gehouden om stofvorring te voorkomen'.

A,27 Bedenkingen bij hoofdstuk 9.
In de aanvraag alsmede het bijbehorende akoestisch rapport wordt niet
gesproken over een gefaseerde invoering van voorzieningen in verband met
mogelijke hoge investeringen.

Daarnaast blijkt uit het MER dat in het kader van de vigerende vergunning
reeds een aantal van deze voorzieningen gerealiseerd zou moeten zijn. In
onderhavig besluit staan echter niet de voorzieningen uit de vigerende
vergunning ter discussie.
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Over de in voorschriten 94 en 9.5 opgenomen termijnen merken wij het
volgende op, Gezien de aard en omvang van de maatregelen en gelet op de
kosten en technisdie realiseerbaarheid zijn wij van mening dat de maat-

regelen binnen de gestelde termijn zijn te treffen, De termjn genoemd in
de geluidsvoorschriften van deze beschikkng achten wij dan ook redelijk
en behoeven derhalve niet verruimd te worden.
Wel erkennen wij dat er onduidelijkheid kan zijn over de geluidsnormen
die gelden voor de periode tot het uitvoeren van de maatregelen waarnaar

in de voorschriften 94 en 9.5 wordt verwezen. Wij hebben dan ook twee
voorschriften toegevoegd met de normen voor het equivalente geluidsniveau en de normen voor het maxmale geluidsniveau voor de in de voor-

schriften 94 en 9.5 genoemde periode. Deze normen zijn overgenomen uit
de vergunning van 4 februari '993.

A.28 Bedenkingen bij voorschrft 12.25.
In het Uitvoeringsprogramma Energie- en klimaatbeleiã 2000-2003 hebben
wij als ambitie verwoord dat alle bedrijven waarvoor wij het bevoegd gezag
zijn. wat betreft energie-ffciency. op het niveau van Benchmark ofMJA
(meeijarenafspraken) komen te ziLeen. Onze inspanning is in eerste plaats
gericht op de Benchmark en MJA-bedrijven. maar ook de overige bedrijven
dienen energiebesparende maatregelen te nemen. In hoeverre Alphen
Recycling de energiebesparngsmogelijkheden dient te onderzoeken is

afhankelijk van het energieverbruik. Registratie van het elektriciteitsverbruik kan eenvoudig bijgehouden worden door het bijhouden van de
meterstanden, Uit de bedenkingen wordt dan ook niet duidelijk waarom
voor het elektriciteitsverbruik (en het totale energieverbruik) gebruikgemaakt moet worden van de jaargegevens. In het belang van de beschernùng van het nùlieu handhaven wij voorschrift 12.25,
B.1 Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn maken in het alge-

meen bedenldng tegen de aspecten geluid. geur. afvalwater. bouwvergunning en bestemmingsplan en brandpreventie in de ontwerp
beschilddng. Aangezien de bedenkingen inhoudelijk niet gemoLiveerd zijn
geven deze ons geen aanleiding om het besluit te herzien.

Op de bedenkingen die wij buiten de inzageternùjn van Burgemeester en
Wethouders van Alphen aan den Rijn hebben ontvangen gaan wij hierop in.
C.1 Ten aanzien van de opmerkingen over de behandeling van de bedenkingen
op de nùlieueffectrapportge (MER) in het ontwerpbesluit.

Opmerkingen bij A.6 (woningen op het industreterrein)

Aangezien de woningen op korte afstand van omliggende bedrijven en
wegen zijn gelegen hebben wij bij het opstellen van de beschikkng deze
woningen opgevat als zijnde woningen gelegen op een niet-gezoneerd

industreterrein.
In de Handreiking industrelawaai en vergunningverlening wordt met
betrekkng tot richtwaarden voor woningen op een niet-gezoneerd

industreterrein geen onderscheid gemaakt tussen een burgerwoning of

een bedrijfswoning. De richtwaarde bedraagt 55 dB(A) doch maxmaal
65 dB(A),

Uit het akoestisch rapport blijkt dat er weliswaar een overschrijding van
2 dB(A) van de richtwaarde optreedt maar dat de maxmale waarde niet

wordt overschreden.
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vrachtverkeer op het terrein van de inrichting, niet in verhouding staat tot
de kosten van mogelijke maatregelen in relatie tot de te vermnderen
geluidsbelasting.
Opmerkingen bij A,7 (geluidsscherm)
Wij zijn van mening dat het plaatsen van een geluidsscherm gezien de aard
en omvang en gelet op de kosten en technische realiseerbaarheid niet
irreëel of ongebruikelijk is. Deze voorzieningen worden elders ook met
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succes toegepast.

Daaraast is in de geluidsvoorschriften 9.4 en 9.5 gesteld dat indien de

maatregelen die genoemd zijn in het akoestisch rapport niet uitvoerbaar
zijn andere gelijlcaardige maatregelen met tenminste hetzelfde akoestisch

effect gerealiseerd moeten worden. Wij zijn van mening dat hiermee volmaatregelen dient te treffen om aan
doende gewaarborgd is dat het bedrijf
de in de voorschriften gestelde normen te kunnen voldoen en achten het

niet noodzakelijk om een haalbaarheidsstudie te eisen alvorens de vergunning definitief te verlenen,
Bovendien hebben wij in de geluidsvoorschriften een zogenaamde opmoet aantonen dat

leveringscontrole voorgeschreven waarmee het bedrijf

aan de geluidsnormen wordt voldaan.
Opmerkingen bij A,8. (vrachtverkeer)
Wij zijn van mening dat, overeenkomstig de Handreiking industrielawaai
en vergunningverlening, de reikwjdte van de mileuvergunning beperkt
blijft tot dat gebied waarbinnen de voertigen van en naar de inrichting
nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute
rijden. Ter hoogte van de bedrijfswoningen wordt de ontsluitingsroute
onder meer door vrachtwagens van andere inrichtingen zoals Stercompost,
het krngloopstation en P. Vos BV gebruikt. Wij zijn van mening dat ter

hoogte van de bedrijfswoningen de vraclitwagens afkomstig van Alphen
Recycling opgenomen zijn in het heersend verkeersbeeld en niet meer
herkenbaar zijn.

Opmerkingen bij A.10 (controle op het aantal vrachtbewegingen)
Na het in werking treden van de vergunning zullen wij toezien op de
naleving van de voorschriften in deze vergunning. Toezicht vindt enerzijds
plaats door administratieve controle van door Alphen Recycling aan-

geleverde gegevens. anderzijds door het uitvoeren van inspecties ter
plaatse.
Indien het wenselijk is inzicht te krjgen in het aantal transportbewegingen bij Alphen Recycling kunnen wij gebruikmaken van de eigen

ter plaatse tellngen verrchten.

administratie van Alphen Recycling of

(,2

Geluidsruimte voor Alphen Recyclg.
Het industreterrein De Schans/De Vork is een niet-gezoneerd industre-

van
de vergunningverlening behoeft dus geen rekening te worden gehouden
met cumulatie ten gevolge van andere inrichtingen.
terrein in de zin van artkel

(,3

41 van de Wet geluidhinder.

In het kader

Alcoestische rapportages,

Wij zijn van mening dat één opleveringscontrole nadat alle maatregelen
zijn getroffen, in combinatie met de overige ons ter beschikking staande
handhavingsinstrmenten voldoende waarborg biedt dat de geluids-

voorschriften worden nageleefd.
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Handreiking Industrelawaai.

Wij gaan ervan uit dat Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den
Rijn met de 'Handreikig industrelawaai' bedoelen de 'Handleiding meten
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en rekenen industrelawaai', lCG-rapport lL-HR-13-01 en met 'nieuwe

Handreiking (1999)' de 'Handleiding meten en rekenen Industrielawaai' van
i999 bedoelen,

Op het moment van het indienen van de vergunningaanvraag (3i juli i998)
was de 'Handleiding meten en rekenen lndnstrelawaai' van i999 nog niet

van kracht, zodat het bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek
conform de op dat moment geldende maatstaven is uitgevoerd. De geluids-

niveaus waarnaar in de voorschriften wordt verwezen zijn dus ook vastgesteld met behulp van de 'Handleiding meten en rekenen industrelawaai',
lCG-rapport lL-HR-13-oi en dienen overeenkomstig deze handleiding

bepaald, beoordeeld en gerapporteerd te worden.
C.s

Geur.

Ten aanzien van de opmerkingen met betrekkng tot geur verwijzen wij
naar de behandeling van de opmerkingen van de Burgemeester en
Wethouders van Alphen aan den Rijn gemaakt naar aanleiding van het MER
C.6

en de paragraaf geur van dit besluit.
Afalwater (sulfaatconcentratie).
Zoals wij in de paragraaf afvalwater hebben aangegeven vindt er, voordat
het afalwater v,? Alphen Recycling in aanraking komt met de betonnen

gemeentelijke riolering, verdunning plaats met afvalwater van andere
bedrijven. Wij zijn dan ook van mening dat de sulfaatnorm bij Alphen
Recycling (700 mgfl) gezien de lozingssituatie ter plekke voldoende laag is

gesteld in het belang van de bescherming van de riolering.
De afoer van afvalwater bij Alphen Recycling bestaat namelijk hoofd-

zakelijk uit de afvoer van overtollg neerslag en afvalwater van huishoudelijke aard. De revisievergunning heeft geen toename van de hoeveelheid afte voeren afalwater tot gevolg (voor het gedeelte van 'De Schans'

dat in gebruik is bij Alphen Recycling). Het is ons niet bekend dat de afvoer
van afalwater door Alphen Recycling in het verleden tot wateroverlast
heeft geleid.

Dit is in eerdere correspondentie ook niet door de gemeente aangegeven.
Indien de capaciteit van het rioolgemaal aan De Schans niet toereikend is
voor de afvoer van het afvalwater van dit industrieterrein dienen maatregelen te worden genomen, Mogelijk dat deze maatregelen door kunnen

werken in de milieuvergunningen van de bedrijven op dit industreterrein.
Uit de bedenkingen wordt echter onvoldoende duidelijk waarom de oplossing voor het capaciteitsprobleem van het gemaal is gelegen in debietregistratie en buffering van afvalwater bij Alphen Recycling. De bedenkingen geven ons dan ook onvoldoende aanleiding om de voorschriften met
betrekkng tot de afvoer van afvalwater te wij zigen,
C.7

Bouwvergunningen.
In de voorschren hebben wij opgenomen dat de overslaghal met schoorsteen gerealiseerd moet zijn voordat gft-afal en grijs huishoudelijk afval
mag worden geaccepteerd. Het niet realiseren van deze voorzieningen
betekent dan ooI' dat gft en huishoudelijk afval niet mag worden geaccepteerd.
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maatregelen met tenminste hetzelfde akoestisch effect moeten worden
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gerealiseerd. Het niet realiseren van het geluidsscherm betekent dan ook
dat gelijkwaardige maatregelen genomen moeten worden.
Aan de realisatie van de laad- en loskade zijn geen specifieke activiteiten
verbonden. Alphen Recycling zal met en zonder laad- en loskade aan de
voorwaarden in deze vergunning moeten voldoen.

C8

Brandveiligheid met betrekkng tot de opslag van hout en kunststoffen.
In de vergunningaanvraag is aangegeven dat de opslag van kunststoffen
plaatsvindt in een gesloten opslagbunker evenals de opslag van papier en
karton. Hout wordt los gestort op het buitenterrein. Met betonnen keerwanden zijn hier stortakken gemaakt.
Om brand te voorkomen en de gevolgen van een brand teeperken zijn in

deze vergunning de volgende voorschriften opgenomen:
gevaarlijke afvalstoffen mogen niet worden geaccepteerd (voorschrift 2.10);

gecontamineerd bouw- en sloopafval mag niet worden geaccepteerd
(voorschrft 2.11);

aan de opslag van hout. kunststoffen en papier en karton (de brandbare
stoffen) zijn maxma gesteld aan de opgeslagen hoeveelheden;
in het besluit is aangegeven dat hetgeen in de aanvraag staat vermeld
(de wijze van opslag) deel uitmaakt van de vergunning;
de inrichting dient in ordelijke toestand en goede staat van onderhoud
te verkeren (voorschrift 12.7);

de inrichting mag buiten werktijden niet toegankelijk zijn voor

onbevoegden en anderen dan het personeel mogen uitsluitend onder
toezicht aanwezig zijn (voorschrift 12.8);
afvalstoffen mogen niet worden verbrand (voorschrift 104);

in hoofdstuk 10 zijn verder voorschriften opgenomen voor het plaatsen
van blusmiddelen bij bouwwerken en installaties.
In aanVlllng op vorengenoemde voorschriften kan Alphen Recycling
maatregelen nemen om brandstichting te voorkomen (bijvoorbeeld door

het creëren van voldoende afstand van brandbare stoffen tot de omheining).
Verder kan Alphen Recycling maatregelen nemen om overslag van een
brand die is ontstaan naar andere (brandbare) stoffen te voorkomen,

Naar aanleiding van de bedenkingen hebben wij in aanVlllng op vorenIn dit voorschrift is
staande voorschriften. voorschrift 10.5 opgenomen.
opgenomen dat een rapportage opgesteld moet worden waarin in ieder
geval de volgende aspecten uitgewerkt moeten zijn:
de brandbare stoffen die binnen de inrichting op enig moment opgeslagen liggen (aard. hoeveelheid en plaats);
de maatregelen die zijn genomen en voorzieningen die zijn getroffen
om het ontstaan van een brand te voorkomen;
van nog te treffen voorzieningen: een omsclirijving van de voorziening

en het moment van realisatie;
de maatregelen en voorzieningen die aanwezig zijn om overslag van
brand naar andere (brandbare) stoffen te voorkomen;

de maatregelen en voorzieningen die aanwezig zijn om brand te
bestrj den.
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Dit rapport dient binnen vier weken na het in werking treden van de
vergunningen ter goedkeuring aan ons te worden toegezonden. Bij de
beoordeling zullen wij de regionale brandweer vragen om advies,

C9 Afeverinstallaties.
De bovengrondse opslag en van KJ-producten en bijbehorende afleverinstallaties moeten voldoen aan de richtljnen vermeld inde CPR 9-6 (zie

hoofdstuk 14). Voor de opslag van diesel en afgewerkte olie in ondergrondse

tanks moet voldaan worden aan de voorschriften die zijn opgenomen in het
Besluit opslaan in ondergrondse tanks, Dit besluit is rechtstreeks van
toepassing op de opslag van deze producten (zie ook Cz8).ln hoofdstuk 15
zijn de voorschriften1S.z, 15.3 en 15.4 komen te vervallen. Voor de
afleverinstallatie van de ondergrondse tanks hebben wij een nieuw
voorschrift 1S.Z toegevoegd waarin wij stellen dat de afleverinstallaties voor
motorbrandstoffen en afgewerkt olie dienen te voldoeiaan de Voor-

schriften uit paragraaf z.s zoals vermeld in de bijlage behorende bij het
Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen mileubeheer (besluit van
13 juni zooo).

