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Werkwijze hydrocyclonage 

Nadat de te cycloneren partij grand in de trechter ( 1) is gestort warden eerst de 
grove delen door middel van een trommelzeef afgezeefd. Op de trommelzeef(2) is 
een sproeiinstallatie gemonteerd, zodat de aanhangende klei-/zandfractie zoveel 
mogelijk van de at te scheiden grove delen (metaal, plastic, grind e.d.) wordt 
afgespoeld. 
Het afgescheiden grove materiaal (>2,5 cm) wordt opgevangen en kan warden 
afgevoerd. 

De doorval door de trommelzeef wordt opgevangen via een trilzeef (3), welke de 
delen grater dan 2 mm afscheid. Het afgescheiden materiaal kan warden 
afgevoerd. 

Vanuit de pompbak wordt het klei-zand-watermengsel naar de cycloon ( 4) 
gepompt, waar de minerale delen groter dan 63 µ m (zandfractie) warden 
afgescheiden. 

De cycloon is een apparaat voor het afscheiden van de zandfractie uit de 
water-kleifractie. 
De cycloon is voorzien van een automatische uitloopregulator, waardoor een zeer 
hoge indikkingsgraad (ca 75% ds.) wordt verkregen. Bovendien zal de onderloop 
gesloten blijven als er geen delen grater dan 63 µm in de aanvoer aanwezig zijn. 

De overloop van de cycloon, de water- en kleifractie kleiner dan 63 µ m wordt 
afgevoerd naar de pompbak (5). Vanuit de pompbak wordt de water- en 
kleifractie verpompt naar een of meerdere zeefbandpersen (6). Hier wordt de 
slibfractie ontwaterd. Het filtraat wordt vervolgens opgevangen in een opvangbak (8) 
en wordt weer gerecirculeerd in het proces of afgevoerd naar een bezinkbak 
waarna het geloosd wordt op het riool of oppervlaktewater. 

Er kunnen eventueel coagulanten en flocculanten toegevoegd warden aan de 
water- en kleifractie vanuit een doseerinstallatie (7). 

De zandfractie (minerale delen grater dan 63 µm) wordt opgevangen in een 
ontwateringszeef (9), waar het afgescheiden materiaal wordt gewassen. Vervolgens 
kan de afgescheiden zandfractie warden afgevoerd. Het filtraat wordt afgevoerd 
naar een bezinkbak ( 10) en vervolgens als proceswater gerecirculeerd of geloosd 
op het riool of op het oppervlaktewater. 
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Produkt-Informatie 
!:i~f!tofioc® .. ·· . · 
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Produkt. 

Toepassing. 

Produkteigenschappen. 

Dosering. 

Verpakking. 

Oprnerkingen. 

._, - . . 
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Synthofloc• 80JO, een wit granulaat, is een niet-ionogeen vlokhulpmidd 
met een laag rnoleculairgewicht op basis van Polyacryl_arnide. 

Synthofloc• 8CXX> wordt bij voorkeur ingezet in een zuui en sterk zout
houdend milieu voor bet coaguleren van de colloi"dale stoffen en voor t 
ontwateren van diverse slibsoorten 
Tuepassing~gebieden: 
- ertswinning 
- in anorganische processen 
- ontwatering van minerale slibsoorten 
- industrieel afvalwater 

Gemiddelde korrelgrootte 
Schudgewicht 
Gemiddeld moleculairgewicht 
Ionogeniteit 
Polyrneergehalte 
Oplostijd 
Viscositeit. Brookfield. 20°C 
in waterige oplossing 
-5,0 g/l 
- 2,5 g/l 
- 1,0 g/l 
Houdbaarheid produkt 

Doseerconcentratie: 0.1-10 96. 

1,5 mm 
0,8 kg/d.rn3 
1 x 106 

niet ionogeen 
9096 
Suur 

130mPas 
45 mPas 
20mPas 
10 rnaanden 
(richtwaarde) 

Richtlijnen voor doseerhoeveelheden kunnen iv .m. de vele toepassings 
rnogelijkheden niet aangegeven worden. Laboratoriurnonderzoek via 
Jartest (bekerglasexperiment) is noodzakelijk 
Optirnale doseerhoeveelheid en doseerplaats is alleen via een bedrijfs· 
test vast te stellen Overdosering moet vermeden worden --
Papieren zak met binnenzak van polyethyleen. 
Gewicht: 25 kg. 

Omdat Synthofloc• &XX) vochtigheid uit de lucht zal opnemen moeten 
geopende zakken droog worden opgeslagen. Voorkom het rnorsen van 
Synthofloc", omdat na kontakt met water groot gevaar voor uitglijden 
aanwez1g 1s. 

Deze bovenstaande gegevens baseren op pr~...s='.11:: ef\"i~.rn1gen Wi; vae!e:' ans 
ech1e: nie1 aa~spr2keUjk vour L~ deie prosp-ekT...:~ s~c~:-,::~ gf::::ie· .. ·e;;~ l0119B61/-05 
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Synthofloc• 8012 H, een wit granulaat, is eeQ zwak anionisch vlokhulp
m.iddel met een zeer hoog moleculairgewicht op basis van een 
copolyrneer uit acrylamide en natriumacrylaat 
Synthofloce 8012 H voldoet aan de norm gesteld in DIN 19 622. 

Synthofloc• 8012 H wordt bij voorkeur toepast in combinatie met ijzer- e 
aJuminiurnzouten voor het coaguleren in zwak zuur en alkalisch milieu 
van colloYdale stoffen en voor de ontwatering van hydroxydehoudende 
slibsoorten. 
Toepassing~gebieden: 
- galvanische industrie 
- papierindustrie 
- chemische processen 
- industrieel afvalwater 

Gem.iddelde korrelgrootte 
Schudgewicht 
Gem.iddeld rnoleculairgewicht 
Ionogeniteit - anionisch 
Polyrneergehalte 
Oplostijd 
Viscositeit. Brookfield. 20 °C 
in waterige oplossing 
- 5,0 g/l 
- 2,5 g/l 
- 1,0 g/l 
Houdbaarheid produkt 

Doseerconcentratie: 0,05 - 0.196. 

l,Smm 
b,8 kg/dm3 

15 x 106 
12 % 
90 96 
60 minuten 

900mPas 
450 mPas 
200mPas 

10 maanden 
(richtwaarde) 

Richtlijnen voor doseerhoeveelheden kunnen i. v.m de vele toepassing~ 
mogelijkheden niet ~gegeven warden. Laboratoriumonderzoek via 
Jartest (bekerglasexperiment) is noodzakelijk 
Opti.rnale doseerhoeveelheid en doseerplaats is alleen via een bedrijfs
test vast te stellen Overdosering moet vermeden warden. . .. 

Papieren zak met binnenzak van polyethyleen. 
Gewicht: 25 kg 

Omdat Synthofloce 8012 H vochtigheid uit de lucht zal opnemen, moeten 
geopende zakken droog warden opgeslagen. Voorkom het morsen van 
Synthofloc"', omdat na kontakt met water groat gevaar voor uitglijden 
aanwezig is. 

Dez.e bo\lenstaande gege\lens baseren op prakllSc~;e e=-·a:uige:-i W1J vo;::ien or:s 
ech1er niet aansprakel.JJk voar m dez.e prospe>-~T.J'.: 5'£1 2. :J:; e ~e?even~ 1'.l' 198Si7 -'.15 
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Produkt Information 

Das Produ~;:. 

Das Einsatzgebiet. 

- . . :." 

Synthof locR 3200, e1n weiBes Granulat, ist ein schwach 
kat ionisches Flockungshilfsmittel mit hohem Molekular
gew1cht auf Basis eines Copolymers aus Acrylamid und 
und Acrylsaureaminoester. 

SynthoflocR 3200 wird vorzugsweise zur Schlanment-~ 
w~sserung mittels filterpresse im lndustrie- und 
korrrnunalen Kl~ranlagenbereich eingesetzt. 

Die technischen Oaten. Mittlere KorngroBe 
SchUttgewicht 

1,0 rmi 
0,85 kg/dm3 
9 x 100 

Die Dosierung. 

Die Lieferform. 

Anmerk.ungen. 

Mittleres Molekulargewicht 
Ionogenit~t - kationisch 
Po lyrnerante i l 
LOsezeit 
Viskosit~t in wassr. l6sung 
nach Brookfield, 20 °C 
- 5 g/l 
- 2,5 g/l 
-1,0g/l 

Lagerstabilit~t (0 - 35 °C) 

25 'r 
90 % 
60 Minuten 

800 mPa. s 
350 mPa.s 
100 mPa. s 

8 Monate 

(Richtwerte) 

Die Dosierkonzentration betragt 0,1-1 %. Wegen der 
Vielzahl der Einsatzm0gl1chke1ten k~nnen Richtgr5Ben fur 
Oosiermengen nicht angegeben werden. In jedem Fall sind 
Vorversuche notwendig. Optimale Dosiermenge und Dosier
stelle sind dann jeweils im Praxisversuch zu ermitteln. 
Eine.Oberdosierung ist zu vermeiden. 

SynthoflocR 3200 wird in 25 kg-Papiers~cken mit Poly
ethyleneinlage geliefert. 

Synthof locR 3200 kann Feuchtigkeit aus der Lu f t aufneh-
me n, daher offene Sdcke trocken lagern. . 
Da bei Ndsse R~ t schgef ahr besteht, sollte das Verstreuen 
van Synthof loc vermi eden werden. 

f'iie \'Ors.JehHnden A. no•ban b<t 11 •1en • uJ pubLaCh• f\ LtlMru,..oon WH Uberncihm~n J1'doch 1m z.u~mmenhano mil dte~m Pr~oeei ~ll)e Hehuno und Gewahrif!i•1unoer. 

Th~ inh.nm.11ion prct.cto~d ·~ l1 bcl!-Od on ou.1 puc1c el en ;>cir1en ce No wr.u ren1y or re 3 pu 03 ;t.Jlhty cen be applied from I his brochure 

1..c~ mlorma1 1on~ P•~ c Ccn10 1 corrctPOndon\ l f10U e ec :1cnco Nous n·enoa~on1 ~Poendi!nl aucur.e rcapon._cbU1h~ ni o~u1nlle Vl>-1!.·VL!I de Celle nol!cc iechniqu~ 
fn-2<: boven.:icaand ocoo~ru bo:l'Oren op prak1i.che ervl!l!L'lQe:i Wu V"O'Olcn ona cchtet nici aoruprei~hjk: voor l.n de~ prot.pokl\.u •le ~nde oe:oovcna 

»SACHTLEBEN« Ssch:ie:::ie.-, Che:o:;e G;TJbH. Pestalowstra6e ~ . 
P:::sif<:c~: !7 c., 5~ !::'• ~ Hj'.; Duisburg l?. 
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Produkt-Informatie 

Produkt. 

Toepassing. 

. . 

Produkteigenschappen. 

Dosering. 

Verpakking. 

Opmerldngen. 

SynthoflOC- 6025, een wit granulaat, is een zWal< kationisch vlokhulp
m.iddel met een hoog moleculairgewicht op basis van een copolyrneer 
uit acrylarnide en methacrylzuur-aminoester. · 

Synthofloc• 6025 wordt bij voorkeur toepast voor bet coaguleren van 
colloYdale stoffen in neutraal tot sterk zuur milieu, bijvoorbeeld bij orga
nisch en anorganisch belast afvalwater en voor bezinking van zwevend 
biologisch slib. 

