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Hierbij zenden wij u een pagina "Erratum" bij de tweede ontwerpvergunning op grond van de Wet 
milieubeheer, die 10 juni 2002 is opgesteld ten behoeve van de Centrale Gelderland (te Nijmegen) 
van Electrabel Nederland N.V. en waarvan u inmiddels een exemplaar heeft ontvangen. 

Het doorlopend stukje tekst van deze pagina behoort te warden gelezen bij de overwegingen van 
de ontwerpvergunning en zal bij de definitieve vergunning ender een toe te voegen tussenkopje 
"5.1 ·1 registratie afvalstoffen" warden opgenomen. 
De voorschriften moeten warden gelezen bij de voorschriften van de ontwerpvergunning op de 
plaats die uit de nummering volgt. Bij de definitieve vergunning zullen deze voorschriften op die 
plaats warden ingelast. 
lndien u een advies wilt geven of bedenkingen wilt inbrengen met betrekking tot de tweede 
ontwerpvergunning, verzoeken wij u met deze nagezonden pagina rekening te houden. 

Deze pagina hebben wij al gevoegd bij de stukken die met ingang van 13 juni 2002 ter inzage 
liggen in het "Open Huis" (gemeente Nijmegen) en de bibliotheek van het Huis der Provincie te 
Arnhem. 
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Erratum voorschrlften ontwerpbeschikklng 2 Electrabel (MW98.27376) 

aan considerans toe te voegen tekst 

Aangezien er bij Electrabel afvalstoffen verwerkt gaan warden die van buiten de inrichting 
afkomstig zijn wordt overeenkomstig artikel 8.14 Wet milieubeheer voorschriften aan de 
vergunning verbonden met betrekking tot de registratie van naar aard en oorsprong van de 
afvalstoffen. 

aan dictum toe te voegen voorschriften 

6.1.3 (registratie geaccepteerde partijen) 
Van alle geaccepteerde partijen afvalstoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens 
warden geregistreerd: 
a. naam, adres en waonplaats antdoener; 
b. naam, adres en waonplaats transporteur; 
c. locatie van herkomst; 
d. datum van ontvangst; 
e. de haeveelheid (tonnen); 
f. omschrijving aard en samenstelling; 
g. een analyserapport, indien van toepassing; 
h. afvalstoffencode. 

6.1.4 (registratie geweigerde partijen) 
Van alle geweigerde partijen afvalstoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens 
warden geregistreerd: 
a. naam •. adres en woonplaats ontdoener; 
b. naam, adres en woonplaats transporteur; 
c. locatie van herkomst; 
d. datum van ontvangst; 
e. de hoeveelheid (tannen); 
f. omschrijving aard en samenstelling; 
g. afvalstoffencode; 
h. reden van weigering; 
i. naam, adres, woonplaats geadresseerde van aangeboden partijen die geweigerd 

zijn. 

6.1.5 (bewaartermijn) 
De geregistreerde gegevens moeten dagelijks warden bijgehouden, gedurende ten minste 
vijf jaar in de inrichting warden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren ter 
inzage warden gegeven. 

6.1.6 (melden weigering afvalstoffen) 
Van geweigerde partijen afvalstoffen moet direct, binnen 24 uur, melding warden gedaan 
aan de Gedeputeerde Staten. 