C,0 Preventie (energie).
Wij zijn op dit moment bezig met een tweetal pilot-projecten waarin de
preventiemogelijkheden worden onderzocht bij een tweetal grote afval-

verwerkende inrichtingen. Ook landelijk zullen wij deelnemen aan een
preventieproject voor inrichtingen die afvalstoffen verwerken, In dit besluit
schrijven wij in voorschrift 1Z,Z4 voor dat Alphen Recycling iedere twee jaar
een energieplan dient op te stellen, De uitkomsten uit de verschillende
onderzoeken zullen wij meenemen bij het beoordelen van deze energieplannen. Uit de bedenkingen wordt niet duidelijk waarom het waterverbruik door Alphen Recycling fors gevonden wordt. De waterbalans voor
Alphen Recycling BV is gegeven in paragraaf 4.8 van het MER. Deze waterbalans heeft ons geen aanleiding gegeven Alphen Recycling een onderzoek
te laten doen naar de mogelijkheden van waterbesparing.
C,1 Verkeersbewegingen.

De in de considerans onder het kopje Indiecte hìderfverkeersaantrekkende werkig genoemde vrachtwagenbewegingen hebben betrekkng op

de indirecte hinder,
Bij de berekening van de indirecte hinder is uitgegaan van het maxmaal

aantal vrachtwagenbewegingen die kunnen optreden indien alle installaties de volledige capaciteit beschkbaar hebben. Het aantal van 634 betreft

de normale bedrijfssituatie.

C,Z Gevaarlijk afVal en asbest.
Met de vergunning is bedoeld Alphen Recyclng vergunning te verlenen

Voor het overslaan van bij selectieve sloop vrijkomend asbest. Dit asbest
bestaat voor 99% uit hechtgebonden asbest. Hechtgebonden asbest wordt

niet aangemerkt als gevaarlijk afVaL Alleen niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal valt onder de noemer gevaarlijk afVal en mag op grond

van de voorschren niet geaccepteerd worden,
C'3 Maxmale opslaghoeveelheden enjaarhoeveellieden.
Met de vergunningsvoorschriften van dit besluit is vastgelegd welke rnilieu-

hinder wij voor de omgeving acceptabel achten als gevolg van het uitvoeren
van de activiteiten binnen de inrichting van Alphen Recycling. Wij zullen
toezien op de naleving van deze voorschriften ongeacht of de laad- en los-

kade wordt gerealiseerd.
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C14

Er is voor ons dan ook geen reden om aanvullend beperkingen te stellen
aan de maximale hoeveelheid te accepteren afalstoffen en maxmale
hoeveelheid afvalstoffen die mogen worden opgeslagen voor het geval de
laad- en loskade niet wordt gerealiseerd.
Asbest
Asbest wordt opgeslagen in 40 m'-eontainers. Asbest worden per twee containers afgevoerd. Op 'het moment voor afvoer kunnen dan drie containers

voor de opslag van asbest in gebruik zijn. Een maximale opslagcapaciteit
van 120 m' vinden wij dan ook niet veeL
Opslag van asbest vindt plaats op het deel van de inrichting dat op de bij de
aanvraag gevoegde tekening, 11r. 98/os8fBo3 met containeropslag is aan-

gegeven.
Met de voorschriften die in dit besluit zijn gesteld is de kans op verspreiding van asbest, ook bij een eventuele brand, verwa¡¡oosbaar (zie de
voorschriften in paragraaf 6.9).

C1S

C.,6

Werkdagen.
In aanvullng op voorschrt 12.26 is in voorschrift 12.27 gesteld dat op
feestdagen binnen de inrichting geen werkzaamheden plaats mogen
vinden.
De voorschriften onder 6.12 hebben, zoals aangegeven, betrekkng op de
bedrijfsvoering bij het op- en overslaan en sorteren in de overslaghaL
Werktijden en bedrijfstijden.
Wij gaan ervan uit dat in de bedenkingen met voorschrift 12.21 voorschrift 12.26 bedoeld wordt en dat waar openingstijden genoemd worden,

werktijden bedoeld worden,
Wij merken dat het gebruik van werktijden en bedrijfstijden verwarring
In het besluit hebben wij bedrijfstijden dan ook gewijzigd in
veroorzaakt.
werktijden.
Voor de werktijden voor de op- en overslagkade verwijzen wij naar voorschrift 12.26.b waarin expliciet is aangegeven welke werktijden aangehouden dienen te worden.
C17
C.,8

De nummering in het ontwerpbesluit liep niet overal

nodig is dit aangepast.
Ter voorkoming van stofhinder dient aan de in hoofdstuk 8 opgenomen
In dit hoofdstuk zijn de voorschriften
voorschriften te worden voldaan.
opgenomen voor de stuifgevoelige stoffen, De voorschriften gelden te allen
tijde, dus ongeacht de heersende windrichting ofwindsnelheid.

C.'9

Zie C.17,

C.20
C.21

Zie C.8,

C22
C.23

logisch door. Waar

Met de opmerking zal bij het toezicht rekening worden gehouden.
ZieC.'7.
Voorschriften 114 tot en met 11,9.
In de paragraaf afvalwater is aangegeven welke verantwoordelijkheden wij
hebben en welke verantwoordelijkheden het hoogheemraadschap van
Rijnland heeft ten aanzien van het afvalwater dat door Alphen Recycling

C.24
C.2S

wordt geloosd, Aangezien beide gezagen eisen stellen aan het afvalwater
kan er deels een overlap in de voorschriften plaatsvinden. Hierover heeft
afstemming plaatsgevonden.
De werktijden zijn aangegeven in voorschrift 12.26.
Zie C.l0.
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aanwezig zijn voor de acceptatie van afvalstoffen. Op het moment dat afval-

stoffen geaccepteerd worden dient voor het naleven van de voorschriften
wel personeel aanwezig te zijn.
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(,27 Naar aanleiding van de bedenkingen zijn de voorschriften 13,2 en 16.1

aangepast. Voor de volledigheid is voorschrift 13,4 toegevoegd.
(,28 Aangezien het Besluit
opslaan in ondergrondse tanks een rechtstreekse
werking heeft op de opslag van diesel en afgewerkte olie in ondergrondse
tanks zijn de voorschriften 15.3 en "5.4 komen te vervallen.
(,29 Zoals in voorschrift "7.2 is aangegeven zullen wij erop toezien dat de

controle van de stookinstallatie gebeurt door een gekwalificeerde
deskundige.
(,30 In de afkortngenlijst is de beschrijving van de NeR aangepast.

EiJlilçondJl.sii:

Gelet op vorenstaande overwegingen achten wij de activiteiten van Alphen
Recycling doelmatig en mileuhygiënisch verantwoord mits aan de vergunning

voorschriften worden verbonden ter bescherming van het mileu.
Besluit
Gelet op de Wm hebben wij besloten Alphen Recycling BV te Alphen aan den Rin

een vergunning te verlenen voor het in werldng hebben van de inrichting aan
De Schans te Alphen aan den Rijn. De vergunning wordt verleend voor een termijn

van tien jaar na het in werking treden van dit besluit.
Ingevolge artkel 8.16 onder c van de Wet mileubeheer bepalen wij, dat de voor-

schriften 4.5 tot en met 4.9 van kracht blijven tot vierentwntig maanden na het
moment dat deze vergunning haar geldigheid heeft verloren.
Hetgeen in de aanvraag is vermeld maakt deel uit van de vergunning tenzij de aan
de vergnnning verbonden voorschriften anders bepalen.
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1,0

BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN

ia BEGRIPPENLijST

In dit besluit wordt verstaan onder:
Aanvraag

de aanvraag om vergunning ingevolge de
is ingediend op

Wm die door het bedrijf

4 augustus 1998.

Acceptatieprocedure

gefaseerde procedure vanaf

het eerste contact

met een klant tot en m~ de í'sieke ontvangst
van het afvaL Bij de ontvangst wordt
beoordeeld of de afvalstof ingevolge de

vergunning mag worden ontvangen om
vervolgens conform de geldende vergunningsvoorschriften te worden op- en overgeslagen en/ofbewerkt.
Afalstoffencodelij st

de afvalstoffencodelijst, die is opgenomen in
de Handleiding afvalstofcode, '995, die door
het Ministerie van VROM met de gezamenlijke provincies is samengesteld voor
gevaarlijk afval, bedrijfsafval en huishoudelijk afval en autowrakken en die is
uitgegeven door het LMA.

Afalstofcode

een zevencijferig nummer uit de afval-

stoffencodelijst, waarvan de eerste twee
cijfers de categorie aanduiden, de volgende
twee cijfers de hoofdgroep en het cijfer op de
vijfde positie een subgroep en de laatste twee
cijfers het volgnummer zijn van de concrete
afvalstofnaam.
Agrarsch afal

plantaardig afal van land- en tuinbouw-

bedrijven dat vrjkomt bij de agrarische
bedrijfsvoering.
Algemeen erkende,
landelijke feestdagen

Asfalt, teerhoudend

deze termen worden gedefinieerd in de
Algemene Termijnenwet.

asfalt dat als bindmiddel teer bevat; meer
dan 75 mg/kg d.s. PAK

Asfalt, niet teerhoudend

asfalt dat als bindmiddel bitumen bevat;
minder dan 75 mg/kg d.s. PAK.
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Bedrijfsafal

in deze vergunning: afval dat vrjkomt bij
bedrijven, instellngen, instituten enzo-

DWMlzOOl/S846

voorts, niet zijnde gevaarlijk afval en vallend
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onder de volgende omschrijving: bedrijfsafal

vergelijkbaar met bouw- en sloopafval, KW
afval, agrarisch afval en niet specifiek
ziekenhuisafvaL.

Bedrijfsafvalwater

water dat vrjkomt bij bedrijfsmatige
activiteiten en daardoor zodanig vervild is
geraakt, dat het als een afvalstof dient te

worden behandeld en te worden afgevoerd.

Bedrijfsnoodplan

een beschrijving van maattelen en voor-

heeft voorbereid
om effecten van calamiteuze (ongewenste)
gebeurtenissen te minimaliseren en te
zieningen, die een bedrijf

bestrjden.
Berrmaaisel

plantaardig afval dat vrjkomt bij het maaien
van bermen en taluds.

Bewerken

het uitvoeren van f'sische of chemische
handelingen met een (grond)stof, half-

fabrikaat of prod)lct, om de eigenschappen of
samenstellng daarvan te veranderen.
Bijvoorbeeld: sorteren, breken en steelcvast
maken.
Bodem

de grond en het grondwater.

Bouw- en sloopafal

afval bestaande uit bouwafval, renovatie- en
sloopafval dat vrjkomt bij het bouwen,
onderhouden, renoveren en slopen van
gebouwen en andere bouwwerken en wegen.

Brandwerendheid

tijd uitgedrkt in minuten, gedurende welke
enig bouwkundig onderdeel van een gebouw
zijn functie moet kunnen blijven vervllen
bij verhitting, dan wel gedurende welke
deur-, luik- of raamcoiitructies weerstand

bieden tegen bezwijken en vlamdicht blijven
in geval van brand, bepaald volgens NEN
6069.

Breken

het door inwerken van mechanische kracht
verbrijzelen van vaste materialen (steenhout).
achtige fractie of
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de fractie die bestaat uit steenachtige deeltjes
met een korrelgrootte tussen 0-10 mm en die

vrjkomt bij het afzeven van de steenachtige
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fractie van BSA, en vergelijkbaar afval, vóór
het
breken,

Categorie afvalstoffen

een verzameling van afvalstoffen, af1wmstig
van eenzelfde bron (bedrijfstak of

huis-

houding), die qua aard en samenstellng
vergelijkbaar zijn,
Categorie 1-onderzoek

in dit geval: onderzoek dat is uitgevoerd in
opdracht van de branchevereniging van
groencomposteerders (B'yOR) om te komen

tot standaardmaatregelen om geurhinder te
beperken bij groencompostering (TNO-

rapport, 94-202, juni 1994). Dit onderzoek ligt
ten grondslag aan de in de NeR opgenomen
maatregelen voor het composteren van

groenafvaL

Compostering

het proces waarbij organische stoffen onder
aërobe omstandigheden door micro-organis-

men worden afgebroken tot compost,
Compost

een product dat geheel of grotendeels bestaat
uit een of meer organische afvalstoffen die
met behulp van micro-organisinen zijn
omgezet tot een zodanig stabiel eindproduct
dat daarin alleen nog afbraak van humeuze
verbindingen plaatsvindt.

Composteeririchting

inrchting waar het composteringsproces

plaatsvindt.
Condenswater

waterdamp die condenseert, bijvoorbeeld in
leidingen en biofiter oftegen de wand van
een hal, Condenswater is het water dat
tijdens het composteringsproces uit de
composterende materialen verdampt,

Dakafval

zie dakgrind en dakleer.

Dalegrnd

bij sloop selectief

Dakleer

bij sloop selectiefverwijderd teerrastiek en

verwjderd dakgrind.

bitumineuze dakbedekkngsmaterialen,
mogelijk met elkaar vermengd tot één partj.
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Drainagesysteem

DWM/zoo, /5846

een systeem van geperforeerde buizen dat het
doorstromende of

uitkomende water afvangt

en afvoert.
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Emissie

uitstoot van bijvoorbeeld geur in de lucht,
stoffen in water, productie van geluid en
dergelijke.

Gecontamineerd

bouw- en sloopafval dat zodanig is

bouw- en sloopafal

verontreinigd, bijvoorbeeld ten gevolge van
verwerking met
de hoofdstroom van het reguliere bouw- en

bedrijfsactiviteiten, dat be- of

sloopafval niet milieuhygiënisch verantwoord is, dan wel het terugewonnen
granulaat niet milieuhygiënisch verantwoord

hergebruikt kan worden. Te denken valt aan
BSA dat is verontreinigd met olieproducten,

roet of dakgrind (bijvoorbeeld garagevloeren
en schoorsteenkanalen).

Gevaarlijke afvalstoffen

Groenafal

afvalstoffen in de zin van het Baga van de
Wet milieubeheer.

een organisch-plantaardig product dat
vrijkomt bij de aanleg en het onderhoud van
openbaar groen, bos~ en natuurterreinen en

het plantaardig afval dat hiermee te
vergelijken is, zoals grof tuinafvaL, afval van
hoveniersbedrijven en afval dat vrjkomt bij
aanleg en onderhoud van beplantingen van
al

terreinen van instellingen en bedrijven. Er

wordt onderscheid gemaakt in basismateriaal
(dat voornamelijk bestaat uit blad, gras, loof
en beperkt snoeihout) en structuurmateriaal

(dat voornamelijk bestaat uit houtig
materiaal als takken, stronken en stobben).
Gft-afval

groente-, frit- en tuinafval: dat deel van het
huishoudelijk- en bedrijfsafval dat van
organische oorsprong is en zodanig van

samenstelling is, dat het als uitgangsmateriaal voor gft-compostering geschikt is.
Grijs huisvuil

huishoudelijke afvalstoffen die overblijven

na de gescheiden inzameling van de organische fractie uit integraal huishoudelijk
afvaL.
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huishoudelijke afvalstoffen die naar aard,
samenstellng of omvang (volume of af-

metingen) zodanig afwjken dat deze apart
van overige huishoudelijke afvalstoffen aan
inzameldiensten worden aangeboden.
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Hoofd van regio
Noord-Dost

het hoofd van het regiobureau Noord-Oost,

afdeling Handhaving van de directie Water
en Milieu van de provincie Zuid-Holland,
Postbus 309, 2400 AH Alphen aan den Rijn,
telefoon (0172) 42 41 31, telefax (0172)

426190.
Huishoudelijk afval

afvalstoffen afkomstig va; de inzameling bij

particuliere huishoudens. In deze vergunning
betreft het de deelstroom grijs huisvuiL.
Ki -vloeistoffen

brandbare vloeistoffen, waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-

Pensky, bij een druk van i bar lager ligt dan
21

K3-producten

oe.

brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Pensky-

Martens, bij een druk van 1 bar gelijk is aan
hoger is dan 55 "C, doch niet hoger dan
100 oe.
of

Klein gevaarlijk afval (kga)

gevaarlijke afvalstoffen die in kleine hoeveelheden vrijkomen bij bedrijven,

Klachten- en meldingen-

dienst

Mileuldachtendienst van de provincie ZuidHolland, telefoon (070) 44i 6i H.

