Bijlage A: Verklarende begrippenlijst
ACCREDITATIE: accreditatie door de raad van Accreditatie of een andere instelling die erkend is door
één of meer EU-lidstaten. Zie www.rva.nl.
ACTIVERING: het proces waarbij een stabiele nuclide in een radionuclide wordt omgevormd door het
materiaal waarin dat nuclide zich bevindt, met deeltjes of met hoogenergetische gammastralen te
bestralen.
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.
AFVALSTOFFEN: Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet,
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
AFVALSTOFFEN, RADIOACTIEF: materiaal dat radioactieve isotopen bevat of daarmee
gecontamineerd is, waarvoor geen praktische toepassingen bekend zijn. In paragraaf 2.2.3 van het
Veiligheidsrapport wordt een verdere classificering gegeven.
AFVALWATER: Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet,
voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
ALGEMEEN COÖRDINEREND DESKUNDIGE: stralingsbeschermingsdeskundige die namens de
ondernemer ervoor zorgt dat handelingen of werkzaamheden plaatsvinden binnen het kader van de
regels bij of krachtens de wet, die daarop toezicht houdt en controle uitoefent, die andere zaken die
betrekking hebben op stralingsbescherming coördineert en die namens de ondernemer intern
toestemming verleent voor handelingen en werkzaamheden.
AS SIKB 6700: Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende
protocollen en examenreglement.
BERGPLAATS: ruimte die uitsluitend wordt gebruikt voor de opslag van radioactieve stoffen
BESMETTINGSCONTROLE: controle van een oppervlak of een voorwerp, niet zijnde een
ingekapselde bron, op radioactieve besmetting, waarbij:
1. het oppervlak dat wordt afgewreven circa 5 cm2 bedraagt;
2. de detectielimiet van de meting voor alle nucliden maximaal 2 becquerel bedraagt.
BEWAAKTE ZONE: een ruimte als bedoeld in artikel 83, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit
stralingsbescherming.
BIJLAGE RADIONUCLIDE-LABORATORIUM BIJ DE VERGUNNING: Deze bijlage bevat de eisen
die vanuit het oogpunt van stralingsbescherming gelden voor een radionucliden-laboratorium.
BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT: Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de
productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het
Activiteitenbesluit.
BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL: Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende
voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten,
bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de
uitvoering is gewaarborgd.
BODEMRISICODOCUMENT: Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging.
Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisico-checklist uit de

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie
van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.
BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE: Automatische sprinklerinstallatie en brandmeldinstallatie.
BRANDWERENDHEID: Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven
vervullen bij verhitting; de brandwerendheid wordt bepaald volgens NEN 6069.
BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN: De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig
bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting,
bepaald volgens NEN 6069.
BRONCERTIFICAAT: document van de producent van de ingekapselde bron waarin ten minste de
activiteit, de nuclide, de gegevens van de capsule, de classificatie volgens Internationale standaard
ISO 2919:1999 of recenter en het serienummer zijn vermeld.
BUITENONTWERPONGEVAL: een ongeval dat mogelijk is, maar waarmee bij het ontwerp niet
volledig rekening is gehouden omdat het als te onwaarschijnlijk werd beschouwd.
CUR/PBV: Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende
Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 44: Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 65: Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.
CUR-RAPPORT 196: Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen.
DEUGDELIJKE CONTAINER: lekvrij, goed afgesloten vat of tank bestand tegen aantasting van
binnenuit of buitenaf, zoals corrosie, breuk, etc..
DIPLOMA IONISERENDE STRALING: diploma, certificaat, of ander getuigschrift afgegeven door
een instelling als bedoeld in artikel 7f van het Besluit stralingsbescherming.
DIRECTEUR KFD: Directeur van de Kernfysische Dienst.
EMBALLAGE: Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans,
metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en
intermediate bulkcontainers (IBC's).
EOX: Groepsnaam voor de som van de extraheerbaar aanwezige organische halogeenverbindingen.
EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ): Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus
van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld
overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het
Ministerie van VROM.
GASFLES: Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter.
GECONTROLEERDE ZONE: een ruimte als bedoeld in artikel 83, eerste lid, onderdeel a, van het
Besluit stralingsbescherming.
GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN: Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene
maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN dB(A): Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A),
overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde
regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie 61672, uitgave 2013.
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN: Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn
afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.
GEVAARLIJKE STOFFEN: Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen.
HOOFDINGENIEUR DIRECTEUR: de hoofdingenieur-directeur van de directie Zeeland van
Rijkswaterstaat te Middelburg.
HUISHOUDELIJK AFVAL: Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor
zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als
gevaarlijk afval.
INTERN TRANSPORT: het verplaatsen van radioactieve stoffen, splijtstoffen of ertsen binnen een
inrichting of een locatie, of tussen twee locaties binnen een inrichting, indien het vervoer onderworpen
is aan regelgeving die op de inrichting van toepassing is en het vervoer niet via de openbare weg
plaatsvindt.
KRITICITEIT: er is sprake van kriticiteit wanneer er voldoende neutronen aanwezig zijn om een
kernreactie in stand te houden.
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT): Het A-gewogen gemiddelde van de
afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo
nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid,
vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave
1999.
LEK: een bron waarbij een afgewreven activiteit van meer dan 185 becquerel is vastgesteld;
LEKBAK: Voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde
bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een
bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of
wegspattende vloeistoffen op te vangen.
LEKTEST: een controle van de behuizing van een radioactieve stof op radioactieve besmetting;
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax): Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de
meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met
een tijdconstante van 125 ms.
NEN-norm: Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm (postbus
5059, 2600 GB Delft).
NER: Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.
ONTWERPONGEVAL: dit betreft ongevallen waarvoor in het ontwerp van de installatie voorzieningen
zijn getroffen om ze te kunnen beheersen en waarvan de meesten niet tot lozingen in de omgeving
zullen leiden, mochten ze optreden.
OPENBAAR RIOOL: Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in
artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