Gemiddelde korrelgroone 
Schudgewicht 
Gemiddeld moleculairgewicht 
Ionogeniteit - kationisch 
Polymeergehalte 
Oplostijd 
Viscositeit, Brookfield, 20°C 
in waterige oplossing 
-5,0 g/l 
-2,5 g/l 
- 1.0 g/I 
Houdbaarheid produkt 

Doseerconcentratie: 0,05-0,1 %. 

l,25mm 
0,85 kg/d.rn3 
9x1()6 

2596 
9096 
60 minuten 

750mPa.s 
320mPa..s 

80mPa.s 
lOmaanden 
(richtwaarde) 

PJchtlijnen voor doseerhoeveelheden kunnen iv.m. de vele toepassings
mogelijkheden niet aangegeven worden Laboratoriumonderzoek via 
Jartest (bekerglasexperiment) is noodzakelijk. 
Optimale dgseerhoeveelheid en doseerplaats is alleen via een bedrijfs. 
test vast te stellen. Overdosering moet venneden warden 

Papieren zak met binnenzak van polyethyleen 
Gewicht: 25 kg. .:::: 

Omdat Synthofloc• 6025 vochtigheid uit de lucht zal opnemen, moeten 
geopende zakken droog warden opgeslagen. Voorkorn het rnorsen van 
Synthofloc", omdat na kontakt met water groot gevaar voor uitglijden 
aanwezig is. 

De:ze bovenstaande gegevens bcseren op ;:irc.Y.::s:::i": e;v2...'L~ge:i \\'ii <oele~ o:cs 
echte! rue; aansprakelijk voor in deze prospei<-;-.,~ s:<:=-:-:::;": ~ e ge,· e!"~ JOiJ9B5!7-059 
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Synthofloc• 6068, een wit granulaat, is een zeer sterk kationisch vlokhul 
rniddel met een hoog rnoleculairgewicht op basis van een copolymeer 
uit acrylarnide en methacrylzuur-aminoester. 

, ~ · _) Toepassing. 

u - ) 
Synthofloc• 6068 wordt bij voorkeur toepast in neutraal tot sterk zuw
milieu, alsmede voor slibontwatering van industrie-afvalwaterinstallatie: 
en van biologische zuiveringsinstallaties. 

), 
(. J 

~ · · 

Produlcteigenschappen.. 

Dosering. 

Verpakking. 

Opmerkingen. 

Gemiddelde korrelgroone 
Schudgewicht 
Gerniddeld moleculairgewicht 
Ionogeniteit - kationisch 
Polyrneergehalte 
Oplostijd 
Viscositeit, Brookfield 20 °C 
in waterige oplossing 
- 5,0 g/l 
- 2.5 g/l 
- 1,0 g/l 
Houdbaarheid produkt 

Doseerconcentratie: 0,05 - 0,1 96. 

l,Omm 
0,65 kg/drn3 

10 x 1()6 
68 96 
90 96 
60minuten 

1600mPas 
700mPas 
300mPas 

12 maanden 
(richtwaarde) 

Richtlijnen voor doseerhoeveelheden kunnen i v.m. de vele toepassins; 
mogelijkheden niet aangegeven warden. Laboratoriumonderzoek via 
jartest (bekerglasexperiment) is noodzakelijk 
Optirnale doseerhoeveelheid en doseerplaats is alleen via een bedrijf! 
test vast te: stellen Overdosering moet venneden warden. 

Papieren zak met birmenzak van polyethyleen. 
Gewicht: 25 kg 

Orndat Synthofloc• 6058 vochtigheid uit de lucht za1 opnemen, moeten 
g eopende zakken droog warden opgeslagen. Voorkom het morsen va; 
Synthofloc•, orndat na kontakt met water groat gevaar voor uitglijden 
aanwezig is. 

Deze bavenstaande gegevens bcseren op ;:i:<0:t:is::r;E e;varingen WiJ vo~ie~ o;cs 
e::hter niei aansprc.ketijk voor in deze p:os ;:>=k:-~s s: ~ c.o,:::<: gege·1er-.s 
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Synthofloc• EM 6707, een witte emulsie, is een middelsterk kationisch 
vlokhulpmiddel met een middelrnatig moleculairgewicbt op basis van 
een copolymeer uit acrylamide en een rnethacrylzuuraminoester. 

Synthofloc• EM 6707 wordt bij voorkeur toegepast voor bet coagulerer 
van colloidale stoffen in neutraal tot sterk zuur milieu, alsmede voor 
slibonwatering van industrie-afvalwaterinstallaties en biologische 
zuiveringsinstallaties. 

Soortelijk gewicht 20°C 
Gemiddeld moleculairgewicht 
Ionogeniteit - kationisch 
Polyrneergehalte 
Oplostijd 
Viscasiteit Brookfield, 20°C 
-produkt 
- in waterige oplossing 5 g/l 
Houdbaarheid produkt 
(0-35°C) 

Doseerconcentratie: 0,05-0,1 %. 

1,06 kg/dm3 
10x106 
70% 
5696 
30 minuten 

1800mPas 
3000mPas 

6maanden 
(richtwaarde) 

Richtlijnen voor doseerhoeveelheden kunnen iv.m. de vele toepassing 
mogelijkheden niet aangegeven warden Laboratoriumonderzoek via 
Jartest (bekerglasexperirnent) is noodzakelijk 
Optimale doseerhoeveelheid en doseerplaats is alleen via een bedrijf: 
test vast te stellen Overdosering moet venneden warden 

Synthofloc• EM 6707 wardt standaard geleverd in 30 kg en 200 kg 
verpakking. 

Synthafloc• EM 6707 maet voor gebruik gaed warden gernengd 
Voorkom het morsen van Synthofl.oc*, omdat na kontakt met water gmo 
gevaar voor uitglijden-aanwezig is. 

Deze bovensiaa.nde gegevens bc.seren O;J prc.K:!S~he erva...-i ... TJger. \'ViJ voelen O!"'S 

ech~e: ruet aa~sp!Ckelijk voor iI1 deze prospe}:-:-...!~ s:~~:Jj'= gegcve:is J0.'19860-( 
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P ro<lu kllnf orma.tle ah!. Wa.terberum deling 

Synthofloc® 5860. V .. 

Syotbonoc 5860 V, o!Jl we~ Orllilul&t, lit ci.n atack 
katlonltcbet Plockuophllf1mlt1cl rnll hohom Molo· 
kular1•wlcbl aur Bult oln&a Copol)'lllcra a1a Ac:rylan:iid 
und Acry41urot.mlnoutor. 

.• 

5)'1:1tllonoe 5860 v lo'lrd vOC%UJIWoiH zur K.llr\lq von 
TrUbot1 Im t1tutr&le1:1 bl.a atark HUTCD Boroic:h 1owit ~ 
Scblammonr't'·lucnnii elnio1et.zt. :z..B. bcl lndu1trlc1b
v.·luon1 u.nd kommwialca Kllruil&jOll. 

Mlttlcn Konifr06o 
SchUttfowieht 
Ml.rtlerec MoloiWUJOw!cht 
Jooo~c.itlt • katio~.bcb 
Potymorll:ltoil 
U>1c.z.elt 
VW:.OOtlt iii wl.ur, L61wii 
uch Brookfield, 25 •c 
• Z,5 i-11 
• l,O~ 
Lqtiutabi.llclt (2S 'C) 

1,2.S m.m 
o,!5 k.j1dm3 
9xlo6 
60% 
90% 
60 Mi.n\llOD 

315 mP&.a 
100 mPu 
~ Monatc 

(Richrwerte) 

Dlo Ko~ntratloa der doalerfertlien L.Oiuna betrlat 
0,0.5·0,l %. Wc-,on d~r YiolubJ dor Siaaatxm°'"chkeileD 
k.Oonen RicbllP'~Ben ffu Do&lermecjen lllcbt anae~oben 
~rdon. lo jQdetP 1"1U 1U>d Yorv~r1ucbQ 11orwcndia. 
Optlmale Dvaiorm~nio und Oo5loncollo rind denn Jewcih 
im Pru:is~r•uch :rn errnltlolll. Elne Oberdoalerun¥ i'l zu 
v~rmdd~. 

Synchofloc 5860 V wl.rd in 1..5 k.a·Polyethylendcken 
Jelieforl. 

Synthonoc ~860 Y hnn Peuchtlgkch 1u1 dcr tuft aufacb· 
ruen, dlber orf t-nQ Slck.o lr_oci~n lttferil. -
D1 b-el Nhff Rut1cbie(ahr bc.iebt, 1ollle diU Venlrout:n 

vori SyuthoOoc Ytrr:nltdtu wtrdec. .. 

L-. ~-do~· "-'in~~ ...a_o~ I'\! .ai.1 ..... .a... ... ~.,..ho ,...J~CL>n<"<)o _..-i 
. .. ·- · · . . -~--- ··------- ----

SC.:::~tleb::i1 Chemie GmbH · Poslbus 3017. 2280 GA RijsW!jk 
n 070 - 5 19 22 03 · hx: 070 - 319220~ · T!:lex: 3~ 22~ 
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Produl{t Information 

Das Produkt. 

Das Einsatzgebiet. 

SynthoflocR EM 6999, eine Emulsion·,· 1st ein sehr stark 
kation1sches flockungshilfsrntttel mft hohem Mole
kula rgewicht auf Basis eines Copolymers aus Acrylamid 
und Methacryls~ureaminoester. · 

Synthof locR EH 6999 wird vorzugsweise zur Klarung von 
TrUben im neutralen bis stark sauren Bereich sow1e~ur 
Schlarrmentw~sserung eingesetzt, z.B. bei lndustr1eab
wassern und konmunalen Kl~ranlagen. 

Die technischen Oaten. Dichte, 20 °C 1,03 kg~dm3 
6 x 10 

Die Dosierung. 

Die Lieferform. 

Amnerkungen. 

Mf ttleres Molekulargewicht 
Ionogen1t~t - kattonfsch 
Polymerante1l 
LOsezef t 
ViskosfUt · 
nach Brookfield, 20 °C 
- Originalprodukt 
- w~ssrtge LOsung mit 5 g/l 

Lagerstabilit~t (0 - 35 °C) 

100 % 
48 % 
30 Minuten 

BOO mPa.s 
400 mPa.s 

6 Monate 

(Rtchtwerte) 

Die Dosferkonzentratfon betragt 0,05 %. Wegen der Viel
zahl der Etnsatzm~glfchkeften konnen RichtgroGen filr 
Dosiermengen nfcht angegeben werden. In jedem fall sind 
Vorversuche notwendig. Optimale Dosiermenge und Oos1er
stel le sind dann jeweils im Praxisversuch zu ermitteln. 
Eine Oberdos1erung ist zu vermeiden • 

Synthof locR EM 6999 wird in 30 kg- und 200 kg-G~binden 
geliefert. 

Synthof locR EM 6999 1st vor Gebrauch gut durchzumischen. 
Das Verschiltten v.on Synthof locR ist zu vermeiden, da 
Rutschgefahrl · 

0i~ ~('II '1(>hendcn An9aben b61Jeren aur pre.k:1iKhen [, lri.h1 unoen WIT Ubc111chmen )Cdoch tm 2.us~mme-nhtinQ mil d,1e:>-em Pro,~\::l l:"elJlc HofhJnQ u.1d Gcwlihtle"lunoen 

The in I or ma\1on Pl esented above La baJcd on our praciicl!.I, J.D-e 11enc~ No war rcn1y or re,p::in,ibillty can be 11 pplied from lhl!I brochure 

I r ~ inlo1 mAllOn!l Pt~~dcnlc' corr"'•P'Of"ldonl l t'IOU • "' ~ r1e nee N ou s n · cnO-'Qt'.'{)nJ ce~ncbr.l euc-vnt re,pon1 Ab1 h16 nl 0"'"n1lo vi..J e \'Udo cc11eo noliC'ft 1o c hri1que 

Dni~ boTn113\l\.IHlr10 0"0~'rl"'n1 be1t•ll!11nn op prak"llKh1:1 • r ·u1rm o rn ""''I I 'f'UOlf"ln on1 e::h101 hint e.or.iprl'l.kollfk: V(X)f ln de In p1o•po~1u1 "1.cnndo Q<lO~TnM 

,, SACHTLEBEN« Silch:lebe:i Ch~:.iie Gr.;b!-i. Pes:2Jcu:straGe 4 

?cst~ach 17 o~ ::.; D ~ tOJ Duisburg 17. 
-..- r- ~:::1 - ~ ,. ·- ·~- r ~=;~ ':' ~~C. (.0( c ~ ~ "l"""':' ir . ; • 
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~odukt-Inf ormatie 

Produlct. 