KW_afval

bedrijfsafvalstoffen afomstig van kantoren,
winkels en dienstverlenende instellngen, die

naar aard vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afalstoffen.

Menggranulaat

afvalstoffen die zijn ontstaan zijn door het

breken van betonpuin en metselwerkpuin. In
mengranulaat dient ten minste 50% mlm
gebroken betonpuin aanwezig te zijn. (CROW
i990 Standaard RAW-bepalingen met
betrelddng tot menggranulaat)
MER

het mileu-effectrapport dat door het bedrijf
is ingediend op 4 augnstus 1998.
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in de NeR opgenomen, intensieve composteermethode met hoge omzetfequentie en
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geforceerde beluchting.
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Niet-specifiek ziekenhuisafval

bedrijfsafvalstoffen afkomstig van instellingen voor intra~ en extramurale gezondheidszorg voorzover het qua samenstellng
overeenkomt met de deelstroom grijs
huisvuil van huishoudelijk afvaL. Exclusief

het specifiek ziekenhuisafval zoals bedoeld in
het
Baga.

Nulsituatie

de kwaliteit van de bodem ter plaatse van de
inrichting op het moment wn vergunningverlening.

Ongedierte

ongewenste (schadelijke) dieren, zoals vogels,
insecten en knaagdieren, die de bedrijfs-

voering binnen de inrichting belemmeren of
in gevaar brengen. dan wel buiten de inrichting schade of hinder veroorzaken.
Ongewenste afvalstoffen

afvalstoffen die niet mogen worden geaccepteerd, maar die incidenteel in reeds geaccepteerde vrachten worden aangetroffen.

Opslaan

tijdelijk opslaan van afvalstoffen (in afwachting van verdere verwerking en/of
verwjdering) met het oogmerk deze op een
later tijdstip afte (doen) voeren.

Organische afvalstoffen

afvalstoffen van plantaardige herkomst, die

bij rotting of andere biochemische processen
geurende stoffen kunnen verspreiden (zoals

gescheiden ingezameld gft of swil, loofafval,
organisch groenafal).

Overig bedrijfsafval

Overslaan

in deze vergunning: dakfval, asbesthoudend
afval, autobanden, glas, en kunststoffen.
alle handelingen op één locatie, waarbij
afvalstoffen vanuit een opbergmiddel
respectievelijk transportmiddel in een ander
opbergmiddel respectievelijk transport-

middel worden overgebracht (al dan niet na
tijdelijke opslag).
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de op de bij de aanvraag en het MER
behorende tekening g8/0S8, B03 als zodanig
aangemerkte nieuw te bouwen hal
(~ overslagloods).

Partij verontreinigde grond

meerdere vrachten verontreinigde
grond die afkomstig zijn van dezelfde
afgraving.
één of

Bouwen sloopafval,

voornamelijk bestaande
uit
grond

ondergaan
door een grondzeef die de grond ontdoet van
grond die een zeefbewerking zal

bouw- en sloopafvaL.

Percolaat

vocht dat door het opgeslagen afval is
gesijpeld, uit de opslag treedt en vervolgens
aan de voet of onderzijde van de opslaghoop
uitteedt of zich aan de onderzijde verzamelt

(kan ook persvocht bevatten).
Reststoffen

het gedeelte van het afval dat niet inzetbaar
is voor hergebruik of

Recycling brekerzand

nuttige toepassingen.

de fractie die bestaat uit steenachtige deeltjes
met een korrelgrootte tussen 0'10 mm en die

vrjkomt bij het afzeven van de steenachtige
fractie van BSA, en vergelijkbaar afval na het

breken.
Secundaire grondstoffen

uit afvalstoffen verkregen materialen die via
hergebruik worden ingezet in een productieproces of ais bouwstof.

Slootafval

(plantaardig) afval dat vrjkomt bij onderhoudswerkzaamheden aan sloten, vijvers en
andere (kleine) watergangen, Deze onder-

houdswerkzaamheden kunnen bestaan uit
het maaien en het snoeien van begroeiing in

de watergangen om het dichtgroeien te
voorkomen.

Sorteerhal

de op de bij de aanvraag en het MER
behorende tekening g8/0S8, B03 als zodanig
aangemerkte bestaande hal (~ sorteerloods).

Sorteerinstallatie

mechanische installatie gericht op scheiding
van een heterogene materiaalstroom in

deelstromen van meer homogene aard.
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Sorteerzeefzand

de fractie 0-10 mm groot die vrjkomt bij het
afzeven van de steenachtige fractie van bouwen sloopafval en vergelijkbare afvalstoffen,
vóórafgaand aan het sorteerproces.

Sorteren

het mechanisch en f'sisch scheiden van afal
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in verschilende deelfracties.
Spil-eontrolprogramma

een programma dat voorziet in training,van
het personeel in en voldoende middelen voor
het signaleren, melden en opruimen van

morsingen.
Steenachtig materiaal

Strctu nrma teriaal

bouw- en sloopafval dat vrijwel uitsluitend
bestaat uit metselwerkpui'i betonpuin en
asfalt.
(grotendeels) houtachtig materiaal, zoals

takken, stobben en stammen, dat wordt
toegevoegd om een zo optimaal mogelijk
composteerproces te bewerkstellgen.
Vergunninghoudster

degene die de inrichting drijft, waarvoor de
vergunning is verstrekt; i.c. op de datum van
vergunningaanvraag Alphen Recycling BV.

Verontreinigde grond

niet vorm gegeven secundaire grondstof met
een vaste structuur die van natuurlijke
oorsprong is, niet door de mens geproduceerd, en die afhankelijk van de verontreinikan uitmaken van de bodem,
gingsgraad deel
Hieronder valt tevens gerijpte baggerspecie.

Verwerken

alle handelingen met afalstoffen.

Vloeistofdichte vloer

een vloeistofdichte verharding die blijvend
afwaterend is aangelegd en bestand is tegen
de inwerlcng van de uit de opgeslagen
materialen tredende vloeistoffen.

Werkplaats

de op de bij aanvraag behorende tekening
98/058, B03 als zodanig aangemerkte ruimte
voor herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen en materieeL.
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Baga

Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen
Wet milieubeheer (Stb, ~993, 617).

BOOT

Besluit opslaan in ondergrondse tanks

BSA

Bouw- en sloopafal

CPR

Coinrnissie Preventie van Rampen door
Gevaarlijke Stoffen

CPRg-~

Richtljn van de Commissie Preventie van

Rampen door Gevaarlijke Stoffen.
'Ondergrondse opslag in stalen tanks en
afleveringsinstallaties voor motorbrandstof.

opslag in grondwaterbeschermingsgebieden',
vijfde druk, ~993.
CPRg-6

Richtlijn van de Commissie Preventie van
Rampen door Gevaarlijke Stoffen, 'Voeibare
aardolieproducten, opslag tot ~so m' van

brandbare vloeistoffen met een vlampunt van
55 tot 100°C in bovengrondse tanks', tweede
druk, "999.

CPR ~s-~

Richtljn van de Commissie Preventie van

Rampen door Gevaarlijke Stoffen. 'Opslag

gevaarlijke stoffen in emballage. Opslag van
vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton)'.
CURlPBV

Civieltechnisch Centrm Uitvoering Research
en Regelgeving en het samenwerkingsproject
Plan Bodembescherrende Voorzieningen. De
CURPBV stelt aanbevelingen en rapporten op

die duidelijkheid geven aan de betrokken
partjen over de duurzame vloeistofdichtheid
van materialen en constrcties.

dB(A)

het geluidsniveau in decibellen, waarbij

rekening is gehouden met het feit dat het
menselijk oor gevoeliger is voor hoge dan
voor lage tonen.

GIVG

keurmerk van de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland.

Kga

Idein gevaarlijk afvaL.
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Klachten- en meldingendienst van de
provincie Zuid-Holland.
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KIA

Keuringsinstituut voor waterleidingartkelen.

LM

Landelijk Meldpunt Afalstoffen, Postbus 24', 3340 AB Woerden, telefoon (0348) 48
7430, telefax (0348) 48 74 03,

L,"

(het maxmale geluidsniveau). De beoorde-

ling van geluidspieken geschiedt aan de hand
van Lmax- lmax is de hoogste aflezing van de

geluidsmeetapparatuur in de meterstand 'F'
(Fast).
LAeq

het equivalente geluidsniveau is een maat

voor het fluctuerende geluid, waarbij het
geluidsniveau wordt omgerekend tot een
continu geluid met een gelijke energie als het
discontinue geluid,
NEN

Norm van het Nederlands Normalisatie-

instituut.
NeR

Nederlandse emissie Richtljnen,

tweede druk, september 2000.

NRB

Nederlandse Richtljn Bodembescherming
bedrijfsmatige activiteiten.

NV

Nederlandse Voornorm (uitgave Nederlands
Normalisatie-instituut),

NENS740

'Bodem - Onderzoek£strategie bij verkennend

onderzoek. Onderzoek naar de mileuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.
Publicatiedatum '999-10-01,
PMV

Provinciale mileuverordening,

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Mileubeheer.

Wm

Wet mileubeheer.

Wvo

Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

provincie HOLLAND

ZUID
ONS KENMERK

DWM!200i!5846
PAGINA 63/95

2,0

ACCEPTATIE

2,1 Binnen de inrichting mogen, met inachtneming van de overige voor-

sduiften van deze vergunning, uitsluitend de volgende afValstoffen worden

geaccepteerd:
bouw- en sloopafVal;

grijs huishoudelijk afVal;

bedrijfsafVal (bedrijfsafal vergelijkbaar met bouw- en sloopafVal,
KWD-afVal, agrarisch afVal, niet-specifiek ziekenhuisafVal);
grof huishoudelijk afVal;

groenafVal, slootafal en bermmaaisel;
overige afalstoffen: dakgrind, dakleer( teermastiek en bitumineuze

dakbedekkngsmaterialen), verpakt asbesthoudend afVal, autobanden,
glas en kunststoffen;
groente-, frit-, en tuinafVal;

bouw- en sloopafal, voornamelijk bestaande uit grond;

kolkenslib, veegvil en vethoudend slib;
hoogovenslakken voor het maken van LD-rn (zie voorschrift 6.8.1).
2.2 Voorafgaand aan de acceptatie moet bij iedere aangevoerde partj bouw- en

sloopafVal, voornamelijk bestaande uit grond een analyserapport worden
overgelegd met analyses voor de betreffende partj op de volgende para-

meters:
zware metalen (Pb, Zn, Hg, Cd, kJ, Cu, Ni, Cr, Ba, Co, Mo, Sb en Se);

koolwaterstoffen (C,IL);
minerale olie;
PAK (10 van VROM);

lutumgehalte en gehalte organische stof;
cyaniden;
BTEX;

EOX.
2.3 De in voorgaand voorschrift bedoelde analysegegevens mogen niet ouder

zijn dan twee jaar en dienen betrekkng te hebben op een partij van

m¡imaal 500 ton.
24 Partjen bouw- en sloopafVal, voornamelijk bestaande uit grond met naar

schattng minder dan 10 ton grond mogen worden geaccepteerd zonder
analyserapport. Deze partijen dienen te worden opgebulkt op een vloeistofdichte vloer. Bij dit opbulken dienen, op grond van visuele waarneming

dan wel op grond van informatie omtrent de locatie van herkomst, partjen
met versclùllende tyen verontreiniging zo goed mogelijk gescheiden

gehouden te worden.
2.5 Op het moment dat een op basis van voorschrift 24. opgebulkte hoeveellieid
bouw- en sloopafVal, voornamelijk bestaande uit grond een zodanige

omvang krjgt dat deze naar schatting meer dan 10 ton grond bevat, dient
de vergunninghoudster een dergelijke samengestelde partj te laten
bemonsteren en analyseren op de in voorschrift 2,2 genoemde parameters.
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2.6

Het is vergunninghoudster niet toegestaan verontreinigde grond, zijnde

bedrijfsafval dan wel gevaarlijk afval op grond van het Besluit aanwijzing
gevaarlijke afvalstoffen, te accepteren. Paitijen bouwen sloopafval,
voornamelijk bestaande uit grond die een duidelijke geuremissie vertonen
mogen binnen de inrichting niet worden geaccepteerd.
2.7 Het bewerken van dakgrnd dient beperkt te blijven tot het handmatig of
met een kraan verwjderen van teermastiek en/ofbitumineuze dak-

bedeklngsmaterialen mochten die zich in een partj dakgrind bevinden.

Het teermastiek, de bitumineuze dakbedeklngsmaterialen en het dakgrind moeten gescheiden worden opgeslagen.
2.8 Dakgrind mag niet worden gebroken of gemengd met andere afvalstoffen.
Het dakgrnd dient te worden afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwer-

kingsinrichting. De opslag van dakgrind moet op een vloeistofdichte vloer
plaatsvinden,
2,9 Asbest en/of asbesthoudende bestanddelen in bouw- en sloopafval mogen

slechts worden geaccepteerd ten behoeve van op- en overslag. Met asbest
gecontamineerd BSA moet apar worden opgeslagen, overeenkomstig

hoofdstuk 6.9 en worden afgevoerd naar een erkende verwerker,
2.10 Gevaarlijke afvalstoffen (waar onder Kga) mogen niet worden geaccepteerd.

2.11 Gecontamineerd bouw- en sloopafval mag niet worden geaccepteerd.
2.12 Vloeibare afvalstoffen en niet-steekvaste slibben mogen binnen de in-

richting niet worden geaccepteerd. Kolkenslib, veegvil en vethoudend slib
zijn uitgezonderd van dit verbod.
2.13 ln een geaccepteerde vracht onverhoopt aangetroffen ongewenste afval-

stoffen moeten onmiddelljk uit de vracht worden verwjderd en naar soort
gescheiden in een doelmatige verpakking worden opgeslagen. De opslag
van deze stoffen moet geschieden conform het gestelde in hoofdstuk 6.9.

2.14 De vergunninghoudster dient aan de personen en rechtspersonen die afvalstoffen aanbieden aan de inrichting schrftelijk mee te delen welke afval-

stoffen door de inrichting overeenkomstig deze vergunning geaccepteerd
mogen worden. Indien blijkt dat een partij afvalstoffen toch ongewenste
(afval)stoffen bevat, dient de vergunninghoudster in overleg met de aan-

bieder van de betreffende partij maatregelen te treffen om herhaling te
voorkomen.