OPENBAAR VUILWATERRIOOL: Voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk
afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer
is belast.
OVERSLAAN:
•
•
•

het kortdurend stallen van containers met afval, bijvoorbeeld containers die door schepen worden
aangevoerd en daarna door voertuigen worden verder getransporteerd, of andersom;
het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, bijvoorbeeld vanuit de chemokar naar
grotere vrachtwagens. Het kan daarbij gaan om afval dat door rechtspersoon A is ingezameld of
wordt getransporteerd en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B wordt overgeslagen;
het stallen van met afval geladen voertuigen, bijvoorbeeld het overnachten van een volle
vrachtwagen op een inrichting.

PAK: Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen.
PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen
uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De
adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende
taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.
PGS 15: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn
voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.
PREVENTIE: Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is
geworden, ter vermindering van:
a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de
levensduur van producten;
b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke
gezondheid, of
c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.
RADIOACTIEVE BESMETTING: een alfa besmetting van 0,4 becquerel of meer per cm2 of een
bèta/gamma besmetting van 4 becquerel of meer per cm2.
RADIONUCLIDEN-LABORATORIUM: laboratorium van B-niveau, C-niveau respectievelijk D-niveau
wat daarover is gesteld in de bijlage radionucliden-laboratorium.
RENDABELE MAATREGELEN: Naar keuze van de inrichting, maatregelen die een terugverdientijd
hebben van vijf jaar of minder.
STRALINGSBESCHERMING: Voor de termen en definities die hieronder niet zijn aangegeven wordt
naar de Kernenergiewet, het Besluit stralingsbescherming, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en
ertsen en de onderliggende ministeriële regelingen verwezen.
TECHNISCHE SPECIFICATIES: beschrijving van de voorwaarden waaraan systemen, componenten
van systemen en de organisatie van de bedrijfsvoering van de inrichting moeten voldoen, alsmede te
treffen maatregelen, om de inrichting zodanig in werking te kunnen houden dat de aan de
onderhavige vergunning verbonden voorschriften kunnen worden nageleefd.
TERREINGRENS: de begrenzing van de locatie(s), zoals aangeduid op de plattegrond (bijlage A24,
pagina 10 van de aanvraag) zoals bedoeld volgens bijlage 1.5 van de Uitvoeringsregeling
stralingsbescherming EZ.
TERUGVERDIENTIJD: De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van
eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de
maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen. In geval van een investering in

een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het
totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie
zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten
gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de
op het moment van het besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting.
Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van
een installatie en niet met rentekosten.
TOESTEL: toestel dat ioniserende straling kan uitzenden en geen radioactieve stof, splijtstof of erts
bevat.
VISA: Veiligheid Industriële Stookinstallaties voor het stoken van Aardgas.
VLG: Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.
VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING: Vloer of voorziening direct op de bodem die
waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of voorziening kan
komen.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING: Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder
voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de
niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING: Lekbak, tankput, vloer, verharding of een andere doelmatige
fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met de daarop afgestemde
bodembeschermende maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in de bodem kunnen geraken.
VOLDOENDE INSTRUCTIE: instructie als bedoeld in de artikelen 15 en 16 van het Besluit
stralingsbescherming, gericht op de handeling waarbij de werknemer betrokken is.
VPR: Voorlopige Praktijk Richtlijn, zoals beschreven in de reeks 'Bodembescherming' deel 55B,
Ministerie van Infrastructuur en Milieubeheer.
Waarschuwingssignalering en -teken: waarschuwingsbord en/of -teken dat in de in artikel 20,
eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming bedoelde situaties wordt aangebracht.
WONING: Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het
bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of,
indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld
in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.