Toepassing. 

Produkteigenschappen. 

Dosering. 

, 

,Verpakking. 

0 prnerking en. 

Synthofloc« 8022 H, een wit granulaat, is een middelsterk anionisch 
vlokhulpmiddel met een zeer hoog moleculairgewicht op basis van ee 
copolymeer uit ac::rylamide en natriwnac::rylaat 
Synthofioc• 8022 H voldoet aan de norm gesteld in DIN 19 622. 

Synthofloc8 8022 H wordt bij voorkeur toepast in combinatie met ijzer-, 
aluminiumzouten voor het coaguleren in zwak zuur en alkalisch milieu 
van colbidale staff en en voor de ontwatering van hydroxydehoudende 
slibsoorten · 
Toepassing_?gebieden: 

galvanische industrie 
- papierindustrie 
- chemische processen 
- industrieel afvalwater 

Gemiddelde korrelgrootte 
Schudgewicht 
Gemiddeld rnoleculairgewicht 
Ionogeniteit - anionisch 
Polymeergehalte 
Oplostijd 
Viscositeit. Brookfield, 20 °C 
in waterige oplossing 
- 5,0 g/l 
- 2,5 g/J 
- 1.0 g/l 
Houdbaarheid produkt 

Doseerconcentratie: 0,05 - 0,1 96. 

1,5 mm 
0,8 kg/drn3 

15 x 1()6 
22 96 
90 96 
60 minuten 

1500mPas 
600mPas 
250mPas 

10 rnaanden 
(richtwaarde) 

Richtlijnen voor doseerhoeveelheden kunnen L v.m. de vele toepassins 
mogelijkheden niet aangegeven warden Laboratoriumonderzoek via 
Jartest (bekerglasexperiment) is noodzakelijk 
Optirnale doseerhoeveelheid en doseerplaats !:s alleen via een bedrijf: 
test vast te stellen. Overdosering moet venneden warden 

Papieren zak met binnenzak van polyethyleen. 
Gewicht: 25 kg 

Omdat SynthoOocc 8022 H vochtigheid uit de lucht zal opnemen, moetE 
geopende zakken droog warden opgeslagen. Voorkom het rnorsen va 
SynthoOoc<!>, omdat n2 kontakt met water groat gevaar voor uitglijden 
a2 _ _r1\vezig is. 

Deze bover.sloande gegevens baseren op pr<J.:r::s:::11e e:-•'2I1:-1?er: V.'1J voelef' or.s 
e:::h1er niel 2ansprakeLijk voo' in deze prns,?"k:-~<o s:;,2:'.-J.o S"'·:;ie,·e:-:s !O!l985i7-< 

.:? ,,SACHTLEBEN" 
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Produkt-lnfonnatie ;~: .. 

~-8212 ,' ' .. < . . . . . 

·. 

Produ)ct. 

Toe passing. 

Produkteigenschappen. 

Dosering. 

.~Verpakking. ·. : ~ -; ...... . , · ,,_ . 

Oprnerkingen. 

·: ~--:-:~,'":~:; ~,- - ;;- ... ·;". ~ .... ·-":~-.:.: -: · .... ·_:;..:.:-!.·~ .. -.~···.-· ... -.<,! . .:. .. ·.:- ·.-••. :: -:· •' :.;•.· , ·:. ••• ·- •, ·•• .• 
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Synthofloc• 8212, een wit granulaat, is een zwak anionisch vlokhulpmidde 
met een hoog rnoleculairgewicht op basis van een copolyrneer uit 
acrylamide en natriumacrylaat 

Synthofloc• 8212 wordt bij voorkeur toepast in combinatie met ijzer- en 
aluminiumzouten voor het coaguleren in zwak zuur en alkaliscb milieu 
van colloYdale stoffen en voor de ontwatering van hydroxydehoudende 
slibsoorten. 
Toepassing~gebieden: 
- galvanische industrie 
- papierindustrie 
- chemische processen 
- industrieel afvalwater 

Gemiddelde korrelgrootte 
Schudgewicht 
Gemiddeld moleculairgewicht 
Ionogeniteit - anionisch 
Polyrneergehalte 
Oplostijd 
Viscositeit, Brookfield, 20 °C 
in waterige oplossing 
- 5,0 g/l 
-2,5 g/l 
- 1,0 g/l 
Houdbaarheid produkt 

Doseerconcentratie: 0,05 - 0,1 96. 

l,Smm 
0,8 kg/drn3 

10 x 106 
12 96 
72 96 
60 minuten 

650 mPa.s 
300 mPa.s 
140 rnPas 

10 maanden 
(richtwaarde) 

Richtlijnen voor doseerboeveelheden kunnen i v.m de veHe toepassing: 
mogelijkheden niet aangegeven worden. Laboratoriurnonderzoek via 
Jartest (bekerglase~riment) is noodzakelijk 
Optimale doseerhoeveelheid en doseerplaats is alleen via een bedrijfs 
te st vast te stellen. Overdosering moet venneden wordert 

Papieren zak met binnenzak van polyethyleen. 
Gewicht: 25 kg 

Omdat Synthofloc• 8212 vochtigheid uit de lucht zal opnemen, moeten 
geopende zakken droog warden opgeslagen Voorkom hel morsen var 
Sy11thofloc*, omdat na kontakt met water groat gevaar voor uitglijden 
aanwez1g is. 

Deze bovens:aande gegevens baseren op praJ..~cne e!"Vi'...'l!lger_ \'/1j voeien oru 
ech1e1 rue: aansp:akelijk voor in de:ze prospec:..:s s:2~:1d0 9'2::!'2"E':1': I0/!935 ,, -C 

-~,,SACHTLEBEN " 
• - - .... . (" • I 
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Produkt-Inf ormatie 

Produkt. 

Toe passing. 

Produkteigenschappen. 

Dosering. 

Verpakking. 

Oprnerkingen. 

Synthofloce 8232, een wit granulaat. is een middelsterk anionisch vlokhul 
middel met een hoog moleculairgewicht op basis van een copolyrneer 
uit acrylamide en natriumacrylaat . 

Synthofioc• 8232 wordt bij voorkeur toegepast in combinatie met ijzer- E 
alununiwnzouten voor het coaguleren in neutraal en alkalisch milieu 
van collo"idale stoffen 
Toepassing?gebieden: 
- galvanische industrie 
- papierindustrie 
- chemische processen 
- industrieel afvalwater 

Gemiddelde korrelgrootte 
Schudgewicht 
Gemiddeld moleculairgewicht 
Ionogeniteit - anionisch 
Polymeergehalte 
Oplostijd 
Viscositeit, Brookfield. 20 °C 
in waterige oplossing 
- 5,0 gfl 
-2.5 g/l 
- 1.0 g/l 
Houdbaarheid produkt 

Doseerconcentratie: 0,05 - 0,1 %. 

1,5 mm 
0,8kg/dm3 

10 x 1()6 
32 96 
72 96 
60 rninuten 

lCXXl rnPas 
450 rnPas 
200mPas' 

lOmaanden 
(richtwaarde) 

Richtlijneri voor doseerhoeveelheden kunnen i v.m de vele toepassaig 
rnogetij kheden c.iet aangegeven worden. Laboratoriwnonderzoek via 
Jartest (bekerglasexperiment) is noodzakelijk 
Optimale doseerhoeveelheid en doseerplaats is alleen via een bedriju 
test vast te stellen. Orerdosering moet venneden warden 

Papieren zak met binnenzak van polyethyleen 
Gewicht: 25 kg 

Omdat Synthofloc• 8232 v~htigheid uit de lucht zal opnem.en. moeten 
geopende zakken droog worden opgeslagen Voorkom het morsen vai 

Synthofloc~. omdat na kontakt met water groat gevaar voor uitglijden 
aar1wez1g is. 

De ze bovenslaande gegevens baseren op pra.>:c.sche e:-;a..-c-ig e rt Wi; voelen or.s 
e chter niet aansprakeLijk voor in d eze prospek.~ $~ 22-~::; e s; eg e ve ~s J0/198517 ~ 

~~- ,, SACHTLEBE0:" ) : . .:. :: ::~- ~=::=:-: t ~.-.4::::~:..:~ ~;-;ill!-: Pesta~c::::.s~ .; [. ~:=·~ ~:_:s::J.rg-Hc::-~~s 

?::s;c::::e~ ::-:_5:.::;._S :;:,:::;:; 2.:. i) . .;JOO Duis!:mr:;; 
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Produkt-Informatie 
'_-SynthoflocR -
-;'.:··9252 ·:. 

ProdukL 

Toe passing. 

Produldeigenschappen.. 

Do sering. 

Vei:pakld.ng. 

-Opm~rkinge~ : 

:-·; . . 

. ~·-, .· -. . . . .. 
:·: ..... ; · .. -· · .... _ .. 

Synthofloc• 8252 een wit granulaat, is een sterk anionisch vlokhulpmidde' 
met een middelmatig moleculairgewicht op basis van een copolymeer 
uit acrylamide en natriumacrylaat 

Synthonoc• 8252 wordt bij voorkeur toegepast voor bet coaguleren van 
collo'idale stoffen in neutraaJ en alkalisch milieu en voor ontwatering van 
mineraJe slibsoorten, afkomstig van: 
- metaalverwerkende industrie 
- keramische industrie 
- galvanische industrie 
- papier industrie 

Gerniddelde korrelgrootte 
Schudgewicht 
Gemiddeld moleculairgewicht 
lonogeniteit - anionisch 
Polymeergehalte 
Oplostijd 
Viscositei~ Brookfield, 20°C 
in waterige oplossing 
-5,0 g/l 
-2,5 g/l 
-1,0 g/l 
Houdbaarheid produkt 

Doseerconcentratie: 0,05-0,1 %. 

l,5mrn 
O,Bkg/dm3 
5x1()6 

52% 
7296 
60minuten 

1400 mPa.s 
600 mPa.s 
250mPas 

lOmaanden 
(richtwaarde) 

Richtlijnen voor doseerhoeveelheden kunnen iv.m. de vele toepassing 
mogelijkheden niet aangegeven worden. Laboratoriumonderzoek via 
Jartest (bekerglasexperiment) is noodzakelijk. • 
Optirnale doseerhoeveelheid en doseerplaats is alleen via een bedrij[ 
test vast te stellen. Ov~erdosering meet vermeden warden. -.. 

Papieren zak met binnenzak van polyethyleen. 
Gewicht: 25 kg. 

Omdat Synthofloc• 8252 vochtigheid uit de lucht zal opnemen. moeten 
geopende zakken droog worden opgeslagen. Voorkom het morsen Ve 

Synthofioc•, omdat na kontakt met water groot gevaar voor uitglijden 
aanwezig is. 

Deze bovenstaande gegevens baseren op praktische ervaringen_ Wij voelen ons 
echler niel aansprakelijk voor in deze prospekrus staande gegevens J0/1986/ 

l~J,, SACHTLEBEN" , SACHTL!::.3E:t.; < Che:-;i 1e Grnbi-i.. Pes;aio:ziso 4. D--4100 Duisburg-Hornberg 

fos;acires : Poslbus JO OS 2.3. D-4100 [)-JJ.Sburg L 
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Produkt-Inf ormatie 

Produkt. 

Toepassing. 

. . 

Produkteigenschappen. 

Dosering. 

Verpakking. 

Opmerkingen. 