3.0 REG1STRTIE
3.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle

(over land en water) aangevoerde afalstoffen het volgende moet worden
vermeld:
a. de datum van aanvoer;

b. de aangevoerde hoeveelheid (gewicht in kg);

provincie HOLLAND

ZUID
c, een omschrijving van de aard en samenstellng;

ONS KENMERK

d. naam en adres van herkomst;
e. naam en adres van de vervoerder;

DWM/200'/5846
PAGINA 65/95

r, afValstofcode (indien van toepassing);

g, PMV-afalstroomnummer (indien van toepassing);
h, PMV-ontheffngsnummer (indien van toepassing).
3.2

Van alle uit de inrichting (over land en water) afte voeren afalstoffen en

daaruit geproduceerde secundaire grondstoffen/geproduceerde producten
en hulpstoffen moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn waarin
het volgende moet worden vermeld:
a. de datum van afVoer;

b, de afgevoerde hoeveelheid (gewicht in kg);
c. een omschrijving van de aard en samenstelling;

d, de afVoerbestemming;

e. naam en adres van de vervoerder;
f, afValstofcode;

g, PMV-afalstroomnuiner (indien van toepassing);
h. PMV-ontheffngsnummer (indien van toepassing).
3.3

Van afVlstoffen die als gevolg van de voorschriften uit deze vergunning
worden geweigerd, nadat zij zijn gewogen, dient een registratie te worden

bijgehouden waarin staat vermeld:
a. de aangeboden hoeveelheid (in kg);

b. naam en adres van de aanbieder;
c. naam en adres van de vervoerder;
d. de reden van de weigering;

code (indien van toepassing);
f, PMV-afValstroomnummer (indien van toepassing);
g. PMV-ontheffngsnummer (indien van toepassing).
e. afalstof

34

Nabij de ingang van de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn.
De hoeveelheid van de geaccepteerde en afgevoerde partijen afvalstoffen
dient door weging te worden bepaald.
De weegbrug waarvan gebruik wordt gemaakt moet overeenkomstig de
daaroor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn

geijkt, Een rapport van de meest recente ijkig moet op de inrichting
aanwezig zijn.
3.5

De op basis van de voorschriften 3.1,3.2 en 3.3 geregisu'eerde gegevens
moeten dagelijks worden bijgehouden en gedurende ten minste drie jaar

worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter
inzage worden gegeven.
3.6

Binnen één maand na afloop van een kalenderkwartaal dient een overzicht
te worden opgesteld met betrekkng tot de gegevens als bedoeld in de
voorschriften 3.1,3.2 en 3.3. Het overzicht dient aan het hoofd van regio
Noord-Oost te worden opgestuurd,
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3.7

Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal dient ter afsluiting van dit
kalenderkwartaal een inventarisatie van de in de inrichting f'siek aanwezige voorraad afvalstoffen en secundaire grondstoffen plaats te vinden
en te worden opgestuurd aan het hoofd van regio Noord-Gost.
Bij de registratie dient het volgende te worden geregistreerd,

1. een omschrijving van de aard en de samenstellng van de opgeslagen
afalstoffen en secundaire grondstoffen:
2. de opgeslagen hoeveelheid (in kg ofm3);

3, de datum. waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

Optredende verschilen tussen deze f'sieke voorraad en de administratieve
voorraad op basis van voorschrift 3.6 dienen te worden verklaard.
3.8 De wijze van registreren moet zodanig zijn dat eenvoudig inzicht kan

worden verkregen in de gevraagde gegevens. Binnen één maand na het in
werklng treden van de vergunning moet de opzet van de registratie ter
goedkeuring worden voorgelegd aan het hoofd van regio Noord-Oost.
3.9 De volledige adllnistratie van de registratie dient binnen de inrichting

aanwezig te zijn.
3.10 Vergunninghoudster is verplicht de goedgekeurde registratieopzet te ge-

bruiken. Het aanbrengen van wijzigingen in dit registratiesysteem behoeft
vooraf de schriftelijke goedkeuring van het hoofd van regio.

4.0 NULSITATIEMETING VAN GROND EN GRONDWATER
4.1 Uiterlijk zes maanden na het in werking treden van de vergunning dient de

nulsituatie van de bodem ter plaatse van de inrichting te zijn vastgesteld.
vaststellen van de nulsituatie dient te
Het bodemonderzoek voor het
worden uitgevoerd overeenkomstig de in de NEN 5740 voorgeschreven

onderzoeksstrategie.
4.2 Alvorens wordt begonnen met de uitvoering van de bepaling van de nul-

situatie moet een voorstel voor het uit te voeren onderzoek ter goedkeuring
worden voorgelegd aan het hoofd van regio Noord-Gost.
4.3 Het hoofd van regio Noord-Gost dient minimaal vier werkdagen voordat de

bemonstering ten behoeve van de bepaling van de nulsituatie plaatsvindt.
schriftelijk in kennis te zijn gesteld van datum en tijdstip van de
bemonstering.

44 De resultaten van de bemonstering en analyse ten behoeve van de bepaling
van de nulsituatie (voorschrft

4.1) moeten na het bekend worden hiervan

bij de vergunninghoudster binnen twee weken worden overgelegd aan het
hoofd van regio Noord-Oost.
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4,5

Vóór beëindiging van het gebruik van de inrichting moeten. indien en voorzover door het hoofd van regio Noord-Oost noodzakelijk geacht. alle
(afal)stoffen. materialen en installaties van het terrein van de inrichting
worden verwjderd en afgevoerd naar daartoe bevoegde verwerkingsinrichting(en).

4,6 Uiterlijk drie maanden voordat het gebruik van de inrichting wordt

beëindigd. alsmede voordat de geldigheidsduur van de vergunning
verstrjkt. dient de vergunninghoudster in overleg met het hoofd van regio
Noord-Dost eventuele verontreiniging van de bodem te onderzoeken door

middel van een representatieve bemonstering van de bodem ter plaatse.
identiek aan de vaststellng van de nulsituatie (voorschift 4.1).
4,7 Het hoofd van regio Noord-Oost dient minimaal vier werkdagen voordat de

in voorschrift 4,6 bedoelde bemonstering plaatsvindt. schriftelijk in kennis
te zijn gesteld van de datum en het tijdstip van de bemonstering,
4.8 De resultaten van de in voorschrift 4,6 bedoelde bemonstering en analyse

moeten binnen twee weken na het bekend worden hiervan bij de verguiiinghoudster worden overgelegd aan het hoofd van regio Noord-Dost.
4,9 Indien de in voorschrift 4,8 genoemde resultaten daartoe aanleiding geven.
dienen nader door het hoofd van regio Noord-Oost aan te geven maat-

regelen ter bescherming en/of sanering van bodem te worden getroffen
binnen een door hem gestelde termijn,

5,0 CAACrærr
S,la. De maxmaal te accepteren hoeveelheden aan afvalstoffen mag niet meer

bedragen dan 755,000 ton perjaar. Per afvalstofcategorie mogen de hierna
genoemde hoeveelheden per jaar niet worden overschreden.
Afalstofcatel!orie

tonfiaar

Bouw- en sloonafal

544.650

Grijs huishoudelijk afal

70.000

Bedrifsafal

50.000

Grofhuishoudelik afval

20.000

Groenafal, bermmaaisel en slootaal voor on-loversla2:

20.000

Groenafal, bermaaisel en slootaal voor composterig

15,000

Overi!! afal waaronder verpakt asbesthoudend afal

15.000

Groente-. frit. en tuinafal (gf)

10.000

Puin met grond mengsels
Kolken

slib. vee~il en vethoudend slib

5.35°
"1.000

S.1b Onderstaande afvalstoffen mogen pas worden geaccepteerd nadat de

overslaghal conform de voorschriften uit hoofdstuk 6,12 is gerealiseerd:
grijs huishoudelijk afval;
gft;
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5.2

Per afvalstofcategorie mogen de hierna genoemde hoeveelheden
opgeslagen afvalstoffen niet worden overschreden.
Maxum opgeslagen

Afalstofcategorie

hoeveelheid m3

60.000

Bouw- en sloonafVal

1.800

materiaal

Groenafal. slootafvl en bennmaaìsel (exclusief

in cOlnnosteri2: en inclusief strctuunateriaal)
1.000

Grijs huishoudelijk afval, groente-. frit- en tuinafal.

geurende fractie van bedrijfsafval en geurende fractie grof
huishoudelijk afval
625

Grond (afomsti2: van zeVIml" Duin met QTond mengsels)
Bedrijfsafal. niet

5°0

geurend (bdrijfsafal vergelijkbaar met

bouw- en sloopafal, KWD-afal, agrarsch afval, niet
specifiek zieken1iuisafall

5.3

Grofhuishoudelik afal. niet I!cUl"end.

500

Overivafval (dakafval. autobanden, vlas, kunststoffen)

200

Asbest1asbesthoudend afal

120

De opgeslagen hoeveelheden eind-, tussen- en restproducten mogen niet
meer bedragen dan het vermelde in onderstaande tabel (aanvullend op de
taboeI bij 5.2)
Maxum opgeslagen hoeveelheid

Materiaal

m'

PuÍIQTanulaat

50.000

Brekerzeefzand

1.2.500

Sorteerzeefzand

1.2.500

Hout

2.000

Behandelde ('" rrezeefde\ PTond

625

Riipe comnost

400

PaDierfkaron

200 ( '" 1.00 tonI

Kunststoffen

200 ("" 100 ton)

Metaen
Glas

54

1.000
.

50 ('" 1.00 ton)

Bij de berekening van de opgeslagen hoeveelheden worden gedeeltelijk
gevulde containers gezien a,ls geheel gevulde containers.
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6.1 Toegestane actviteiten

6.1.1 Met betrekkng tot afvalstoffen zijn binnen de inrichting de volgende
activiteiten toegestaan;
1. Op- en overslag, alsmede het mechanisch/f'sisch scheiden van;
bouw- en sloopafval;

puin met grondmengsels;
bedrijfsafal zijnde bedrijfsafval vergelijkbaar met bouw- en
sloopafval en KW afval, agrarisch afval en niet-specifiek
ziekenhuisafval;
grof huishoudelijk afval;
dakafval.

2, Het breken, wassen en mengen van de steenacltige fractie afkomstig uit
de onder sub 1 genoemde afvalstoffen, met uitzondering van dakafvaL.

3, Op- en overslag, verkleinen en compostering van; groenafval,
bermmaaisel en slootafvaL
4, Het breken van hout.

S. Op- en overslag en ontwatering van; kolkenslib en veegviL.
6. Op- en overslag van:
groente-, frit- en tuinafval;

asbest(houdend) afval;

autobanden;
glas;

kunststoffen;
metalen;
vethoudend slib;
grijs huishoudelijk afvaL.

6.1.2 In aanvulling op de in het voorgaande voorschrift genoemde afval-

activiteiten mogen binnen de inrichting kantoorfaciliteiten, een werkplaats
voor onderhoud en reparaties aan eigen materieel, twee weegbruggen, een
containerkade en een pompeiland voor eigen transportmiddelen in gebruik
zijn,
6.2 A1geinene voorsdlren sorteren en breken

6.2.1 Het sorteren van afvalstoffen (bouw- en sloopafval, bedrijfsafval, grof

huis-

houdelijk afval) mag uitsluitend in de sorteerhal plaatsvinden. In de
sorteerhal mag geen overslag Van grijs huishoudelijk afval enjof gft-afval
plaatsvinden,
6.2.2 De acceptatie en overslag van grijs huishoudelijk afval en gft-afval mag

uitsluitend in de (nieuw te bouwen) overslaghal plaatsvinden. In de nieuwe
overslaghal mogen geen sorteerwerkzaamheden plaatsvinden.
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6.2.3 Van het in de sorteerhal gestort grofhuishoudelijk afval en bedrijfsafval

dient onmiddelljk na het uitstorten te worden beoordeeld of dit in aanmerking komt voor sortering in de sorteerinrichting als bedoeld in hoofdstuk 6.3. Partjen die niet voor sortering in aanmerking komen, zoals
geurende afvalstoffen, dienen direct te worden opgepakt en in geheel
gesloten containers te worden geladen,
6,24 In de periode tot de realisatie en in gebruik name van de nieuwe overslag-

hal mogen in de sorteerhal maxmaal twee afsluitbare containers met
geurende afvalstoffen aanwezig zijn. Een volle container dient zo spoedig
als mogelijk te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
6.2.5 Na de realisatie en ingebruikname van de nieuwe overslaghal dienen in de

(bestaande) sorteerhal vrjkomende geuremitterende afvalstoffen zo
spoedig als mogelijk, maar in elk geval aan het einde van iedere werkdag, te
worden afgevoerd naar de (nieuwe) overslaghaL

6.3 Sorteren in de sorteerh:

6.3.1 Vergunninghoudster is verplicht het ten behoeve van het sorteerproces
geaccepteerde bouw- en sloopafval door middel van een zeefinstallatie te
ontdoen van de aanhangende zand- en grondfractie (0-10 mm).
6.3.2 Het sorteerproces dient gericht te zijn op het scheiden van de integrale

afvalstromen in minimaal de fracties sorteerzeefzand. hout, papier/karton,
kunststoffen, glas, (non-)ferrometalen, steenachtig materiaal en restfacties
voorzover die fracties in de integrale afvalstroom aanwezig zijn.

6.3.3 Het geaccepteerde afval dat voor het sorteren in de sorteerinstallatie in
aanmerkig komt, moet tevens gescheiden worden gehouden van partijen
die voor een andere wijze van verdere bewerking (bijvoorbeeld breken) in
aanmerking komen.
6.34 Voor de opslag van sorteerzeefzand dient een apart depot te worden

ingericht. Het depot dient voorzien te zijn van een vloeistofdichte vloer. Het
sorteerzeefzand dient te worden bemonsterd en geanalyseerd conform het
gebruikersprotocol schone grond en bouwstoffen (Bijlage F, hoofdstuk 1

van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit). Een registratie van de
monstername(strategie) en de resultaten van de analyses dienen in de
inrichting te worden bewaard. Het sorteerzeefzand dient te worden
afgevoerd naar een erkende verwerker, tenzij uit toetsing aan de geldende
regelgeving (Bouwstoffenbesluit) blijkt dat het sorteerzeefzand zonder
voorbewerking geschikt is voor nuttge toepassing als bouwstof.
6,3.5 Indien vergunninghoudster kan aantonen dat de kwaliteit en samenstellng

van het sorteerzeefzand op een andere wijze dan voorgeschreven in voor-

schrift 6.34 kan worden bepaald, kan naar aanleiding van een daartoe
strekkend verzoek aan het hoofd van regio Noord-Oost toe-stemming

worden verleend.
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6,3.7 Behoudens het gestelde in voorschrift 6.3,8 is het opmengen van partijen

sorteerzeefzand met andere partijen sorteerzeefzand. afalstoffen of reststoffen niet toegestaan. Partjen sorteerzeefzand dienen op een deugdelijke
wijze gescheiden te zijn van andere partijen (afval)stoffen,
6.3.8 Het (op)mengen van sorteerzeefzand met granulaten. sorteerzeefzand en/of

brekerzeefzand die ter plekke zijn geproduceerd is toegestaan wanneer
voorafgaand aan het (op)mengen uit analyses is gebleken dat de kwaliteit
van de afzonderlijke partjen sorteerzeefzand en/ofbrekerzeefzand voldoen
aan de crteria voor nuttge toepassing als bouwstof zoals deze zijn ge-

definieerd in de daarvoor geldende regelgeving (Bouwstoffenbesluit).
6.3.9 De sortering dient te worden uitgevoerd in de installatie (conform tekening

98/058 blad B04 van de aanvraag) en zodanig bedreven te worden dat de

steenachtige fractie in hoofdzaak slechts bestaat uit betonpuin. metselwerkpuin. gemengd puin. en/of gebroken verhardingsmateriaal. Het
eindproduct mag. indien dit zal worden afgevoerd naar een puinbreekinstallatie van een derde, maxmaal

1 % (m/m) papier, hout. metalen,

kunststoffen en ander niet steenachtig materiaal bevatten.

6.3.10 Het binnen de inrichting bewerken van de uitgesorteerde steenachtige
fractie dient plaats te vinden in de brekerinstallatie (conform tekening
98/058 blad BoS van de aanvraag). Het granulaat aan het einde van de
bewerking mag maxmaal

1 % (m/m) papier, hout. metalen, kunststoffen en

ander niet-steenachtig materiaal bevatten. De brekerinstallatie dient te zijn
voorzien van een voorzeefinstallatie.
6.3,11 De in de sortering afgescheiden fractie kunststoffen dient vrij te zijn van
chemische verontreinigingen en andere materialen. De afgescheiden

kunststoffactie dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

6,4 Breken van de puiactie
64.1 Bij de opslag van gescheiden aangeboden partjen steenachtig materialen

dient onderscheid gemaak te worden in:

beton- en metselwerkpuin;
teerhoudend asfaltpuin;
en niet-teerhoudend asfaltpuin.
Niet-teerhoudend en teerhoudend asfaltpuin dienen (na de gescheiden
vooropslag) gescheiden te worden bewerkt tot granulaat en mogen (ook) na
de bewerking niet met elkaar worden vermengd.
64.2 Beton- en metselwerkpuin dient voorafgaand aan het breken door middel

van een zeefinstallatie te zijn ontdaan van het aanhangende zandigrond
(brekerzeefzand).
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64,3 Het depot voor de opslag van brekerzeefzand dient te zijn voorzien van een

vloeistofdichte vloer. Het brekerzeefzand dient te worden bemonsterd en

geanalyseerd conform het gebruikersprotocol schone grond en bouwstoffen
(Bijlage F. hoofdstuk 1 van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit),

Een registratie van de monstemame (strategie) en de resultaten van de
analyse dienen in de inrichting te worden bewaard. Het brekerzeefzand
dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. tenzij uit toetsing
aan de geldende regelgeving (Bouwstoffenbesluit) blijkt dat het brekerzeefzand geschikt is voor nuttige toepassing,

644 Indien vergunninghoudster kan aantonen dat de kwaliteit en samenstelling
van het brekerzeefzand op een andere wijze dan voorgeschreven in voor-

schrift 6.4.3 kan worden bepaald. kan naar aanleiding van een daartoe
strekkend verzoek aan het hoofd van de regio Noord-0ost toestemming
worden verleend.
64.5 De vergunninghoudster is verplicht de voor bewerking aangeboden steenachtige fracties te bewerken tot de volgende fracties: granulaten. zand/
grond (brekerzeefzand). (non-)ferrofractie. brandbare en of niet-brandbare

restfactie.
64.6 De puinbreekinstallatie dient zodanig te worden uitgevoerd. dat het eindproduct slechts bestaat uit de steenachtige fractie van het bouw- en sloopafvaL, ofwel teerhoudend asfaltgranulaat dan wel niet teerhoudend asfalt-

granulaat.
64.7 Brekerzeefzand mag worden opgebulkt tot een partij is ontstaan van maxmaal 200 ton.
64.8 Behoudens het gestelde in voorschrift 64.9 is het opmengen van partijen

brekerzeefzand met andere partijen brekerzeefzand. afalstoffen of
reststoffen niet toegestaan. Partijen brekerzeefzand dienen op een
deugdelijke wij ze gescheiden te zijn van andere partjen (afval)stoffen.
64.9 Het (op)mengen van partjen brekerzeefzand met andere partjen breker-

zeefzand. granulaten en/of sorteerzeefzand die ter plekke zijn geprodu-

ceerd is alleen toegestaan wanneer voorafgaand aan het mengen nit
analyses is gebleken dat de kwaliteit van de afonderlijke partijen brekerzeefzand en/of sorteerzeefzand voldoen aan de criteria voor nuttige toepassing als bouwstof zoals deze zijn gedefinieerd in de daarvoor geldende
regelgeving (Bouwstoffenbesluit).

64.10 Als de puinbreekinstallatie is gebruikt voor het breken van (teerhoudend)

asfaltpuin, dient de installatie te worden gereinigd voorafgaande aan het
breken van ander steenachtig materiaal. Bij deze reiniging dienen afdoende
maatregelen te worden genomen om verspreiding van ver-ontreinigingen te

voorkomen.
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64.11 De geproduceerde granulaten dienen op een vloeistofdichte vloer te worden

opgeslagen,
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64.12 Van voorschrift 64.10 zijn de granulaten uitgezonderd waarvan op basis
van bewijsmiddelen (conform het Bouwstoffenbesluit) aantoonbaar is dat

deze granulaten als een categorie 1-bouwstof aangemerkt kunnen worden.
Deze granulaten dienen zodanig opgeslagen te worden dat deze door een
f'sieke scheidingslaag (bijvoorbeeld een geotextiel) gescheiden blijven van
de ondergrond.

6.5 Wasinstalatie voor het wassen van granulaat

6.5.1 De wasinstallatie mag alleen worden ingezet voor het wassen van in de

eigen imichting geproduceerd puingranulaat.
6.5.2 De bij het wassen vrijkomende liclite fractie en het slib uit het bezinkbassin

dienen te worden afgevoerd naar een vergunninghoudster voor de
verwerking van die afvalstoffen,
605.3 De wasinstallatie dient zodanig te zijn uitgevoerd dat geen waswater in de

bodem kan geraken.

6,6 Houtbreekiiistallatie
6.6.1 De houtbreekinstallatie mag uitsluitend worden gebruikt voor het verkleinen van groenafval (basismateriaal en strctuurmateriaal). De in-

stallatie mag niet worden gebruikt voor het breken van houtafval dat is
vrjgekomen bij het sorteren van afvalstoffen in de inrichting dan wel is
geaccepteerd als monostroom,
6,6.2 Er dient een registratie (logboek) te worden bijgehouden van de bedrijfs-

voering van de houtbreekinstallatie. In het logboek dienen te worden vastgelegd de data waarop gebroken wordt, de samenstellng en herkomst van
het te breken afalhout, de hoeveelheid houtafval (tonnage) die is gebroken

(per datum) en de wijze van afzet van het gebroken materiaal (per datum,

afzet naar derde of afzet naar eigen compostering. In het geval afzet naar
eigen compostering dan het nummer van de ril vermelden waarin het
materiaal is opgezet).

6.7 ZeeÏintalatie voor pui met grondmengseIs

6.7.1 Er dient een registratie (logboek) te worden bijgehouden van de bedrijfs-

voering van de zeefinstallatie. In het logboek dienen te worden vastgelegd
de data waarop puin met grondmengsels gezeefd worden, de herkomst van
de parj, de hoeveelheid (tonnage) puin en grond die bij het zeven is vrj.

gekomen (per datum) en de wijze van afzet van het puin en de grond (per
datum, afzet naar derde of afzet naar eigen depot).
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6.7.2 Bij de zeving van een partj grond met puin mengsel vrjkomende grond
dient gescheiden van overige (afal)stoffen te worden opgeslagen, Het is
niet toegestaan om hoeveelheden afgezeefde grond bij elkaar te voegen,

met inachtneming van voorsclirift 6,7.3,
6.7.3 In afwjking van het verbod tot samenvoegen van partijen grond als

bedoeld in voorschrft 6.7,2 mogen partjen grond worden samengevoegd.
indien:
a. aan de hand van de in de voorschriften 2,2, 2.3, 2.4, 2.5 of 2.6 bedoelde

analyseresultaten is vastgesteld, dat de partj grond aangemerkt moet
worden als schone grond;
b. aan de hand van de in de voorschriften 2.2, 2.3. 2-4, 2.5 of 2.6 bedoelde

analyseresultaten blijkt, dat de samenstellngswaarden van alle te
onderzoeken parameters liggen onder de samenstellngswaarden als
genoemd in Bijlage 2 en voor één of meer parameters liggen boven de
samenstellngswaarden als genoemd in bijlage 1 van het Bouwstoffen-

besluit en uit de analyseresultaten blijkt dat bij al dan niet geïsoleerde
toepassing de immissiewaarden van alle parameters liggen onder de
grenswaarden als genoemd in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit. Dit
houdt in, dat de emissiewaarden van alle parameters moeten liggen
onder de maxmale emissiewaarden bij de minimale toepassingshoogte
van 0,2 m voor categorie 2-grond.

Binnen de onder a genoemde categorieën grond is samenvoegen toegestaan en binnen de onder b genoemde categorieën is samenvoegen
toegestaan. De genoemde categorieën moeten echter van elkaar ge-

scheiden worden gehouden tijdens de op- en overslag en tijdens transport van deze afvalstoffen.
6.7.5 Het samenvoegen van de verschillende partjen grond

dient te worden vast-

gelegd in een logboek met verwjzingen naar de in respectievelijk voor-

schriften 2.2, 2.3, 2-4, 2.5 en 2.6 bedoelde analyserapporten, waaruit blijkt
dat is voldaan aan het

gestelde in voorschrft 6.7.3, Uit dit logboek moet op

ieder moment duidelijk blijken welke partjen op het terrein aanwezig zijn,
waar deze liggen opgeslagen en wat de bijbehorende analyses zijn.

6.7.6 Het samenvoegen van partjen als bedoeld in voorschrift 6.7.3 is toegestaan
tot een maxmum partijgrQotte van 800 ton.

6.8 ~el1gjstaIatie

6.8.1 Het opmengen van in de inrichting vrjgekomen partjen sorteerzeefzand
(categorieën 0, 1 of 2). brekerzeefzand (categorieën 0, 1 of 2) en granulaat
met toeslagstoffen (zoals cemept ofLD-mix) is toegestaan, indien het totale
product wordt hergebruikt conform de daarvoor geldende regelgeving

(Bouwstoffenbes)ui t).
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6.8.2 Er dient een registratie (logboek) te worden bijgehouden van de bedrijfs-

voering van de menginstallatie. In het logboek dienen te worden vastgelegd
de data waarop mengsels van sorteerzeefzand. brekerzeefzand en granulaat
geproduceerd zijn. de hoeveelheid product die is vrijgekomen (per tye. het

tonnage. per datum) en de wijze van afzet van het product (per datum.
afzet naar derde of afzet naar eigen depot).
6,8,3 Het is niet toegestaan om in de inrichting vrjgekomen sorteerzeefzand.

brekerzeefzand en/of granulaten die blijkens monstername en analyse
zwaarder zijn verontreinigd dan categorie 2 (Bouwstoffenbesluit) te

mengen (in de installatie) wet welk bindmiddel of hulpstof dan ook.

6.9 Opslag (ongewenste) stoffen

6.9,1 De onbewerkte steenachtige fractie van bouw- en sloopafval. onbewerkt
asfaltpuin (al danniet-teerhoudend) en teerhoudende asfaltgranulaten en

de van asfalt afgezeefde zand/grond fractie (indien vrijgekomen). moeten te
allen tijde op een vloeistofdichte vloer worden opgeslagen,
6.9.2 De opslag van onverhoopt aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen. mag

slechts naar soort gescheiden plaatsvinden in/op uitsluitend daarvoor
bestemde vloeistofdichte voorzieningen. De opslag van deze stoffen moet
voldoen aan de CPR '5-1.
6.9.3 De opslag van overige ongewenste afvalstoffen zoals bedoeld in voor-

schrift 2.14. dient plaats te vinden in vloeistofdichte containers of op een
vloeistofdichte vloer en mag nooit meer bedragen dan 75 m'.
6.94 In de in voorschrft 6.9.2 genoemde voorziening mag in totaal niet meer

verpakkingen) worden opgeslagen.
dan 10 ton afalstoffen (inclusief
Voordat de maximaal toegestane opslaghoeveelheid is bereikt. dienen de
ongewenste afvalstoffen overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke
bepalingen te worden afgevoerd,

6.9.5 Asbesthoudend afval mag alleen verpakt worden geaccepteerd.
6.9.6 In de overige afvalstoffen onverhoopt aangetroffen asbest dient onmiddel-

lijk te worden verpakt in afgesloten niet-Iuchtdoorlatend. van voldoende
verpakkngsmateriaal en te worden opgeslagen in de
sterkte. kunststof
daaroor bestemde container.
formaat niet in de volgens
voorschrift 6,9.6 genoemde verpakkngsmateriaal kan worden verpal(t.
dient het asbest in een afgesloten container te worden opgeslagen.

6.9.7 Wanneer asbest(houdend) afval door vorm of

6.9.8 Opslagplaatsen. transportaciliteiten en de handelingen met asbest-

(houdend) afal moeten zodanig uitgevoerd zijn en plaatsvinden dat

beschadiging van het verpakngsmateriaal uitgesloten is.
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6.9.9 De container. zoals bedoeld in de voorschriften 6.9.6 en 6.9.7. moet af.

gesloten zijn door middel van een slot of geplaatst zijn op een voor
onbevoegden ontoegankelijke plaats.

6.9.10 Binnen de inrichting zijn. behoudens de handelingen conform voorschften 6.9.5. en 6.9.6. verdere handelingen met asbest(houdend) afval
verboden.

6.9.11 Het niet-Iuchtdoorlatende verpakkngsmateriaal en de container bedoeld in
voorschrift 6.9.6 en de afgesloten opslag container bedoeld in voorschrift 6.9.7 waarin asbest en asbesthoudend afval is opgeslagen. dient op
duidelijke wijze van de aanduidingen voorgeschreven op grond van

het

etiketteringsbesluit asbestbevattende artikelen (Warenwet) te zijn voorzien
van: 'ASBESTHOUDEND AFAL'. BIJ ONDESKUNDIGE HANDEUNG KA EEN
VOOR DE GEZONDHEID SCHADELIJK STOF VRJKOMEN', 'ZAN EN
CONTAINER GESLOTEN HOUDEN',

worden afgevoerd naar een daartoe bevoegde
verwerkingsinrichting. De totale hoeveelheid opgeslagen asbest(houdend)

6.9.12 Asbest(houdend) afval moet

afval mag niet meer

bedragen dan 120 m'.

6.9.13 De opslaghoogte van (afval)stoffen binnen de inrichting mag op het buiten-

terrein maxmaal 9 m bedragen. (De maxmale hoogte voor de compostering en de opslag van groenafal is geregeld in hoofdstuk 6.10)
6.9.14 De opslag van de hoogovenslakken (ID-mix). ten behoeve van de productie

van hydraulische korrelmix in de menginstallatie dient te worden
beschermd tegen inkomend hemelwater. bijvoorbeeld door overkapping of
door afdekkng met een zeiL.