, , 

:'"· 

Synthofloc• EM 8329, een witte emulsie, is een middelsterk anionisch 
vlokhulpmiddel met een zeer hoog moleculairgewicht op basis van een 
copolymeer uit acrylamide en natriumacrylaat 

Synthofloc• EM 8329 wordt bij voorkeur ingezet in zwak zuur en alkaliscl 
milieu voor bet coaguleren van colloidale staff en. 
~p~g@ebieden: 
- anorganisch chemische processen 
- industtieel afvalwater 

Soortelijk gewicht. 20°C 
Polymeergehalte 
Gemiddeld moleculairgewicht 
Ionogeniteit - anionisch 
Oplostijd 
Viscositeit, Brookfield, 20°C 
- produkt 
- waterige oplossing 5 g/l 
Houdbaarheid produ.kt 
(0-35°C) 

Doseerconcentratie: 0,05-0.1 %. 

l,02kg/dm3 
2896 
15x106 
3296 
30minuten 

600mPa.s 
2000mPas 

6maanden 
(richtwaarde) 

Richtlijnen voor doseerhoeveelbeden kunnen iv.m. de vele toepassings· 
mogelijkheden niet aangegeven warden Laboratoriumonderzoek via 
jartest (bekerglasexperiment) is noodzakelijk 
Opti.rnale doseerhoeveelheid en dosee:rplaats is alleen via ~en bedrijfs
test vast te stellen Overdosering moet vermeden warden 

Synthofloc• EM 8329 wordt standaard geleverd in 30 kg en 125 kg 
ve:rpakking. 

Synthofloc• EM 8329 moet voor bet gebruik goed warden gemengd 
Voorkorn het rnorsen van Synthofloce, omdat na kontakt met water groot 
gevaar voor uitglijden aanwezig is. 

Deze bovenstaande gegevens baseren op praktisc:he ervaringen_ Wij voelen ons 
echter niet aansprakelijl< voor in deze prospektus staande gegevens. J0/198517-0~ 

j ~j ,, SAC HT LE B E N « >S.f.CHTLLll~ <Chemie GmbH. Pestclo:>.ztSo:. '\. 0-<;JOO DU1Sburg-Hornberg 
Postadres Postb~ 1005 23. D-4100 DutSburg L 
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Produkt-Infonnatie 

Produkt. 

Toepassing. 

Produkteigenschappen. 

Do sering. 

Verpakking. 

Opmerkingen. 

-. . .. 
.... ._.; ... : 

Sachtofloc• is een vloeibaar zeer eff ecti.ef prirnair vlokmiddel volgens 
een speciaal proces vervaardigd uit een combinatie van een basische 
polyaluminiumchloride en geselecteerde Synthofl~-~lyelectrolieten. 

Sachtofloc• wordt toegepast in zwak zuur en zwak alkalisch millieu bij 
afvalwaterreiniging in de: 
- Papierindustrie 
- Textielindustrie 
- Petrochemie 
-Keramische industrie 
- Levensmiddelen industrie 
- Verfindustrie 
- Wasserijen 

Sachtofloc• type: 

pH-waarde 
S.G .. 20°c 
Viscositeit Brookfield. 20°C 
Vriespunt 
Ionogeniteit - kationisch 
Houdbaarheid 

46.3 

2,9 
1.20 kg/dm3 

2SmPas 
-8°C 
laag 

6 maanden 
(richtwaarde) 

4624 

3,1 
1,16 kg/dm3 

70mPa.s 
-5°C 
st erk 
6maanden 

Sachtofloc• moet onverdund aan bet te behandelen water worden 
toegevoegd Wegens de doorgaans zeer getinge doseerhoeveelheid ~ 
het een vereiste dat op de plaats van toevbeging voldoende turbulentie 
aanwezig is. Sachtofioc• is in een breed pH-gebied werkzaam (4,5-9,0). 
De doseerhoeveelheid laat zich op laboratoriumschaal met behulp van 
een Jar-tesr vaststellen. 

Per eenheid van 35 k~ 250 kg en 950 kg. 
Per tank:auto van ca ZQlon. 

Sachtofloc"' is een zwak-zuur produkt en voor de toepassing van het 
produkt moet men zuurbestenclige materialen kiezen. · 
Bij het omgaan met Sachtofloc• moet men dezelf de voorzorgsmaatregele 
nemen a1s bij verdunde zuren. 

Deze bovenstaande gegevens baseren op praktische ervaringen_ Wij voelen ons 
echter niel aansprakelijk voor in deze prospekrus staande gegevens. J0/]98617-C 

I~» SACHTLEBEN« ~SACHTLEBEN< Cherru e GmbH. Pestalozzisu_ 4. D-4100 Duisburg -Hombe19 

Postad!es: Poslbus JOOS 23. 0---':JOO Duisburg L 
--- ---
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Produkt-lnformatie 

Produkt. 

Toepassing. 

. . 

Produkteigenschappen. 

Dosering. 

•. ~Verpakking. 

Opmerkingen. 

Synthofloc• 8212. een wit granulaat. is een zwak anionisch vlokhulpmidd1 
met een hoog moleculairgewicht op basis van een copolymeer uit 
acrylamide e~ natriumacrylaal 

Synthofloc• 8212 wordt bij voorkeur toepast in combinatie met ijzer- en 
aluminiurnzouten voor het coaguleren in zwak zuur en alkalisch milieu 
van colloYdale stoff en en voor de ontwatering van hydroxydehoudende 
slibsoorten. 
Toepassing§gebieden: 
- galvanische industrie 
- papierindustrie 
- chemische processen 
- industrieel afvalwater 

Gemiddelde korrelgrootte 
Schudgewicht 
Gemiddeld moleculairgewicht 
Ionogeniteit - anionisch 
Polyrneergehalte 
Oplostijd 
Viscositeit. Brookfield, 20 °C 
in waterige oplossing 
-5,0 g/l 
-2,5 g/l 
- 1,0 g/l 
Houdbaarheid produkt 

Doseerconcentratie: 0,05 - 0.1 %. 

1.5 mm 
0,8 kg/d.m3 

10 x 1()6 
12 96 
72% 
60minuten 

650mPas 
300mPas 
140mPas 

lOmaanden 
(richtwaarde) 

Rlchtlijnen voor doseerhoeveelheden kunnen i v.m de vele toepassing 
mogelijkheden niet aangegeven warden Laboratoriumonderzoek via 
Jartest (bekerglase~rirnent) is noodzakelijk 
Optimale doseerhoeveelheid en doseerplaats is alleen via een bedrijf! 
test vast te stellen Overdosering moet vermeden warden. 

Papieren zak met binnenzak van polyethyleen. . 
Gewicht: 25 kg · 

Omdat Synthofloc• 8212 vochtigheid uit de lucht zal opnemen, rnoeten 
geopende zakken droog warden opgeslagen Voorkorn bet rnorsen va; 
Synthofloc41>, omdat na kontakt met water groot gevaar voor uitglijden 
aanwezig is. 

Deze bovenstaande gegevens baseren op prakn.sche ervaringen. Vlij voelen ons 
echter niel aansprakelijk voor in deze prospekT~~ slacnde gegevens 10/198617 ~ 

!~"SACHTLEBEN (( > SACHTLE:3E:N • Che;-:-je GmbH. Pes1alozz.15 rr ~. D-4100 Duisburg-Hornberg 

Pos;ad.:-es ? ::isD<Js !O CS 22. D-4100 Dui.Sburg L 
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---· BESCHIK.KING 

.· 

( 

HooGHEEMRAADSCHAP VAN 

\WATER ENDE SLU!ZEN IN 
I 
!NOS NOORDERKWART!ER 

Beschikking van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van bet Hoogheemraadschap van 
Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier, hierna te noemen bet college. 

De aanvraag 
Op 16 mei 1997 hebben wij van v.o.f. 'c Oost, Harmeokaag 9 te Schagen, hierna te noemen bet 
bed.rijf, een aanvraag oatvangen voor een vergunning ex arrikel 1, eerste lid van de Wet 
veroatreiniging oppervlaktewateren (J{YO) voor bet lozen van afvalwater afkomstig van bet 
baggerdepot 't Oost 1, Oostoeverweg 73 te Den Helder in de riolering van de gemeente Den 
Helder alsmede op.bet oppervlaktewater. Een aanvulling op de aanvraag hebben wij ontvangen op 
8 juli 1997 . 

De achcergronden van de aanvraag 
Het bed.rijf beeft een terrein aan. de Oostoeverweg 73 te Den Helder ingericht als een bagger
depot. Binnen de inrichting zal baggerspecie, grood eo overige potentieel herbruikbare 
afvalstoffen wordea geaccepteerd. Afuankelijk van de soort, de hoeveelheid en de concentratie, 
worden de potentieel herbruikbare afvalstoffen, in.clusief grood, gescheiden van de baggerspecie 
opgeslagea . Voor de verwerking van baggerspecie is reeds eerder, op 20 januari 1993 oader 
nwnmer 2.92.107, een vergunning in bet leader van de Wet veronrreiniging oppervlaktewateren 
(WYO) verleend . Door bet bed.rijf is een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning 
aangevraagd . Reden hiervoor is dat de activiteiten waarvoor destijds vergunning is aangevraagd 
worden uitgebreid. De uitbreiding bestaat wt: 
- een terreinuitbreid.ing met 2,5 ha; 
- opslag en bewerking (hydrocyclonage inclusief zevea) van baggerspecie welke de Baga (Besluit 

a.anwijzing gevaarlijke afvalstoffeo)-grenswaarden k.an overschrijden; 
- opslag van grond welke de Baga-grenswaardeo kunnen overscbrijden in afwachting van verdere 
be- of verwerking; 
- cyclooage en zeven van grood en overige potentieel herbruikbare afvalstoffen welke de Baga

grenswaardeo aiet overschrijdea; 
- immobilisacie van baggerspecie en overige poteatieel herbruikbare afvalstoffen (via het 

Vaodofi.x-proce<le) met behulp van een mobiele menginstallatie. 

Ops lag 
De kwaliteit van de bagger die in dit depot za1 worden gebracht wordt aangemerkt als klasse 1, 2, 
3 en 4 volgens de normering van de Evaluatieaota Water. De bagger kan zodanig verontreinigd 
zijn dal de Baga-grenswaarden worden overschredeo . De veroncreinigingen .kunnen onder andere 
bestaan uit zware metalen en PAK (polycyclische arnmatische koolwaterstoffen) . 

Naast baggerspecie zal binnen de inrichting tevens grand en overige potentieel herbruikbare 
afvalstoffen warden opgeslagen en/of worden be- of verwerkt, welke de Baga-grenswaarden 
kunnen overschrijden. 

Veiligheid, schoon waler, 
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Afhankelijk van de soort, hoeveelheid en de concentratie worden de potentieel herbruikbare 
afvalstoffen, inclusief grond, gescheiden van de baggerspecie opgeslagen. Voor de cornpartime
ring van de baggerspecie zal minimaal de volgende indeling worden gehanteerd: 
- klasse 2; 
- klasse 3 en 4 op basis van PAK; 
- klasse 3 en 4 op basis van zowel PAK als zware metaJen (zgn. cocktails) en baggerspecie 

behorende tot de categorie gevaarlijk afval . 

lmmobilisatie 
Immobilisatie is een technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen 
van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de verspreiding van milieuverontreinigende 
stoffen door uitloging, erosie of verstuiving op de korte en lange termijn wordl verminderd. De 
immobilisatie vindt plaats volgens het zogenaamde Vandofix-procede. Het immobilisatieproces 
bestaat uit een mobiele menginstallatie waarbij de afvalstoffen volgens een vooraf vastgestelde 
receptuur in de juiste verhoudingen worden gemengd met additieven (cement, eventueel kalk, 
water en een anorganische stof). Bij het immobiliteitsproces komt geen afvalwater vrij. 

Hydrocyclonage 
Het hydrocycloneren/zeven vindt plaats in bet leader van op- en overslag. Dit proces is bedoeld 
om een afvalstof te scheiden in berbruikbare grondstoffen en een restafvalstof. 