6.10 Op- el1 overslag. verkleinen en composterig van groenafal

6.10.1 Voordat wordt aangevangen met het composteren van groenafval dient de
vergunninghoudster een uitwerkingsplan groencompostering ter goedkeuring in te dienen bij het hoofd van regio Noord-Gost. Dit plan dient

minimaal te bevatten:
een nadere omschrijving van de composteerlocatie. inclusief een
overzichtstekening van de indeling van de locatie (waarop te onderscheiden zijn de opslag groenafal. opslag basismateriaal. opslag

strctuurmateriaal. compostrllen; narijpingsproduct. gereed compost);

een nadere omschrijving van het luchtbeheerssysteem. inc1nsiefberekeningen van de luchtpomp(en)capaciteit(en) en debieten noodzakelijk
voor de realisatie van methode D uit de NeR;
de locatie aanduiding van de percolaatwaterbassin. mede in relatie tot
de capaciteit van de geprojecteerde grindkoffers. inclusief een
berekening van de noodzakelijke beluchtingscapaciteit om het
percolaatbassin aëroob te houden;
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6.~0,2 Voordat met de groencompostering wordt aangevangen dient het in

voorschrift 6.~0.~ genoemde uitwerkingsplan door ons schriftelijk te zijn
goedgekeurd en de in het uitwerkingsplan opgenomen voorzieningen te
zijn gerealiseerd.
6.~0.3

Het is de vergunninghoudster niet toegestaan om anders dan conform het

compostering' groenatval, slootatval
ofbermmaaisel binnen de inrichting te composteren.

goedgekeurde 'uitwerkingsplan groen

6.~04 Het groenatval dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 72 uur
nadat het in de inrichting is binnengekomen te worden geïnspecteerd op
de aanwezigheid van niet-composteerbare fracties, die het composteringsproces of de kwaliteit van het eindproduct nadelig kunnen beïnvloeden
(onder andere zichtbare grove verontreinigingen, plastic, metalen, papier.
overtollge zandfracties en dergelijke). De niet-eomposteerbare fracties
dienen te worden opgeslagen in vloeistofdichte containers en conform de
voorschriften uit hoofdstuk 6.9 te worden verwerkt enJof afgevoerd.
6,10.5

In het geval het groenatval wordt ingenomen ten behoeve van de eigen
compostering moet het binnen ten hoogste 72 uur verwerkt worden tot
basismateriaal (al dan niet door verkleining) en te worden opgezet tot een
compostrL

6,~0.6 In het geval het groenatval wordt ingenomen voor atvoer naar een bevoegde

verwerker dient de atvoer (eventueel na verkleining in de houtbreker)
binnen 72 uur te gesclùeden.
6.~0.7

De opslaghoogte van het groenatval en het basismateriaal mag maxmaal

4 m bedragen. De opslaghoogte van strctuurmateriaal mag maxmaal 9 m
bedragen.
6.~0.8

Groenafal en basismateriaal dienen direct na de realisatie (van de
beIuchtingsvloer) opgeslagen te worden op de beluchtingsvloer. Groenatval,
waaran bij inspectie duidelijk is dat het microbiologische afbraakproces al
gaande is, en stankoverlast zou kunnen bezorgen. dient te worden
behandeld als geureiitterend bedrijfsatval (zie voorschrift 6.2.3).
Ç.O.IllQ.stexen

6.~0.9

In het composteringsproces mag het massapercentage gras maxmaal

15%

bedragen en het percentage blad- en plantsoenatval maxaal 5%.
6.10.~0 De compostering dient te worden uitgevoerd op de beluchtingsvloer die

conform voorschriften 6.~O.1 en 6.10.2 is aangelegd.
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6.10.11 De hoogte van de compostrllen mag (conform de aanvraag) niet hoger zijn
10 m bedragen.

dan 4 m. De breedte van de compostrilen mag maxmaal
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6.10.12 Het gereedgekomen compost mag niet hoger dan 4 m worden opgeslagen.
6.10.13 Het afzeven van de compost is niet eerder toegestaan dan wanneer de
temperatuur van het binnenste deel van de afte zeven hoop (metingen op
minimaal

50 cm onder het oppervlak) op meerdere plaatsen is gemeten.

meer van de gemeten temperaturen boven de 50 oe is dient
het afzeven te worden nitgesteld.

Wanneer één of

6.10.14 Alle percolaat, bedrijfsafvalwater en hemelwater dat ter plaatste van de

groencompostering en opslag ontstaat, respectievelijk terechtkomt, moet
worden opgevangen en via een bedrijfsriolering worden afgevoerd naar de
percolaatbassin. Het percolaatbassin dient op afdoende wijze te worden
belucht, zodat geen anaërobie in het bassin kan ontstaan.
6.10.15 Inzake de groencompostering dient een registratie te worden bijgehouden
(logboek) per opgezette rij basismateriaal ( per ril). De volgende gegevens
dienen te worden gemeten en te worden geregistreerd.
a. temperatuur, twee keer per dag (fase 1), één keer per week (fase 2);
b, zuurstof(Oz), twee keer per

dag (fase 1), één keer per

week (fase 2);

c. zuurgehalte in pH, één keer per week;
d. drogestofgehalte, één keer per week;

e. organisch stofgehalte, één keer per maand;
f. zuurstofgehalte percolaatwater, één keer per week;

g, datum, tijdstip en tijd van het (de eerste keer) opzetten van elke ril
alsmede het (tweede, derde etcetera keer) omzetten van elke ril;
h. datum, tijdstip en tijd van het zeven van compost.
Fase ,: beslaat de eerste twee weken van het groencomposteringsproces,

fase 2:de periode tot de voltooiing van de compostering tot gereed product.
Het logboek dient uiterlijk twee maanden na het in werking treden van de
vergunning ter goedkeuring aan het hoofd van regio Noord-Oost te worden
gezonden.

In het logboek dient ook aangegeven te worden hoe en waar de

metingen piaatsvinden,
K'.alitl'it e.!Lco.uJ:iole van het eludprod_llct

6.10.16 De kwaliteit van het eindproduct moet minimaal voldoen aan de normen
zoals die in het Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen
(BOOM, Stb. '99', 613) zijn vastgelegd.

6.10.17 Bemonstering en analyse van het eindproduct dient plaats te vinden zoals
vastgelegd in de Regeling bemonstering en analyse overige organische
meststoffen (Ministeriële regeling Stcrt. 122, 25 juni 1992).
6.10.18 De resultaten van de op grond van het

voorschrften 6.10.15 en 6.10.16

verrchte bemonsteringen en analyses moeten in de administratie worden
bewaard voor een periode van drie jaar en aan de daartoe bevoegde
ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven enlof op aanvraag ter

inzage worden opgestuurd.
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6.10.19 Indien het eindproduct niet voldoet aan de in 6.10.14 bedoelde kwaliteitseisen, ofin het eindproduct visueel herkenbare verontreinigingen aanwezig
zijn, moet het eindproduct worden afgevoerd naar een erkende verwerker/vergunninghouder.

6,11 Op- en overslag en ontwateri van kolkenslib en veegv en op- en overslag van vethondend slib
6,11.1 Op- en overslag van kolkenslib en veegvil dient plaats te vinden in vloeistofdichte containers in de bestaande sorteerhaL. Ook na de realisatie van
de overslaghal dient de overslag van deze specifieke afvalstoffen gecontinueerd te worden in de sorteerhaL.

6.11.2 Ontwatering van veegvil en kolkeiilib dient plaats te vinden in ontwateringscontainers.
6.11.3 Na het ontwateren dient het steekvaste veegvil en kolkenslib te worden
opgeslagen op een vloeistofdiclite vloer in de sorteerhaL. De vloer dient af
te wateren op het riooL.

6.114 Veegvil en kolkenslib mag zich niet langer dan één maand in de inrichting bevinden.
6,11.5 Vethoudend slib moet in een afgesloten vloeistofdichte container of

tank

worden opgeslagen en mag zich niet langer dan één maand in de inrichting
bevinden.

6.'2 Bedrijfsvoerig op- en overslag en sorteren in de overslaghal

6,12.1 Voordat wordt aangevangen met het op- en overslaan van gft-afval en grijs
huishoudelijk afval dient de vergnninghoudster een uitwerkingsplan
inzake de nieuwe overslaghal ter goedkeuring in te dienen bij het hoofd
van regio Noord-Oost Dit plan dient minimaal te bevatten:
een nadere omschrjving van de constrctie van de hal, inclusief de
plaats van ingang(en) en uitgang(en), de constrctie van de sluizen voor

het doorlaten van beladen vrachtwagens, de constrctie en locatie van
aanvullende voorzieningen in de hal (bijvoorbeeld (punt)afzuiging van

geuremissies);
een algemene beschrjving en berekening van de noodzakelijke onder-

druk in de hal en de wijze waarop deze wordt gerealiseerd;
een nadere beschrijving van de afoer van geur uit de hal door de
schoorsteen, een actuele stand van zaken inzake de bouwvergunning
voor het oprichten van de hal en schoorsteen;
een toetsing of de in het MER gedane aannames inzake de overslaghal
als geluidsbron toereikend zijn;
een beschrjving van de bedrijfsvoering in geval het luclitbeheers-

systeem faalt.
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6.12.2 Voordat met gft-afval en grjs huishoudelijk afal voor op- en overslag wordt
geaccepteerd dient het in voorschrift 6.12,1 genoemde uitwerkingsplan
door ons schriftelijk te zijn goedgekeurd en de overslaghal conform het
goedgekeurde uitwerkingsplan te zijn gerealiseerd.
6.12-3 De ingang(en) en uitgang(en) van de overslaghal dienen, behoudens voor

transportiddelen, gesloten te zijn en

het doorlaten van personen of

mogen niet in de geopende stand worden vastgezet. De overslaghal dient te
allen tijde op de noodzakelijke onderdruk (zie voorschrift 6.12.1) te worden

gehouden, De lucht uit de overslaghal dient te worden afgezogen en via een
schoorsteen op een hoogte van minimaal
30 m hoogte boven het maaiveld
te worden geëmitteerd.
6.12.4 Vrachten (mogelijk) geurend grofhuishoudelijk afval, (mogelijk) geurend

bedrijfsafval, gft en grijs huishoudelijk afval dienen na het realiseren van
de nieuwe overslaghal direct na binnenkomst te worden vervoerd naar de
overslaghal en daar te worden gestort in speciaal voor de betreffende
afvalstoffen bedoelde stortvakken.

6.12.5 Uitgestorte afvalstoffen dienen onmiddelljk te worden gecontroleerd.
Ongewenste afvalstoffen dienen te worden verwjderd conform voorschrift 2.14.

huishoudelij

6.12.6 Van het in de overslaghal gestort grof

k afval dient onmiddel-

lijk na het uitstorten te worden beoordeeld of dit in aanmerldng komt voor
sortering in de sorteerinrichting als bedoeld in hoofdstuk 6.3. Partijen die
niet voor sortering in aanmerking komen dienen te worden behandeld
conform voorschrit 6.12.7.
6.12.7 Aansluitend aan de in voorschrften 6.12.5 en 6.12.6 bedoelde inspectie
dient het grijs huishoudelijk afval, het gf, het geurende deel van het grof
huishoudelijk afval en het geurende deel van het bedrijfsafval te worden
opgepakt en in geheel gesloten containers te worden geladen ten behoeve
van de afoer.

6.12,8 Het geuremitterend grof huishoudelijk en bedrijfsafval in de overslaghal
mag uitsluitend worden op- en overgeslagen (handmatig en/of met behulp
van kranen en shovels). Er mag geen bewerking van dit afal plaatsvinden.
6.12.9 Het bewerken en/ofvermengen van grijs huishoudelijk afval en gf-afval is

niet toegestaan.
6.12.10 Dagelijks (op werkdagen) dienen de stortakken in de hal voor partjen

afvalstoffen die mogelijk organische afvalstoffen bevatten leeg en schoon te
worden gemaakt.
6.12.11 Op dagen waarop niet

gewerkt

wordt

dienen de stortakken voor

partjen

afvalstoffen die mogelijk geurende organische afvalstoffen bevatten leeg en
schoon te zijn.
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6,13

Opslag en afoer contaers met gft grjs huihoudelijk afal en
geurende afalstoffen

6.13.1 De containers met gft, grijs huishoudelijk afVal en de geurende fractie van
het bedrijfsafal en van het (geurende) grofhuishoudelijk afVal dienen in

de overslaghal te worden opgeslagen,

6.13.2 Volle, beladen containers mogen gednrende maxmaal acht uur op een
schip aan de loskade worden opgeslagen mits deze afalstoffen met dat

schip worden afgevoerd.

6.13.3 Het is niet toegestaan om (afVal)stoffen (bijvoorbeeld puingranulaat) in bulk
over te slaan van land op water of

vice versa. Overslag via de kade mag

uitsluitend gecontaineriseerd plaatsvinden. Open (afzet) containers dienen
ter beperldng van verspreiding van stof en zwerfil voorzien te zijn van

zeilen en/of netten.

6.134 Uiterlijk tweemaal 24 uur na binnenkomst in de inrichting dient het huishoudelijk afVal weer uit de inrichting te zijn afgevoerd. Uiterlijk 24 uur na

binnenkomst in de inrichting dient het gf-afVal, het geurende deel van
het bedrijfsafVal en het overig geurend grofhuishoudelijk afVal weer uit
de iniichting te zijn afgevoerd. Voor de bepaling van deze termijn blijven
zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen buiten
beschouwing,
6.13.5 Indien de afVoer van de geurende afValstoffen stagneert, dient de vergunninghoudster dit onveiwijld mondeling en schriftelijk te kennen te
geven aan het hoofd van regio Noord-Oost. De mededeling dient gegevens te
bevatten over,
de oorza(a)k(en) van de stagnatie;

de tijdsduur (veiwachting) van de stagnatie;

(extra) maatregelen ter beperldng van geuremissie;

maatregelen Om de stagnatie op te lossen te bekorten.

6.13.6 Containers die op de overslagkade of op een schip dat ligt aangemeerd aan
de kade staan opgesteld voor afoer worden gezien als containers die nog
niet zijn afgevoerd.
6,13.7 Op de overslagkade mogen buiten de werktijden (voorschnften hoofdstuk 12) geen

beladen c.q. lege containers aanwezig zijn.

7.0 BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN
7.1 Alle activiteiten met afalstoffen (opslag, overslag en bewerken) en met

compost dienen te worden uitgevoerd op een vloeistofdichte vloer c.q.

verharding die voldoet aan de eisen voor een opvangvoorziening categorie 1, zoals gesteld in de NRB.
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7,2

Om aan te tonen dat de vloeistofdichte vloeren c.q. verhardingen voldoen
aan de eisen ten aanzien van vloeistofdichtheid zoals gesteld in de NRB

dient binnen drie maanden na het in werking treden van de vergunning
een inspectie op basis van CUR/PBV-Aanbeveling 44 te worden verrcht.
7.3 De resultaten van in voorsclirft 7,2 bedoelde inspectie dienen binnen één

week na het bekend zijn te worden overgelegd aan het hoofd van regio
Noord-Oost.

74 Indien blijkt dat op basis van de inspectie de vloer c.q. verharding niet als
vloeistofdiclit kan worden aangemerkt dient de vloer binnen negen
maanden vloeistofdicht te worden gemaakt overeenkomstig het gestelde in
KlA/PBV-Beoordelingsrichtlijn 2371 en CUR/PBV-Aanbeveling 65.