Binnen de uitbreiding van de inricbting zal maximaal 24 .000 ton baggerspecie en overige 
potentieel berbruikbare afvalstoffen per jaar worden bewerkt (hydrocyclonage/zeven en/of 
immobiliseren). 

Baggerspecie afkomstig van grootscbalige baggerwerken wordt met bebulp van oppervlaktewater 
uit het Noordhollandscb Kanaal in het desbetreffende opslagcompaniment gespoten. Nadat de 
baggerspecie in bet compartiment is gebracbt, wordt bet overtollige zogenaarnde proceswater via 
een overloop in een bezinkvoorziening gebracht. Het overtollige proceswater wordt na bezinking 
terug geloosd op bet Noordhollandsch Kanaal. 

Als gevolg van de opslag en bet be- en/of verwerken van genoemde stoffen ontstaat afvalwater. 
Dit afvalwater bestaat uit: 
- proceswater; 
- water afkomstig van de afvalstoffen zelf; 
- regenwater; 
- buisboudelijk afvalwater. 
In de aanvulling op de aanvraag welke wij hebben ontvangen op 8 juli is aangegeven dat de 
maximale afvoer op de gemeentelijke riolering ca. 200 m3/uur bedraagt. Daarnaast vindt er een 
lazing plaats van proceswater op bet Noordhollandsch Kanaal, deze bedraagt maximaal 10 
m3/uur. 

Het afvalwater dat via de gerneentelijke riolering wordt afgevoerd, wordt uiteindelijk behandeld in 
de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Den Helder, waama het wordt geloosd op het 
Noordhollandscb Kanaal. Over dit oppervlaktewater voert het hoogheemraadschap het kwaliteits
beheer. 

Over de samenstelling, de hoeveelheid en de eigenschappen van de afvalwaterstromen wordt in de 
aanvraag informatie gegeven. 

Overwegingen ten aanzien van de aanvraag 
Het bedrijf is gezien de aard van de werkzaamheden een inrichting die val! onder de categorieen 
van bedrijven, zoals aangegeven in het Koninklijk Besluit van 4 november 1983, Staatsblad 
(Stbl. 577), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 november 1990 (Stbl. 1990, 598) . Daarnaast 
wordt overtollig procesafvalwater direct geloosd op bet oppervlaktewater. 

Veiligheid, schoon water, 
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Het gevolg is dat het bedrijf voor zowel bet !oz.en van bedrijfsafvalwacer met behulp van een werk 
(bedrijfsriolering) dat op een ander werk (bijvoorbeeld de gemeeotelijke riolering) is aangesloten, 
als voor de directe lozing van overtollig proceswater op oppervlaktewacer, dienc te beschikken 
over een vergunning ingevolge de WVO. 

De hiertoe ingediende aanvraag beoordelen wij op de invloed die de direcce lozing van overtollig 
proceswater beeft op het oncvangeod oppervlaktewater, bet Noordhollandsch Kanaal en op de 
invloed van de Jozing van de bedrijfsafvalwater op de doel.macige werking van de rwzi Den 
Helder, alsmede op de kwaliteit van bet onrvangeode oppervlaktewater, eveneens bet 
Noordhollandscb Kanaal. 

De aanvraag is bedoeld ter verkrijging van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende 
vergunning en strelct ter vervanging van de bestaande vergunning die op 20 januari 1993 onder nr. 
2.92.107 aan het bedrijf verleend is. Deze bestaaode vergunning zal worden ingetroklcen. 

De kwaliteit van de bagger die: in cl.it depot za1 worden gebracht wordt aangemerkt als klasse 1, 2, 
3 en 4 met inbegrip van probkemspecie (baggerspecie die mobicf.e verontreinigingen bevat 
(arseen, chroom) en in klasse 4 is ingedeeld) en bagger die zodan;ig verontreinigd is dat de Baga
grenzen worden overschreden. De bagger die in cl.it depot wordt gebracht, wordt getoetst aan de 
normwaarden gesteld in de Evaluatienota Water. 

De lcwaliteit van het te lozen afvalwater wordt bepaald door de lcwaliteit van de opgeslagen bagger 
alsmede door de in bet afvalwater opgeloste en onopgeloste bestanddelen. De PAK en in mindere 
mate de zware metalen, hecbten zich voornamelijk aan de onopgeloste bestanddelen. 
Door de onopgeloste bestaoddelen in het te lozen water te laten bezinken, worden de verontrei
nigingen in het re lozen water zoveel mogelijk verwijderd. Afhankelijk van de gesceldheid van de 
bagger en de waterfase, zoals de zuurgraad, kunoen ook zware metalen in opgeloste vorm in het 
te lozen afvalwater aanwezig zijn. Met betrekk:ing tot deze aspecten worden voorschriften gesteld 
cenei.nde een goede afvalwaterkwaliteit te kunnen waarborgen. 

Het overtoUig proceswater wordt, alvorens bet wordt geloosd, gebufferd, bemonsterd en 
geanalyseerd. Aan de lozing van het proceswater direct op oppervlaktewater worden voorschriften 
gesteld teneinde een goede afvalwaterlcwaliteit te kunnen waarborgen. 

In verband met de aanwezigbeid van onder andere de zwarte-Iijststoffen cadmium en lcwik in het 
te lozen afvalwater, wordt bet volgeode opgemerkt. De huidig geldende EG-richtlijn van 4 mei 
1976 (76/464/EEG) bepaalt dat voor een lazing van afvalwater waarin onder andere cadmium en 
kwik voorkomen, een vergunoing slechcs voor eeo beperkte duur mag worden verleend. 
mgevolge artikel 8.22 van de WM en bet Koninklijk bcsluit van 2.februari 1993, nr. 92.008678, 
bestaar de verplichting de WVO-vergunning vierjaarlijks te bezien. De vergWIDing zal dan 
ambtshalve worden aangepast indien de vergunning met het oog op de van toepassing zijnde 
grenswaarden niet meer toerei.kend is gezien de technische mogelijkheden tot bescherming van het 
milieu en de ontwikk.elingeo met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. 
De vergunning wordt aangevraagd voor een periode dat huidige vergunde inrichting in werking is, 
in concreto medio 2005. In aansluiting op deze datum zal de geldigheidsduur van onder-
havige vergunning eveoeens tot die datum beperkt worden. 

Tegen het lozen van bet afvalwater via de gemeentelijke riolering en de rwzi Den Helder op bet 
oppervlaktewater alsmede de directe lozing van overtollig proceswatcr op het oppervlalctewater 
bestaan bij ons geen bezwaren, mits aan de voorschriften wordt voldaan die wij aan deze 
vergunning verbi.nden. 

Voor de specifieke rioleringsbelangen, die niet in deze vergunning kunnen worden geregeld, 
gelden de voorschriften die bij of Jcrachtens de WM zijo opgenomen. De provincie is in deze 
bevoegd gezag . 
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De procedure 
tngevolge anikel 7b van de WVO heeft overleg cnet de provincie plaatsgevonden met betrekking 
tot een evenrueel te verleoen m.ilieuvergunning op grond van de Wet milieubeheer (WM). Voor 
onderhavige inrichting is een vergunniog vereisr op grood van de WM. Derbalve is een verdere 
geco6rclioeerde bebandeling noodzakelijk. 

Alvorens de aanvraag in bebandeling wordt genomen, vereist artikel 7b, derde lid, sub a van de 
WVO dat de aanvraag om verlening of wijziging van een vergunning lcracbtens de WM binnen 
zes weken moet zijn ingediend na bet tijdstip waarop de aanvraag om eeo vergunning k:rachtens de 
WVO is ingediend. Aangezien aan die vereiste is voldaan, wordt de aanvraag in bebandeling 
genomen. 

De aanvraag en de ontwerp-beschikking bebben wij op grond van artikel 3: 17 respectievelijk 3: 19 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij brief d.d. 21 mei 1997 respectievelijk bij brief d.d. 
3 november 1997 gezonden a.an: 
- burgemeester en wethouders van Den Helder; 
- de Inspectie voor de Volksgezoodheid voor de hygiene van bet milieu in Noord-Holland en 

Flevoland te Haarlem; 
- bet Rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbebandeling (Riza) te Lelystad. 

De aanvraag en de ontwerp-beschikking hebben dit college en/of deze instanties geen aanleiding 
gegeven tot bet naar voren brengen van hun zienswijze. · 

lngevolge artikel 3:19 van de Awb en arti.kel 13.4 van de WM heeft de ontwerp-beschikking met 
bijgevoegde stukken van 7 november 1997 tot 6 december 1997 ten kantore van bet 
hoogheem.raadscbap, bij de Openbare Bibliotheek te Edam (gedurende drie uren buiten 
kantoortijd) en ter secretarie van de gemeente Den Helder ter inzage gelegen. Van deze 
terinzagelegging is ingevolge artikel 3: 19 van de Awb kennisgeving gedaan in de Staatscourant en 
in een ter plaatse verscbijnend nieuwsblad (Noordbollandscb Weekblad, editie Den Helder). 
waarbij is vermeld dat een ieder bedenkingen bij bet hoogheem.raadscbap kan inbrengen. 

Overeenkomstig artikel 7b, tweede lid van de WVO en artikel 14.3, tweede lid, van de WM zijn 
de aanvragen voor en de ontwerpen van beide beschikkingen gezamenlijk bekendgemaakt. 

Tegen de onrwerp-beschilcking zijn geen bedenkingen ingebracht. 

De procedure is uitgevoerd overeenkomsfig bet bepaalde in afdeling 3.5 van de Awb en afdeling 
13.2 van de WM. De afdoening door bet sectorboofd is gebaseerd op het mandaatbesluit van 
31januari1996, nr. 9600496, laatstelijk gewijzigd bij besluit nr. 9611387, van 31oktober1996. 

Het besluit 
Gelet op bet bovenstaande en mede gelet op artikel I, eerste en tweede lid, van de WVO en op 
artikel 4, eerste lid, van de Verordening waterkwaliteitsbeheer Noord-Holland, besluiten wij, bet 
college, bet volgende: 

I de bij besluit van 20 januari 1995 onder nr. 2.92.107 aan v.o.f. 't Oost, Harmen.kaag 9 
te Scbagen verleende verguoning e;i.: artikel 1, eerste lid, van de WVO ten behoeve van 
het baggerdepot 't Oost l, Oostoeverweg 73 t.e Den H~lder in te trekken. 

II a.an v.o.f. 't Oost, Hannenkaag 9 te Schagen een vergunning ex artikel 1, eerste lid, van 
de WVO te verlenen voor bet lozen van de in voorschrift 1 genoemde afvalwaterstromen 
afkomstig van het baggerdepot 't Oost 1, Oostoeverweg 73 te Den Helder, 
overeen.komstig de gegevens die in en bij de aanvraag zijn overgelegd. 

III de geldigheidsduur van de beschilcking vast te stellen tot 6 juni 2005 . 
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IV aan de sub II bedoelde vergunning de volgende voorschriften te verbinden: 

Voorschrif1 l (soorten afvalwaterstromen) 

I. De ingevolge deze vergunning in de gemeentelijke riolering te brengen afvalstof
fen, verontreinigende of schadelijke stoffen mogen uitsluitend bestaan uit: 
a. proceswarer; 
a. water afkomstig van de afvalstoffen zelf; 
c. regenwater; 
d. huishoudelijk afvalwater. 

,., De ingevolge deze vergunning op het oppervlaktewater te brengen afvalstoffen. 
verontreinigende of schadelijke stoffen mag uitsluitend bestaan uit overtollig 
proceswater afkomstig uit het Noordhollandsch Kanaal en dat is gebruikt voor 
het in compartimemen brengen van bagger. 