7.5.1 Binnen 2es maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient

vergunninghoudster een inspectieprograrma voor de vloeistofdichte
vloeren c.q. verhardingen ter goedkeuring aan te bieden aan het hoofd van

In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn
uitgewerkt:
welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
regio Noord-Oost.

de inspectiefrequentie;

de wijze van inspectie (visueel. monstemame. metingen, etcetera);
welke deskundigheid daarvoor nodig is;

wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
welke middelen daarvoor nodig zijn;
hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregisu'eerd;

welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden
ondernomen.
7,5.2 Na goedkeuring dient de vergunninghoudster de inspectie van de vloei-

stofdichte vloeren conform het inspectieprogramma uit te voeren.
7.6.1 Binnen zes maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient

vergnninghoudster een onderhoudsprogramma voor de vloeistofdichte
vloeren ter goedkeuring aan te bieden aan het hoofd van regio Noord-Oost.
In het onderhoudsprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
welke voorzieningen onderhouden worden;

de onderhoudsftequentie;
waaruit het onderhoud bestaat;
wie het onderhoud uitvoert;
welke middelen voor het onderhoud nodig zijn;

budgettering van het onderhoudsprogramma.
7.6.2 Na goedkeuring dient de vergunninghoudster het onderhoud van de

vloeistofdichte vloeren conform het onderhoudsprogramma uit te voeren.
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7.7

De tijdens de reguliere bedrijfsvoering en bij de uitvoering van het
inspectieprogramma geconstateerde scheuren en beschadigingen van de
vloeistofdichte vloeren dienen binnen vier weken na de constatering er van
te worden gerepareerd. Herstelwerkzaamheden dienen overeenkomstig
CUR/PBV-Aanbeveling 65 te geschieden.

7.8 Bij lekkages van of morsing van verontreinigende materialen, hetzij uit in

de afvalstoffen aanwezige vaten en dergelijke, dan wel ten gevolge van
bijvoorbeeld uitgevoerde onderhouds- of herstelwerkzaamheden, moeten
terstond maatregelen worden genomen om de gemorste vloeistoffen

doeltreffend en op mileuhygiënisch verantwoorde wijze te verwijderen.
7.9 Het bedrijfsrioleringssysteem moet te allen tijde vloeistofdicht zijn en
ontworpen zijn op een neerslaghoogte van ten minste 22 mm per uur.
7,10 Het bedrijfsrioleringssysteem, bestemd voor het verzamelen van bedrijfs-

afvalwater, moet zodanig zijn aangelegd en worden onderhouden, dat de
goede werking te allen tijde verzekerd is.

8.0 LUCIIT
8.1 Indien de stof- of geurverspreiding als gevolg van de in de inrichting

uitgevoerde werkzaamheden zodanig is, dat ondanks de getroffen maatregelen redelijkerwjs moet worden aangenomen dat hinder buiten de
inrichting kan ontstaan, moeten de werkzaamheden die de oorzaak hiervan
zijn terstond worden gestaakt,
8.2 Indien een onvoorziene gebeurtenis, zoals een bedrijfsstoring, zich heeft

voorgedaan of zich voordoet waardoor stank- of stofverspreiding ontstaat,

moeten onmiddelljk maatregelen worden getroffen om de hinder te
beperken ofte voorkomen, Het toezichthoudend personeel dient
hieromtrent te zijn geïnstreerd.

Gear
8.3 Containers die geurende afvalstoffen bevatten zoals huishoudelijk afvaL,
gft-afval, geurend bedrijfsafal of geurend grof

huishoudelijk afal dienen

bij op- en overslag van deze containers gesloten te blijven.

84 In de inrichting moet voor het opruimen van en het transport naar de
bestaande sorteerhal c.q. nieuwe overslaghal van stankverspreidende
stoffen voldoende hulpmiddelen aanwezig zijn.
8.5 Enige sproei- ofbevochtigingsinstallatie voor bestrjding van stofhinder

mag nimmer water betrekken uit het percolaatwaterbassin.

StQü.LZ\edvil
8.6 Alle activiteiten binnen de inrichting moeten op een zodanige wijze plaats-

vinden dat hierdoor geen stofhinder buiten de inrichting kan optreden of
zwerfil buiten de inrichting kan geraken.
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8.7

Voor zoveel als nodig dient het buitenterrein (indusiefinrit) te worden
(aan)geveegd. Het aanvegen dient dusdanig te geschieden dat er geen stofhinder buiten de inrichting ontstaat en (zwerfvuil wordt opgenomen.

8.8 Het berijdbare gedeelte van het terrein moet ter voorkoming van stof-

vorming tijdig vochtig worden gehouden. Indien dit niet mogelijk is,
bijvoorbeeld tijdens vorst, dan dienen anderszins afdoende maatregelen te
worden genomen.
8.9 Het verwaaien en/ofverstuiven van afalstoffen van transportoertuigen

binnen de inrichting dient te worden voorkomen door het afdekken en/of
nathouden van verwaaibare en/ofverstuifbare afValstoffen.
8.'0 Containers dienen zodanig te worden geladen enlof afgedekt dat geen

verspreiding kan optreden van (afVal)stoffen.
8." Ter beperking vanlúnderlijke stofVerspreiding naar buiten dient (na de

verkleining van de toegang in het kader van de geluidsbeheersing) de
sorteerhal voorzien te worden van een nevel-fbevochtigingsinstalatie,
waarmee stofVorming op de laad- en losplaatsen bij de op- en overslag,
alsmede bij de bewerkingen adequaat wordt bestreden. Het personeel in de
sorteerhal dient omtrent de werking van de nevelfbevochtigingsinstallaties

te zijn geïnstreerd en dient bij stofontwkkeling de bevochtigingsinstallatie te kunnen bedienen.
8.'2 De op het terrein aanwezige bulkopslagen van ongebroken steenachtig

materiaal, granulaten, hoogovenslakken, gezeefde grond, sorteerzeefzand
en recyclingbrekerzand dienen te zijn afgeschermd van de wind dan wel
tijdig vochtig te worden gehouden om stofVormng te voorkomen. Ten
behoeve van de bevochtiging dienen de benodigde stationaire en/of
verplaatsbare sproeiers te zijn aangesloten op een doelmatige sproeiinstallatie. De watersproei-instalatie moet zodanig zijn gedimensioneerd

dat altijd voldoende waterdruk en watercapaciteit beschikbaar is.
8.'3 De windzifter dient zodanig te worden uitgevoerd en geplaatst, dat buiten

de installatie geen stoflnder optreedt.
8"4 Ter beperking van hinderlijke stofVerspreiding naar buiten dienen feeders,
transportbanden, overstorten en zeven van de puinbreker te zijn mnlcast of

te zijn voorzien van een bevochtigingsinstallatie.
Luchtveron treinigLng

8.is Dieselmotoren dienen zodanig te zijn afgesteld dat deze een volledige
verbranding hebben ofvan een roetflter zijn voorzien.
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GELUID

9.0

9.1 Het equivalente geluidsniveau (LA",) mag als gevolg van het in werking zijn

van de inrichting ter hoogte van de in onderstaande tabel aangegeven
locaties niet meer bedragen dan de in de tabel voor die locaties aangegeven
waarden,
Nr.

"1)

tussen I

Omschrijvig

geluidsniveau LAoi in dB(A) over de perioden I

Equivaent

07.00-19.00 uur

.

Westgouwseweg

43

2

BoskooDsewee:

3

Westfrouwsewe2: 7a

4

"19.00"23.00 uur

23.0CK7.o0 uur

42

35

44

44

36

47

46

38

West~!Ouwsewel!

40

39

31

5

Kerk en Zanen

42

42

33

6

De Schans 2

52

51

44

7

De Schans

4
53
52
45
'1) De locaties zoals beschreven inhet bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport van Peutz

&Associés BV d.d. 2gjuli 1998. rapportummer F 3885-4.

9.2 Het maximale geluidsniveau (Lw) mag als gevolg van het in werking zijn

van de inrichting ter hoogte van de in onderstaande tabel aangegeven
locaties niet meer bedragen dan de in de tabel voor die locaties aangegeven
waarden.
Nr.

1.)

Omsdirijving

Maximaal geluidsniveau LMA in dB(A) over de perioden

tussen
07.00-19.00 uur

.

1

Weste:ouwsewe2:

2

BoskoODsewee:

3

WestQ"Quwsewei: 7a

4

Westø-ouwsewei:

5

Kerk en Zanen

6
7

19.00-23.00 uur

50

23.00-7.00 uur

50

50

52

52

52

61

61

61

57

57

57

55

55

55

De Schans.2

60

60

60

De Schans

6.

61

61

4

.

,

1) De locaties zoalsbescheven in het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport van Peutz
& Associés BV d.d.

29juli 1.998, rapportumer F 3885-4.

9.3 Het akoestisch rapport van Peutz & Associés BVvan 29 juli 1998. rapport-

nummer F 3885'4. maakt onderdeel uit van de vergunning.
94 Binnen drie maanden na het in werking treden van de vergunning dienen

de brongerichte maatregelen aan de geluidsbronnen. die in het bij de
aanvraag behorend rapport van Peutz & Associés BVvan 29 juli 1998.

rapportnummer F 3885-4 dan wel gelijkwaardige maatregelen met
tenminste hetzelfde akoestisch effect te zijn uitgevoerd.
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van 29 juli 1998, rapportnummer F 3885-4 genoemde effectgerichte overdrachtsmaatregelen dan wel gelijkwaardige maatregelen met tenminste

hetzelfde akoestisch effect te zijn gerealiseerd.
9.6 Zolang de in het voorgaande voorschrift 9.5 bedoelde effectgerichte over-

drachtsmaatregelen niet zijn gerealiseerd, mogen de puinbreek-installatie,
de was- en de menginstallatie niet in werking zijn gedurende de avondperiode.
9.7 Binnen drie maanden na het realiseren van de in voorschrift 9-5 genoemde

maatregelen dienen door de vergunninghoudster de geluidsemissie en
-immissie te worden bepaald en te worden getoetst aan voorgaande voorclrrften. De resultaten dienen binnen een maand na de bepaling schrfteijk
aan het hoofd van regio Noord-Gost te worden gerapporteerd.
9.8 De geluidsniveaus dienen bepaald. beoordeeld en gerapporteerd te worden

overeenkomstig het gestelde in de 'Handleiding meten en rekenen
industrelawaai', ICG-rapport IL-HR-13-o1 (uitgave maart 1981). Daarbij dient

de ontvangerhoogte ho 5 m te bedragen en dient de reflectie tegen de
achterliggende gevels buiten beschouwig te worden gelaten.
9.9 Voor de periode tot het realiseren van de in voorschrift 94 en voorschrift
9.5 bedoelde brongerichte en effectgerichte maatregelen gelden onderstaande waarden voor het equivalente geluidsniveau (LA",) in plaats van de
waarden die genoemd zijn in voorschrift 9,1:
Het equivalente geluidsniveau (LA"") mag als gevolg van het in werking zijn

van de inrichting ter hoogte van de in onderstaande tabel aangegeven
locaties niet meer bedragen dan de in de tabel voor die locaties aangegeven
waarden.
Nrl)

Omschrijving

Equivaent geluidsniveau LA", in dB(A) over de perioden

tusen
07.00-1-9.00 uur

1.9.00-23.00 uur

23.00-7.00 uur

i

WestvQuwsewecr

50

45

40

2

Boskoonseweu

5°

45

40

3

Westgouwsewel! 7a

50

45

40

4

Westl!Ouwsewe2:

50

45

40

5

Kerk en Zanen

5°

45

40

6

De Schans 2

57

52

47

i7

De Schans 4

57

52

47

:i) De locaties zoals beschreven in het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport van
Peutz &Associés BV d.d. 29 juli 1998, rapportummer F 3885.4.

.
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9.10

Voor de periode tot het realiseren van de in voorschrift 94 en voorschrift 9.5 bedoelde brongerichte en effectgerichte maatregelen gelden
onderstaande waarden voor het maximale geluidsniveau (L,n~) in plaats

van de waarden die genoemd zijn in voorschrift 9.2.

Het maxmale geluidsniveau (L"~) mag als gevolg van het in werking zijn
van de inrichting ter hoogte van de in het voorgaande voorschrift 9.10
genoemde locaties de volgende waarden niet overschrjden:
70 dB(A) tussen 07.00 en '9.00 uur;

65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
60 dB(A) tussen 23.00 en 07,00 uur.

10.0 VEILIGHEID

10.1 De in de inrichting aan te brengen hoeveelheid blusmiddelen en de locaties

daarvan dienen in overleg met de brandweer te worden bepaald. Voor de

bestaande bouwwerken en installaties dient dit te geschieden binnen drie
maanden na het in werking treden van de vergunning. Voor nieuwe bouw-

werken dient dit te geschieden op het moment van voltooien en voor
nieuwe installaties op het moment van plaatsen.
10.2 Alle blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en

moeten steeds tot onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar zijn. Het één en
ander in overleg met de plaatselijke brandweer.

jaarlijks op hun
deugdelijkheid worden gecontroleerd door een daartoe bevoegd te achten

10.3.1 De binnen de inrichting aanwezige blustoestellen moeten

deskundige, Elke uitgevoerde controle moet geregistreerd worden op een

bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart en/ofregistratiesticker.
10.4 Het is in de inrichting verboden:
a. werkzaamheden te verrchten, waarbij vuur wordt gebruikt aan ofin de
onmiddelljke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van
een motorvoertuig, die brandstofbevatten;
b. vluchtige vloeistoffen, waarvan het vlampnnt lager dan 21 n C is gelegen,
te gebruiken voor reinigingsdoeleinden;
c. afalstoffen van welke aard dan ook te verbranden; van een eenmaal

ontstane brand dient direct aangifte te worden gedaan bij de
plaatselijke brandweer of
politie;
d. afalstoffen van welke aard dan ook te begraven.
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hoofd van regio Noord-Oost Het rapport dient minimaal een overzicht te
geven van de volgende gegevens:

de brandbare stoffen die binnen de inrichting op enig momen t
opgeslageiiliggen (aard, hoeveelheid en plaats);
de maatregelen die zijn genomen en voorzieningen die zijn getroffen
om het ontstaan van een brand te voorkomen;

van nog te treffen voorzieningen: een omschrijving van de voorziening
en het moment van realisatie;
de maatregelen en voorzieningen die aanwezig zijn om overslag van
brand naar andere (brandbare) stoffen te voorkomen;

de maatregelen en voorzieningen die aanwezig zijn om brand te

bestrjden.
11.0 AFALWATER
11.1 Bedrijfsafvalwater dat:
a. grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat;

b. bedrijfsafvalstoffen bevat, die door versnijdende ofvermalende
apparatuur zijn versneden ofverralen of

waarvan kan worden

voorkomen dat deze in het bedrijfsafvalwater terechtkomen;
c. een gevaarlijke afvalstofis, waarvan kan worden voorkomen dat deze in

de riolering terechtkomt;
d, stankoverlast buiten de inrichting veroorzaakt;

mag niet in het openbaar riool worden gebraclit.
11.2 Het bedrijfsafvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht,
indien door de samenstellng, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, of
de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
b, de verwerking van slib (verwijderdvaniiit een openbaar riool) niet wordt
belemmerd.