Voorschrift 2 (lozingseisen) 

I. In enig steekmonster van het bedrijfsafvalwater zoals omschreven in voorschrift 
l, eerste lid, sub a, b en c mogen de navolgende stoffen niet in een hogere 
concentratie voorkomen dan de daarachter vermelde concentratie: 

minerale olie 
onopgeloste bestanddelen 
som van 5 metalen 11 

kwik (Hg) 
cadmium (Cd) 

Concentratie in 
enig steekmonster 

5 mg/I 
100 m.g/l 

1 mg/I 
10 µg/l 
20 µgll 

11 als som van 5 willekeurige metalen uit de reeks: Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, As. 

2 . In enig steekmonster van het bedrijfsafvalwater zoals omschreven in voorschrift 
1, tweede lid mogen de navolgende stoffen niet in een hogere concentratie 
voorkomen dan de daarachter vermelde concentratie: 

minerale olie 
onopgdoste bestanddelen 
som van 5 metalen11 

kwik (Hg) 
:admium (Cd) 

Concentratie in 
enig steekmonster 

1 mg/l 
30 mgii 
1 mg/l 

10 JLg/l 
20 JLglI 

11 als som van 5 willekeurige metalen uit de reeks: Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, As. 

Veiligheid, schoon water. 
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3. Het maximale coegestane lozingsvolume van het onder voorschrift 1, eerste lid, 
sub a, b enc, mag niet meer bedragen dan 200 m3/uur. 

4. Het maximale toegestane lozingsvolume van het onder voorschrift 1, tweede lid, 
genoemde proceswater mag niet meer bed.rag en da.n 10 m3 /uur. 

5. Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 1, eerste en tweede lid, mag 
geen opdrijvende stoffen bevatten. 

Voorschrift 3 (verplichting tot het bijhouden·van een logboek) 

1. Van de bedrijfsvoering dient een logboek te worden bijgehouden waarm, voor 
elke dag dat er lozing van bedrijfsafvalwater of proceswater plaatsvindt, wordt 
vermeld hoeveel afvalwater per uur en per dag is geloosd vanuit het bagger
depot. Voorts dient de hoeveelheid e11 de kwaliteit van de te bergen baggerspecie 
in het logboek te worden vastgelegd, alsmede de kwaliteit en hoeveelheid 
verontreinigde grond en/of potentieel herbruikbare grondstoffen welke binnen de 
inrichting worden opgeslagen en/of be- of verwerkt . 

2. De vergunninghoudster dient bet hoogheemraadschap te allen tijde inzage in het in 
eerste lid bedoelde logboek te geven. 

Voorschrift 4 (verplichting tot meten en bemonsteren) 

Ten behoeve van de beoordeling van de te verwachten kwaliteit van het te lozen 
afvalwater dienen, voorafgaand aan het baggeren, op elke te baggeren locatie represen
tatieve monsters van het te verwijderen slib worden genomen. Deze monsters dienen te 
worden geanalyseerd door een onafhankelijk laboratorium op de gehalten van de 
volgende componenten: 

- indamprest c.q. droge stofgehalte; 
- gloeirest en/of organisch stofgehalte; 
- lutum gehalte; 
- zware metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn); 
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); 
- extraheerbare organische verbindingen (EOX); 
- minerale olie 

Voorschrift 5 (verplichting tot bet hebben van meet- c.q. controlevoorziening) 

1. Het te lozen afvalwater zoals bedoeld in voorschrift 1, eerste lid, sub a, b en c, 
alsmede voorschrift 1, tweede lid, dient te alien tijde te worden onderworpen aan 
een continue debietmeting met registratie en dient te kunnen worden onderworpen 
aan bemonstering. 
Daartoe dient het water via een meet- en controlevoorziening te worden geleid. 

2. De in het eerste lid bedoelde controlevoorziening dient ten minste te voldoen aan 
de volgende afmetingen: 
a. de inwendige afmeting van de controlevoorziening dient van wand tot wand 

ten minste 20 cm te bedragen; 
b. de controlevoorziening dient uitgerust te zijn met een verdiepte bodem van 

ten minste 15 cm. 

VeiligMid, schoon waur, 
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3. Een controlevoorziening die niet voldoet aan het in rweede lid gestelde, behoeft de 
goedkeuring van het hoogheemraadscbap. 

4. De in bet eerste lid bedoelde voorziening dient zodanig te worden geplaatst dat 
deze voor inspectie goed bereikbaar en toegankelijk is. 

Voorschrifi 6 (analysemethode) 

1. De analyses van de in de voorschrifien 2 en 4 genoemde parameters moeten 
worden uitgevoerd conform de voorschriften waarnaar wordt verwC?zen in de 
bijlage behorende bij deze vergunning. 

2. lndien uit onderzoeksresultaten blijkt dat.met andere analysemethoden gelijk
waardige resultaten worden bereikt als met de in eerste lid bedoelde methoden, 
mogen deze - na verkregen toestemming van het hoogheemraadschap - worden 
gebruikt. 

Voorschrift 7 (beheer en onderhoud) 

De in voorschrift 5 bedoelde voorzieningen alsmede de afvoersystemen (drain.age, pomp 
en afvoer) en bet bezinkbassin moeten doelmatig functioneren en in goede staat van 
onderhoud verkeren. 

V oorschrift 8 (aanwijzing contactpersoon) 

De vergunninghoudster is verplicbt een of meer personen aa.n te wijzen die in het 
bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij dit besluit bepaalde 
of bevolene. De vergunninghoudster deelt binnen veertien d.agen nadat deze vergunning 
in werking is gerreden, bet hoogheemraadschap mee de naam, bet adres en bet 
telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege haar is (zijn) aangewezen. 
Wijzigingen dienen onmiddellijk te worden gemeld. 

Voorschrifi 9 (calamiteitenregeling - intern) 

1. lndien, als gevolg van calami1ei1en of andere uittonderlijke omstandigheden niet 
aan de gestelde voorschriften wordt voldaao of naar verwachting niet kan worden 
voldaan, dient de vergunninghoudster cerstond maatregelen te nemen teneinde de 
nadelige invloed van de lazing zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het 
hoogheemraadschap dient van een en ander zo spoedig mogetijk op de hoogte te 
warden gesteld. De door of vanwege bet boogbeemraadschap ter za.k:e gegeven 
aanwijzingeo dienen stipt te wordeo opgevolgd. 

2. lndieo bet college dit gewenst acht, za1 de vergunninghoudster betreffende het 
voorval schriftelijk rapport uitbrengeo met vermelding van oorzaa.k, darurn en tijd 
van aanvang en beeindiging van bet voorgevallene en de gevolgen ervan voor de 
kwaliteit van bet geloosde afvalwater, alsmede van de voorgenomen ma.alregelen 
ter voorkoming van herhaling. 

Voorschrift 10 (calamiteiten regeling - extern) 

I . Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als g.evolg van 
calamiteiten of andere uitzonderlijke omsta.ndigheden bet noodza.ke lijk maakt 
maatregelen van tijdelijke aard te oemen, is de vergunni.nghoudster verplicht 
da.artoe op aa.nschrijving van of vanwege het college onverwijld over te gaan. 

Veiligheid, schoon waler, 
droge voeren en hart YOOr 
her rume milieu 
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2. De tijdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit bet opleggen van niet in de 
vergunning opgenomen voorzieningen betreffende de hiervoor omschreven 
Iozingen en/of beperken of staken van de lazing van verontreinigende stoffen zoals 
deze volgens de vergunning is toegestaan. 

3. Een maatregel als hierboven bedoeld zal maximaal voor een periode van 48 uur, 
telkenmale met maximaal evenzoveel uren te verlengen, warden opgelegd en mag 
in geen geval tot gevolg hebben dat de lazing van afvalwater volgens de 
vergunning na het vervallen van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of 
gedeeltelijk niet meer mogelijk is. 

V oorschrift 11 (wijzigingen) 

Voorgenomen wijzigingen, welke tot volg zullen hebben dat de feitelijke siruatie niet 
meer door de ten behoeve van deze ve gunning overgelegde beschrijvingen correct wordt 
weergegeven, moeten aan het hoogbe raadschap warden gemeld. 

Ge op 19 februari 1998 
het college van dijkgraaf en 

emraden voornoemd, 

Veiligheid, scJwon water, 
drog~ VDt!tm en hart mar 

ha nan~ milieu 
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Bijlage bij nr. 2 .97.0091 

De in deze beschilOcing genoemde s·toffen dienen te worden bepaald volgens de door bet 
Nederlands Normalisatie-instituut (N.N.I.) en bet Ministerie van Volksgezondheid Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer vastgestelde onderzoeksrnethoden. 

Grootheid 
- minerale olie 
- onopgeloste bestanddelen 
- kwik (Hg) 
- cadmium (Cd) 
- zink (Zn) 
- koper (Cu) 
- nikkel (Ni) 
- chroom (Cr) 
- lood (Pb) 
- arseex:i (As) 
-EOX 
-PAK 
- indamprest 
- gloeirest 
- organisch stofgehalte 
- lutu.m-gehalte 

Analysemelhode 
NEN 6675. 
NEN 6621 
NEN 6449 
NEN 6452 
NEN 6443 
NEN 6451 
NEN 6456 
NEN 6448 
NEN 6453 
NEN 6432 
NEN 6402 
VPR C 85-11 
NEN 6620 
NEN 6620 
ontw. NEN 5754 
NEN 5753 

Ootsluiting van de zware metalen volgens NEN 6465. 

Een wijziging in een normblad wordt automatisch van krachc dertig dagen nadat de wijziging 
door her hoogbeernraadschap ter kennis van de vergunninghoudster is gebracht, tenzij binnen die 
cerrnijn bij het hoogheernraadschap schriftelijk bezwaar is ingediend. 

Veiligheid. schoon warer, 
droge voeter1 efl hart voor 
het nalle milieu 
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BESCHIKKIN.G 

Beschikking van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van 
Uitv.·aterende Sluizen in Hollands Noorderl'1.A-artier, hierna te noemen het college. ~ 

D.e._a_a.m:raag. 
Op 23 juli 1998 hebben wij van v.o .f. 't Oost, Harmenkaag 9, 1741 LA Schagen, hiema te 
noemen het bedrijf, een aanvraag ont\'angen ,-oor een v'ergunning ex artikei l, eerste lid, van de 
Wet \'eronrreiniging oppervlaktewateren (\Nvo) voor her lozen van afVa lwater afkomstig van het 
bagge rd epot 't Oost 2, Oostoeverv\·eg 9, 1786 PT te Den Helder, in de riolering van de gemeente 
Den Helder, a l mede op het oppervlaktewater, re weren het Noordhollandsch Kana<1L Een 
aann1lling op de aanvraag hebben wij ontvangen op 25 september 1998. 
Daarnaast hebben wij op ro december 1998 een kennisgeving van de provincie Noord-Holland 
onn·angen betreffende een melding ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer (Wm) 
betreffende 't Oost 2. · 
De melding heeft betrekking op een proefneming met betrekking tot slib afkomstig uit 
hydrocyclonage en, rnornitlopend op de aannaag om een nieuwe Wm-vergunning, op de 
opsbg \·an (gevaarlijk) afral ten behoeve v·an bet immobilisatieproces. 

De achtergronden \·;rn de aannaag 
Her bedrijfheeft een terrein aan de Oos roe,·erweg 9 te Den Helder ingericht a ls een 
b, gge rclepo r. Binnen de inriclning wordt \:erontreinigde grand, afVals roffen zeals veegvuil en 
b<lgge rspecie opgeslage n en verwerkt. De opslagcapaciteit binnen de in rich ting bedraagt 
m a:-;1maa l 490.000 m ;. Voorrs wordt in de inrichting groe natvalgecomposteerd. Onder 
groen;:if\ral "' ·ordr verstaan organiscb-pla ntaa rdig afval da t vrijkomr bij aan leg en onderhoud van 
openbaar groen, bas- en na nmrterreinen en I her af\:a l dat hiermee te vergelij l·en is, zoals grof 
tuinafra l, afra l v.rn ho;:eniersbedrijven, a f\;a [ v n agrarische bedrijven en afVal dat vrijkomt bij 
aa nleg en onderhoud va n terreinen van instellingen en bedrijven. De 1ierwerkingscapaciteit van 
de composrering bedraag t maxim<1a l 24.000 ton per jaar. De opslagcapaciteit van het te 
composre ren m a te ri a l binnen de inric hring bedraagt ca. 5.000 ton. 

Voor de bm·en omschre\'en activiteiten hebben 1xij reeds eerder, op 4november1996 onder 
nummer 2.96.0081, een \·ergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(W·;o) \·erleend. Door het bedrijfis een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning 
aangevraagd. Red en hiervoor is dat door aanpassingen in de procesvoering de lozingssituatie is 
ge\-vijzigd. 
In de huidige situatie v·inden de volgende activiteiten plaats: 
- Het per schip en vrachtv.·agen aanvoeren van baggerspecie. 
- Het binnen de inrichting verpompen van baggerspecie. 
- Het compos teren van groenafVal. 
- Het gebruik van een "'·asplaats. 
- De aanwezigheid van sanit.aire voorzieningen. 

De danpdssmgen z11n: 
- De opsL1g \·an (ge,aarlijk) af;al ten behoe,-e \·an het immob!lisatieproces. 
- Gd)[uik m;.1ke11 ,·an wai r:He .1tl:omstig \·;.rn compostering bij het clrogen ·:an slib . 
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Tevens is in de praktijk gebleken dat tijdens de aanrner van bagger per schip in combinatie met 
he\·ige regenval de hoeveelheid afral\.\"ater (proceswater en regenwater) grater is dan de 
·;ergunde hoe\·eelheid . Ook is gebleken dat v~rn tijd tot tijd de gemeentelijke riolering de 
\·ergunde hoe\·edbeiJ te lozen af.-Jh.\·e1ter niet aank~m. !3eide situaties hebben tot gevolg dat bet 
bedrijfhet >"erzoek gedaan heefr om meer afrah.,·ater op het oppervlaktewater te lozen . 

Als gevolg van de activiteiten op de inrichting ontstaan de volgende afrah.\'aterstromen: 

Activiteitlhed rij fs_o n d e.rd.ed __ s..o_o rt.afralw:ate.r_Jozings pl.aal:S _ __ h oey_ecllieidJm~/ j) 

Sanitaire voorzieningen 
Wasplaats 

Opslaan baggerspecie 

Compostering 

H yd rocyclo nage 

huishoudelijk 
bedrij fsafral
water 
p roceswa ter 

regenwater 

proceswater 
regenwater 
b eel rij fsafr<1 l
t\ ':lte r 

Fysische scheidingsproet·en bedrijtSaf.:al
"'·a ter 

riolering 
bezinkbassin, 
riolering 
bezinkbassin, 
opperdaktewater 
en riolering 
bezinkbassin, 
oppervbktewater en 
riolering 
riolering 
riolering 
bezin kbassin, 
opperdaktcwater en 
riolering 
bezinkbassin, 
opperdaktewater en 
riolering 

250.000 

68.250 

250 
r.250 

onbekend 

IO 

De k'v\·aliteit ,-an de b:1gge r die in dit depot zal word en gebracht loopt niteen van klasse r tot en 
met 4 t'olgens de ncrmering un de ELiltJatienota Water. De b<1gger kan zodanig verontreinigd 
zijn dat de !3aga-grensw:1arclen word en m·erschreden. De \'erontreinigingen kunnen onder meer 
bestaan nit zware metalen en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 

Naast baggerspecie zullen binnen de inrichting te\·ens verontreinigde grand en afValstoffen 
zoals veegn1il worden opgeslagen en/ofworden be- of venNerkt. Ook deze kunnen de Baga
grenswaa rd en m·erscluij den. 

Afhankelijk van de soort, hoe1·eelheid, de concentratie en de aard van de stoffen wordt de 
\.·erontreinigde grand en afralstoffen gescheiden va n de baggerspecie opgeslagen. Voor de 
compartimentering van de baggerspecie zal minimaal de volgende indeling warden gehanteerd: 

klasse 2; 

klass e 3 en 4 op b3s is van PAK; 
klasse 3 en 4 op basis \'an zowel PAK a ls zware metalen (zgn. cocktails) en baggerspecie 
behorende tot de categorie gevaarlijk afVal. 

'f De verschillende compartimenten warden gescheiden door middel van verontreinigde grand. 
' De compartimenten van het depo t zijn voorzien van een horizontaal drainagesysteem. Het 

drainagev\·ater wordt afgernerd naar bet binnen de inrichting gelegen bezinkbassin. 

Baggerspecie a fkom s tig van groo tsch:Jlige baggel.'\.\·erken wordt m et behulp van 
oppervbktewater uit het Noordl10llandsch Kanaal in bet des betreffe nde opslagcompartiment 
gespoten. Nada t de baggerspec1e ll1 het co mp<1rtiment is geb racht, wordt bet overtollige 
zo ge n<1a md e praceswater na een m·erloop in het bezinkbassin gebracht. De hoeveelheid 
proceswa ter bed ra~1gt ca. 2 50.000 m '/p :.u. Her 01·ertollige procesv.-arer V\·ordt na bezinking met 
een deb iet ·.- ~1 11 nu.\imaal 500 111 ' /uur teruggeloosd op het Noordbollandsch lCrn<Jal. 
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Her co mposter ingsp roces bestaa t uit een eenfi s ige aero be compostering met geforceerde 
bel ll ch ting . f11\ icro-orga 11 is me n zetten het o rga nische materiaal om in anorga nische en energie
ann e \'e rbin d .i nS?cn . Onde r :iero be o mstt1 nd ig hed en wordt het gehomogeniseerde 
uirg,1ngs m .1te ri:1;J l o mgeze in lrnmusri1kc gra nd . H et composteringsproces neemt g emiddeld 
circ twa<1 lf .,.,·eken ll1 besbg. Per to n planr a rdig matenaa l v.·ordt naa r \'eru·achting circa 500 kg 
hu musrij ke zwarre grond ve rkregen . 
Als gevolg \·an een oplope nde tem peratuur in het te composteren m a teriaa l onts taat 
percola tiewa ter. Dit voc h t word t opge\·a ngen in een verzamelput. Vervolgens wordt het 
afi:a lwater en het vero ntreinigde he melwa ter \'a n het composterings terrein , eventueel na een 
ex tra zuive ringsstap , afgevoerd naar ee n cen tra le put. Vanuit de cen trale put wordt in de 
huidige s itua tie het ar:alwa ter, e ·enrueel aa ngevuld m et wa ter uit het bezinkbassin, met behulp 
van een p o m p teruggevoerd binnen bet com pos te ringsp roces . H et teveel aan percola tiewater 
<la t e\ entueel o n tstaa t ten gevolge va n hevige regenval word t naa r het bezinkbassin binnen de 
in rich ting gevoerd . In de nieuwe s ituatie wo rd t de afVo er aa ng esloten op de gemeentelijke 
rio lering . 

Het a f,'a lwater uit b et bezinkbassin dat niet direct in Noo rdholla ndsch Kanaal wordt geloosd 
m ;1ar \'ia de ge m eenrelijke rio leri ng wordt afge\'Oerd, wordt uiteindelijk behandeld in de 
rioo f\\'a terzui..,·eringsinrich ting (rv>zi) Oen Helder in beheer bij het hoog heemraadschap, 
;..\' arna her wordt geloo, d op het Noordho lla ndscb Kanaal. Over dit oppervlaktew a ter voert het 
li oog heemra:1dschap zowel het ](1.A·a lite its be heer als het k'lNantiteitsb eheer. 

Een s in1atietekening \·a 11 de ligging \·a 11 bet baggerdepot en de lozingspunten is bij de aa nvraag 
g e·;oeg d en wordt te\·ens bij de ,·ergu1111ing ge\'Oegd . Over de sa mens telling , de boeveelheid en 
c\e eigens chappe11 \·a 11 de a fr alwaters tromen w ordt in de aa nvraag informa tie gegeven. 

Q\·er,\·egi nge n ten a;J nzie n \' <ln de .1;Jm ·ra;,.1g 

Her bed riJ f i. gez1e n de ;1:.i r d \·:111 de \\'erhaa m heden een in rich ting die \.'alt onder de catego~ieen 
,·an bedrij ,·en, zoa ls a· ngege\·e n in her Ko ninkl ijk Bes luitvan 4nm·ember1983, Staatsblad 
(S tbl. 577), l.l'ltsrelij k ge\\'ijzigd b ij besl uit \·a n 26 nm·emb er 1990 (Stbl. 1990, 598) . Daarnaast 
\\'o rd r afr;:i [w;ite r d irect gelooscl op her opperd a ktewa ter, namelijk het Noordho!Iandsch 
k;rnaal. 
H et g evolg is da t het bedrij f voo r zowel het lozc n va n afValwa ter met bebulp van een werk 
(b edrijfsriolering) da t op een ander wed · (b ijvoo rbeeld de gemeentelijke rio lering) is aa ngeslo
ten, ~d s \· oor de directe la z in g \'an , f:alwate r op oppervla ktewater, dient te beschikken over een 
\·e rg unning ingern lge cl e Wm. 

De hierto e ingediende aanaaag beoo rde len wij op de invloed die de direc te lazing van 
a f,·dh\"a ter h eeft op het onl:':a ng end opperdaktewa ter, het Noordhollandsch Kanaal en op d e 
indoed \-a n de laz in g ,-,rn afra lwater op de doelmatige werking van de rurz i Den Helder, 
al smede op de kwali teit ,-a n be t ontYan gende oppervlakte1..vater, eveneens het Noordhollandsch 
I('.rnJ al. 

De aanvraag is bedoeld ter verkrijging van een nieuwe, de gehele inricbting onwattende 
vergunning en strekt ter vervanging '•an de bestaande vergunning die op 4 januJri 1996 onder 
nr. 2 .9 6. 0081 aan het bedrij f \'erleend is. Deze bestaande vergunning zal word en ingetrokken. 

Huishoudelijk afvalw:uer 
Op her terrein bevindrzich een kantoom1imte en een kantine. Erworden geen warrne 
m ,1;l ltijd e n bereid en er is geen 1niikermalende apparatuur aanwezig. 
Op het bedrijf zijn gemidc!eld 5 person en werkzaam. 
Het huishoudelijk afrah,·ater, ca. 125 m' per jaJr is afkomstig van pantryfaciliteiten, roiletten, 
dnuches en \L1sgelegenhecie11 . 
.. i..~in de lo z1ng , .. rn lrn1shouci el1jk ;1r\·Jl·,,·ater ll1 de gemeentelijke riolering behoe·en geen na.dere 
\OOrsch nften te \\·orcien 1·erbonden . 



Bezinkbassin 
Een dee! van het terrein is ingericht als bezmkbassin. Het bezinkbassin is uitgernerd in de vorm 
van een bczinksloor \\·;i;irin op twee p!Jatsen een dam (cascade) is aangebr<1cht om de 
bezinking re lw.-orclercn. De inlwud ·.-an het bezinkbassin is ca. 2-400 m '. Hct af.:ahnter in bet 
bezinkbass in bestaat uitproceswater (dr;Jinagewater, consolidatie\\·ater hemelv;ater en 
pers,,·ater) afl:omstig uit de baggerspeciedepots, uit af.:alwater atl:omstig \·an de mobiele 
scheidingsinstallatie (hydrocyclonage) en uit afralwater afkomstig \'an f)·sische 
scheidingsproeven. In de huidige situatie wordt oak het afralwater van bet 
composteringsterrein (indien nodig) en de wasplaats in het bezinkbassin geloosd. 
De lazing vanuit het bezinkbassin in oppervlaktewater of riolering wordt gemeten met behulp 
van een drijvende debietmeter (venturiegoot met ultra sonore meting). 