11.3 Het bedrijfsafvalwater afkomstig:
van het ontwateren van veegvil en kolkenslib;
van de puinbreekinstalatie;

uit de sorteerhal;
uit de overloop van het percolaatbassin voor de groencompostering;
en het afvalwater dat afkomstig is van het bedrijfsterrein,
dient voordat dit afvalwater op het openbaar riool wordt geloosd door een
doelmatige en oordeelkundig gebruikte slibvangput te worden gevoerd. Het
effuent van de slibvangput dient te allen tijde te kunnen worden
bemonsterd. Daartoe dient het effuent via een controleput te worden
geleid.
114 De in voorschrift 11.4 genoemde slibvangput dient zo dikwjls als voor de
goede werking ervan noodzakelijk is te worden schoongemaakt. De hierbij

vrjkomende afvalstoffen dienen te worden afgevoerd naar een erkende
verwerker.
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controleput dient zodanig te zijn geplaatst dat deze goed bereikbaar en
toegankelijk is.

11.6 Hetin voorschrift 11.4 genoemde effuent dient via een controleput te
worden geleid.
11.7 Een controleput dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

a, de controleput moet goed bereikbaar zijn en vrj toegankelijk zijn voor

de contolerende ambtenaar;
b, de controleput dient ten behoeve van bemonstering zodanig te zijn
gedimensioneerd dat er ten minste 5 liter afvalwater permanent in blijft
staan. De diameter van de controleput dient ten minste 20 cm te
bedragen;
c, de controleput en de leidingen moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd;
d. wanneer er zuiveringstechnische voorzieningen zijn getroffen dient de

controleput na deze voorziening te zijn geplaatst.
11.8 Het in voorschrift 114 genoemde effuent mag niet in de riolering worden

gebracht indien ter plaatse van de in voorschrift 11.7 bedoelde controleput
het afvalwater:
a. de concentratie aan sulfaat bepaald volgens NEN 6454 meer bedraagt
dan 700 mgfl;
b. de zuurgraad bepaald volgens NEN 6411 en uitgedrukt in pH-eenheden
meer bedraagt dan 10 of

minder dan 6,5;

c. de temperatunr meer bedraagt dan 30°C;

d. het bezinksel meer bedraagt dan 1 mlfl;
e. het gehalte aan minerale oliën meer bedraagt dan 300 mgfL

12,0 ALGEMEEN
12.1 Indien uit de inrchting afomstige ofvoor de inrichting bestemde afval-

stoffen en andere materialen nabij de inrichting op de openbare straat
terechtkomen, moeten deze onmiddelljk worden verwijderd.
12,2 Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting dient personeel aanwezig te
zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstreerd.
12.3 Alle werknemers binnen de inrichtig moeten, voorzover de uitoefening

van hun functie een relatie heeft met de naleving van de betreffende
voorschriften, bekend zijn met de in deze vergunning vermelde
voorschriften,
124 De vergunninghoudster moet binnen veertien dagen na het in werking

treden van de vergunning schrielijk naam, adres en telefoonnummer
opgeven aan het hoofd van regio Noord-Oost van degene (en van diens
plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale
werktijden, contact kan worden opgenomen.
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12.5

Bij veranderingen van naam van de onderneming ofbij fusies, overnames
of andere organisatiewij zigingen, moet dit binnen veertien dagen na de

wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld onder overlegging van een
uittreksel van de Kamer van Koophandel aan het hoofd van regio NoordOost.
12.6

Indien zich wizigingen voordoen in de procuratie van bevoegdheden, moet
dit binnen veertien dagen na de wij zigingsdatum schriftelijk worden
gemeld aan het hoofd van regio Noord-0ost.

12.7

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

12,8

De inrichting mag buiten werktijden niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de werktijden mogen anderen dan het personeel van de inrichting uil:luitend onder toezicht in de inrichting aanwezig zijn,

12.9

Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doel-

treffende maatregelen worden genomen ter bestrjding van overlast van
ongedierte.
12.10

Alle lceurings- en inspectierapporten die op grond van deze vergunning

vereist zijn, moeten in de administratie van de inrichting worden bewaard
voor een periode van drie jaar en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op

aanvraag ter inzage worden gegeven en op aanvraag ter inzage worden
opgestuurd.
12.11

Indien uit de inhoud van de keurings. en inspectierapporten blijkt dat
gevaar voor verontreiniging dreigt, dient, naast het in het voorschri 12.10
gestelde, binnen 24 uur het bevoegd gezag daaran in kennis te worden
gesteld,

12.12

Ale publicaties (bijvoorbeeld: CPR, NEN en NeR) waarnaar in deze vergunning wordt verwezen, dienen in de inrichting centraal aanwezig te zijn.

12.13

17.1 van de Wet
milieubeheer, dient zo spoedig mogelijk een melding in het kader van

Voor een ongewoon voorval, zoals bedoeld in artkel

artkel

17.2 Wet milieubeheer bij de Mileuk1achtentelefoon (070) 4416111

te worden gedaan.
12.14

Mobiele installaties, die niet in gebruik zijn, en lege containers mogen op
het verharde buitenterrein worden opgeslagen. De stapelhoogte van de
containers mag nooit hoger zijn dan de hoogte van de dakgoot van de
sorteerhaL Langs de erfscheiding van de inrichting mogen de containers
maxmaal tot een hoogte van 5 m gestapeld zijn.
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12.15 De edafscheiding van de inrichting met het agrarisch gebied moet zijn

voorzien van een in het landschap passende beplanting conform een door
het hoofd van regio Noord-Oost goedgekeurd beplantigsplan. Uiterlijk drie
maanden na het in werking treden van de vergunning dient een
beplantingsplan ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het hoofd van
regio Noord-Oost.

12.16 De in het vorige voorschrift bedoelde beplanting moet worden aangebracht

in het eerstvolgend plantseizoen na het onherroepelijk worden van de
vergunning.
12.17 Alle voorgeschreven voorzieningen voor nog aan te schaffen bedrijfsmiddelen en installatie-nderdelen dienen voor inwerkingstellng van de
betreffende installatie-nderdelen te zijn aangebracht. Plaatsing en

inwerkingstellng van deze installatieonderdelen moeten binnen veerten
dagen worden gemeld aan het hoofd van regio Noord-Oost,

12,18 Nabij de ingangen van de inrichting moet een te allen tijde duidelijk

leesbaar opschrift zijn aangebracht, luidende:
'VRBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN'
'HET iS ONBEVOEGDEN VERBODEN AFAl TE STORTEN'

jaar een energieplan worden opgesteld en als het
hoofd van regio Noord-Oost daarom verzoekt, worden overgelegd. In dit
plan moet ten minste worden opgenomen:
de ontwkkelingen binnen de inrichting met betrekking tot energie;
het verwachte energieverbruik binnen de inrichting voor de komende
twee
jaar;

12,19 Er moet eenmaal per twee

welke (preventieve) maatregelen er worden genomen om het energie-

verbruik zo laag mogelijk te houden,

12,20 Voor de hele inrichting moet een energiebalans worden opgesteld, Hierin
moet in ieder geval het volgende worden opgenomen:
van welke wijze van energieopwekkng gebruik wordt gemaakt;

verbruikte energie naar soort brandstof;
hoeveelheid energieverbruik per gebruikersgroep (bijvoorbeeld: kranen,
generatoren (indien aanwezig), laadschop(pen), verlichting);

bestemming van de energie.
Deze geregistreerde gegevens moeten maandelijks worden bijgehouden en
gedurende ten minste drie jaar worden bewaard en op eerste aanvraag aan
de daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage worden gegeven.

12,21 In de inrichting moeten de volgende werktijden worden aangehouden:
a. voor het bewerken van afvalstoffen van maandag tot en met zaterdag

van 06.00 tot 23,00 uur;
b. voor de overslag van containers op de overslagkade van maandag tot en
met zaterdag van 06.00 tot 22.00 uur;

c. voor de beluchtingscompressoren van de groencompostering van
maandag tot en met zondag van 00.00 tot 24.00 uur;
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d. voor de aan-, afVoer en overslag van afValstoffen van maandag tot en met

zaterdag van 00.00 tot 24.00 uur:
e, voor de werkplaats van maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 23.00

uur;
f. voor de overige bedrijfsonderdelen van maandag tot en met zaterdag
van 06.00 tot 23,00 uur.
12.22 Op zondagen en algemeen erkende, landelijke feestdagen (alsmede buiten
de in voorschrift î2.26 genoemde werktijden) mogen op het terrein van de

inrichting geen werkzaamheden plaatsvinden.
12.23 Van de klachten uit de omgeving dient een registratie te worden bijgehouden met daarn in ieder geval per klacht:
a. datum en tijdstip van de klacht:
b. naam en locatie van de klager (indien bekend):
c. resultaat van uitgevoerd onderzoek naar:
de vraag ofvergnniiighoudster de mogelijke hinder veroorzaakt:

de mogelijke oorzaak binnen de inrichting van vergunninghoudster:
d. de naar aanleiding van de klacht ondernomen acties (aanpassing
bedrijfsvoering, stilleggen deelactiviteiten, terugmelding naar klager).
Dit register dient op eerste verzoek aan ambtenaren van de afdeling
Handhaving van de provincie Zuid-Holland ter inzage te worden gegeven.

12.24 Het in voorgaand voorschrift bedoelde register dient zowel de rechtstreeks
bij vergunninghoudster ingekomen klachten als de via het bevoegd gezag
doorgemelde klachten te omvatten.
13.0 HERSTELWERKLATS
'3.' Herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen mogen alleen plaatsvinden in

de daarvoor bestemde ruimte van de inrichting, zoals aangegeven met
'werkplaats' op de bij de aanvraag behorende tekening (nummer 98/058
blad B03), Ingeval een transportmiddel binnen de inrichting niet verplaatst

kan worden mogen slechts noodreparaties ter plekke worden uitgevoerd.
13.2 De herstelwerkplaats voor motorvoertuigen en de werkzaamheden aan

motorvoertigen moet voldoen aan:
de voorschriften 1.3.1 tot en met 1.34:
voorschrift 14.1;
voorschrift 1.5.1;
de voorschriften 2,1,1 tot en met 2.1,3:

voorschrift 2,1.6;
voorschrift 2.2.1 a;
de voorschriften 2.2.2 tot en met 2.2.5:

de voorschriften 2.2.10 tot en met 2.2.13 (met uitzondering van
voorschrift 2.2.12);
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voorschrift 3.2.10):

zoals vermeld in de bijlage behorende bij het Besluit inrichtingen voor
motorvoertuigen milieubeheer (besluit van 13 juni 2000).
13.3

Herstelwerkzaamheden aan motorvoertigen mogen alleen plaatsvinden
voorzover het gaat om materieel of
voertuigen die eigendom zijn van
vergunninghoudster (of door de vergunninghoudster zijn ingehuurd voor
een periode van één maand of langer) en worden ingezet voor de activi-

teiten die vallen onder deze vergunning. Werkzaamheden aan voertigen
van derden zijn binnen de inrichting niet toegestaan.
13-4

Spuitwerkzaamheden en antiroestbehandelingen waarbij verf of antiroest-

middel met een nevelspuit wordt aangebracht mag niet binnen de inrichtingen worden uitgevoerd,
14.0

BOVENGRONDSE OPSlAGTANKS

'4.'

In de bovengrondse tank mogen alleen Kj-producten worden opgeslagen.

14.2

Deze bovengrondse tanks en de daarbijbehorende (aflever)installaties voor
brandstoffen, moeten zijn geïnstalleerd en voldoen aan de richtlijnen zoals
die zijn vermeld in CPR 9-6.

15.0

ONDERGRONDSE OPSlAGTANKS

15.1

Het gebruik van ondergrondse tanks voor de opslag van aardolieproducten
is alleen toegestaan voor dieselolie (rood en blank) alsmede afgewerkte olie

op de locatie zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening
nummer 98/058 blad B03,

'5.2

De afleverinstallaties voor motorbrandstoffen en afgewerkte olie dienen te
voldoen aan de voorschriften uit paragraaf 2.5 zoals vermeld in de bijlage

behorende bij het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer
(besluit van 13 juni 2000),
16.0

GEBRUIK VAN GASFLESSEN BINNEN OF BUITEN EEN GEBOUW

16.1

De opslag en het gebruik van gasflessen en transporteservoirs moeten op
deskundige wijze geschieden, overeenkomstig de voorschriften 1.6.1 tot en
met 1.6.5 uit de bijlage behorende bij het Besluit inrchtigen voor motorvoertuigen milieubeheer (besluit van 13 juni 2000).
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17.~ (Centrale) verwarmingsinstallaties dienen te voldoen aan NEN 3028

'Veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties' en voorzover gas

wordt gestookt, aan de GIVG-keurigseisen die van toepassing zijn tijdens
de bouw van de install"tie.
~7.2 Stookinstalaties moeten voor de ingebruikneming en vervolgens telkens na

twee jaar op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een
daartoe gekwalificeerde deskundige. De resultaten van de laatste controle

moeten worden vastgelegd in een rapport.
IlerQl!1 teg~n h.eLdgíinLtieve b.esluit

Binnen zes weken na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is
gelegd, staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen tegen het besluit op de aanvraag om
vergunning ingevolge de Wm beroep instellen, als u bedenkingen heeft ingediend

als u kunt aantonen dat u redelijkerwjs niet in staat
tegen het ontwerpbesluit of
bent geweest tot het indienen van bedenkingen. Indien u bedenkingen heeft tegen
wijzigingen in het besluit die zijn aangebracht ten opzichte van het
ontwerpbesluit, kunt u eveneens beroep instellen.
Het besluit treedt in werldng met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van
artikel 8;8~ van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het

treffen van een voorlopige voorziening; het besluit treedt dan niet in werking
voordat op het verzoek is beslist.
Het beroepschrft moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 BA Den Haag; het verzoek om

een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Den

Raad van State, Postbus 20019, 2500 BA

Haag.

Wij verzoeken u vrendelijk om bij het instellen van beroep ons college een
afschrift van het beroepschft toe te zenden,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voordezen,

W.g.
ir. RHJ.M. Goumans,
directeur directie Water en Mileu

Verzonden: -- 3 JiJ' .
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AFSCHRIFr AAN

Adviesbureau Peutz & Associés BV, t.a.v. de heer R.P.M. Jansen, Postbus 696,
2700 AR Zoetermeer;

Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn;
Burgemeester en Wethouders van Boskoop;
Burgemeester en Wethouders van Bodegraven;
- Burgemeester en Wethouders

van Waddinxeen;

Burgemeester en Wethouders van Leiden;
Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp;
Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer;
Burgemeester en Wethouders van Alkemade, Postbus " 2370 AA

Roelofarendsveen;
Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West, Postbus 53'2, 2280 HH Rijswijk;

Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland,
Postbus 156, 2300 AD Leiden;

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Postbus 1167, 3880 BD
Dordrecht;
Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Mileubeheer, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag;

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afalwaterbehandeling, Postbus '7, 8200 AA Lelystad;

Commissie voor de milieueffectrapportage, Postbus 2345, 3500 GH Utrecht;
Stichting Natuur en Mileu, Donlcerstraat '7, 3511 KB Utrecht;

Zuid-Hollandse Milieufederatie, G.W. Burgerplein 5, 3021 AS Rotterdam.