Wasplaats 
Op het terrein bevindt zich een wasplaats ten behaeve van het schaanspuiten \'an de banden van 
rnertuigen die het terrein verlaten. Het water dat hieIYaar wordt gebruikt wardt met 
gebruikmaking van een bezinkbak en een olie/benzine afscheider gerecirculeerd en is afkomstig 
uit het bezinkbassin. Bij een tekort aan te circuleren water wardt dit aangenrld met v;ater uit het 
Noordhollandsch Kanaal of met leidingv\·ater. Indien hierbij a\·ertollig afrah\·ater ontstaat wordt 
dit via de terreinrialering geloosd in het bezinkbassin. Deze hoeveelheid wordt geschat op 250 

111 5 per j;Jar. In de nieuwe situatie wordt dit afralwater geloasd in de gemeentelijke rialering. 
In de \·ergunning zullen a~m de lazing nadere eisen warden gesteld 

Opslaan baggenpecie 
De b~1ggerspecie v\·ordt met nachtwagens en schepen aangernerd. V;rnuit schepen wordt de 
bagger met behulp \·an een persleiding in het depot gebracht. Hierbij wordt oppervlaktewater 
;1Js pers,,·~ite r gebrnikt. Het consolidatiewater, dat aan de bm·enzijde uit de specie treedt, 
alsmede water \·anuit bet bezinkbassin wordt hierbij indien mogelijk opnieuw gebrnikt als .. 
perswa ter. Het cloorgesij pelcle percob tiewater, \\·aaronder tevens hemelwater wordt begrepen, 
worclt in het drainagesysteem apgev<rngen. Ver·.-olgens wordt het opgevangen percolatiewater 
,·ia een persleiding getransporteerd naar een pompput met een inhoud van r m 3• Vanuit de 
pompp11t wordt het ·water \·erpompt naar het bezinkbassin . Na bezinking wordt bet 
bedriJtS;1fralwater geloasd op de gemeentelijke riolering. De hoeveelheicl te lozen 
bedrijfsafralwater is in de huidige situatie vergund op gemiddeld 200 m ' /u. 
In de praktijk blijkt de \·ergunde l10e\·eelheid niet toereikend. Geschat wordt dater in de nieuv•;e 
s1tuat1e, tijclens een bedrijfs'.:oering met spuit\\·erken, ten minste 300 m ' / u aan overtollig, nict 
direct recirculeerbaa r water extra in apperdaktewater geloosd dient te word en. 
Gezien de capaciteitsproblemen \·an de riolering gaat de aannaag uit \·an een lazing van 300 

m 3/u op oppervlaktewater en een lazing \'an ma:dmaal 200 m'/ u in de riolering. 

Fysische scheidingsproeven 
Af en toe \·inden kleinschalige f}·sische scheidingproeven plaats in een va n de 
bdgge rspeciedepats. Vo!gens de in de aanvraag overgelegde gege\'e ns wordt hierbij ca. ro m' 
af\·a lwa ter in het bez inkbassin geloosd. 
In de vergunning zullen aan de lazing geen nadere eisen warden gesteld. 

/v!obiefe natte scheidingsinstallatie 
Afl1ankelijk van de samenstelling van de aangevoerde afoalstoffen kunnen afralstoffen warden 
voorbehandelcl in een mobiele natte scheidingsinsta llatie (hydrocyclonage). Met deze installatie 
wordt het materi2a l gesc heiden. Bij dit proces warden met behulp van water uit het 
bez inl-:b.:is s in diverse groncbchtige ar:alstoffen gescheiden in een zandfractie en een (natte) 
slibfr1ct1e. Het afra J1,,·ater dat bq bet ont'>Yztteren ,·an het s lib ontstut wordt weer geloosd in bet 
bezinkb3s s in. 
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Compostering 
Tengevolge \·an de composteringsacti\·iteiten onts taat ca. ro.ooo m' percolatie\\"ater per jaar 
met een m<nimum (bij he•· ige regenvaf) van room' per etmaal. Door ·;erdamping \'an het vocht 
besu.at er binn en bet composteringsproces een permanent vochttekort. Dit vocl1ttekort wordt 
aangen1lcl met percolanewater uit de \'erzamelput of met behandeld afralwater afkomstig uit 
het bezinkbassin (dak mar het geloosd wordt). 

Q\:e rtoll ig percola newater uit dit proces en regenwater afkomstig van het composteringsterrein 
(gesc h:H op ca. r.250 m ' perjaa r) wordt geloosd in de riolering. In de vergunning zullen aan de 
lozing nadere eise n worden gesteld. 
Uit de bij de aa nvraag gevoegde kenni geving van de Provincie Noa rd-Holland blijkt dat de 
warmte die uit het composteringsproces vrij komt gedurende een proefneming van r~jaarzal 
warden gebruikt om het indikkingsproces van de slibfractie afkomstig uit hydrocyclonage te 
be\•orderen. Hiertoe zal de slibfractie op een laag te composteren groenafral warden gebracht. 
Hierbij ontst:lat geen ex.tra afralwaterstroom. 

Koude immobilisatie 
Het bedrijf ho udt zich bezig met het immobiliseren van afralstoffen. 
Het immobiliseren 1,·indt plaats door middel van het zogenaamde Vandofo:: procede. 
Hierbij v;orden de te immobiliseren afoalstoffen met cement (eventueel kalk), water en een 
anorganische stof gemengd. · 
Uit de bij de ;um·raag gevoegde kennisgeviug van de Provincie Noord-Holland blijkt dat het 
bedrijf rn ornemens is om ook ge·;;:wrlijke a fr;.1Js roffen zodanig te bewerken door (koude) 
immobilis~Hie da t deze als nuttig bouwmateriaal kunnen worden toegepas r. 
Vo or dez e aanpassing in de bedrijfsrnering wordt momenteel een milieu effect rapportage 
(mer) geschre\·en. 
Dij het irnrnobiliseren Llll a f;alsroffrn onstaat geen afralwater. 

De k.,·a!iteit ·•an her te lozen afra lw;1ter wordt bepaald door de lv.n1liceic va n de opgeslagen 
bJgger als mede do or de in her at\'alwa ter opgelos te en onopgeloste bestanddcJen. De kv•a liteit 
van de bagger die in clit depot za l warden gebrachtwordt aa ngemerkt als klasse r, 2, 3 en 4 met 
inbegrip ' 'an probleemspecie (baggerspecie die mobiele verontreinigingen bevar (a rseen, 
ch room) en in kla sse 4 is mgedeeld) en bagaer die zodanig veromre.inigd is dat de Baga
g renzen word en O\·erschreden. De bagger die in dit depot wordt gebracht, wordr getoets t aan 
de normw;1arden gesteld in de f\·alu atienota Water. 

In bet CLJ\VVO rapport "Lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots" van april r998 zijn 
aanbe\·elingen gedaa n met het doe! om de emissies vanuit tijdelijke baggerspeciedepots naar 
opper.-lakte\\·a teren te \·erminderen . 
Deze aa nbe\·elingen hebben rnornamelijk betrekking op het depotbeheer en op 
emissiebeperkende maa tregen. 
Op grand van dit rapport beschouwen wij het baggerdepot als een "doorgangsdepot voor klasse 
3 en 4 baggerspecie met een capaciteit van meer dan 10.000 m" ' . 

Vo o r dit soort depots v\·ordt ter beperking van de emissies aan schadelijke stoffen een beperkt 
depotbeh eer aanbevolen. Nabezinking van het te lozen afralwa ter dient plaats te vinden evenals 
een verplichte monitoring en eva[uatie van stikstof (N) en klasse 3 en 4 pa rameters, zoals 
neergelegd in de eva lua tienota wa ter. 
Maa tregelen in het kad er van depotb eheer zijn gericht op het beperken van debieten 
(ma::itregelen a, b enc) en op het beperken va n het gehalte 3 311 onopgeloste bes tanddelen 
(ma:itregelen b, d en e). 
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Dit zijn in dit ge\·al de \·olgende maatregelen: 
a. recirculatie van persw;iter \·oor het \·erperse n \·;in de speci e; 
b. de specie met een zo l10og mogelijke dichtheid inbreng~ n. zocbt de bezinking \·an 

onopgcloste best.1nddelen wordt \·erbeterd; . 
c. terugbrengen van drainagewater op de stort om d.m.\·. ''erdamping de te lozen boe\·eelheid 

\Yater te \·erminderen; 
d. het be,·orderen \·an de omzetting van ammonium naar nitraat en stikstof door het 

\·erlengen van de \·erblijftijd en door beluchting; 
e. het !anger in depot c.q. in bet bezinkbassin houden \·an 1,,·ater in perioden dater hoge 

gehalten onopgeloste bestanddelen in bet water aanwezig zijn (langere bezinktijden). 
~ 

Emissiebeperkende maatregelen bestaan uit het laten bezinken \'an het depot:\.\'ater zoda t een 
goede bezinking \·an de onopgeloste bestanddelen en andere \'erontreinigende stoffen 
plaatsvindt, en het lozen via een lozingskist (of een vergelijkbare constrnctie). 
De PAK en in mindere mate de zware metalen, bechten zich voornamelijk aan de onopgeloste 
bes tanddelen. 
Door de onopgeloste bestanddel~n in het te lozen water te la ten bezinken, warden de 
\·erontreinigingen in het te Iozen water zm·eel mogelijk \·eru·ijderd. Afhankelijk van de 
gesteldheid \·an de bagger en de waterfase, zeals de zuurgra;1d, kunnen oak zware metalen in 
opgeloste \·orm in het re lozen afrah\·arer aanwez1g zijn. /\·let betrekking tot deze aspecten 
word en \·oorschrifren gesreld teneinde een goede af;al\,·~1ter!0,·aliteit te knnnen waarborgen. 

De rnorschrifren zijn <lfgesrernd op het toepassen ,-an "beperkt depotbeheer" en bet toepassen 
Lill een zui,·eringsteclrnieken die zijn te beschouwen als best uitrnerbare teclrniek, met 
uitzondering Llll kH·ik en c;1d111it1m waar het hoogheemraadschap is uitgegaan van de 
toep:;ssing \·:111 de best bestunde techniek. 
Onder best uir,·oerb:ire teclrniek wordt \·erstaan "die technieken en maatregelen waarmee 
rekening lwudend mer de economische aspecten, cbt \\·ii zeggen uit kostenoogpunt 
:l;Jll\·:urdbaar te achten \·oar een normaal renderencl bedrij( de grootste reductie L:U1 

\·erontreinigingen wordt \·erkregen". 

Inge\·al er in de aangeleverde baggerspecie stoffen rnorkomen die de interventiewaarden 
m·erschrijden wordt mar die stoffen in de \·ergunning een monitorings- en 
e\'aluatie\·erplichting opgenomen. Dir heeft tot doe! om meer duidelijkheid te krijgen in de 
concentraties \°<10 die stoffen in bet te lozen depotw.Jter. 

Gezien de lrnidige bedriJfSrnering kan op basis -_·an de beschre\·en werkmethode ,,·orden 
rnldaan aan de rnorgestelde aanbe,·elingen 1,·an de CU\VVO met betrekking tot beperkt 
depotbeheer. 

Het o·;ertollig proceswater alsmede o·;ertollig hemelwater \\·ordt, alrnrens bet wordt geloosd, 
gebuffrrd, bemonsterd en geanalyseerd. Aan de lazing van het proceswater direct op 
oppervlaktewaterworden rnorschriften gesteld te-r!einde een goede afralwaterl0A·aliteit te 
kunnen waarborgen . 

In verband met de aanwez igheid va n onder meer de Z'.\'arte-lijststoffen cadmium en k.'Y'.·ik in het 
te lozen af\:a lwater, word t het volgende opgemerkt. De huidig geldende EG-richtlijn van 4 mei 
1976 (76/464/EEG) bepaalt dat \'OOr een lazing van af\:a[v,•ater waarin ender meer cadmium en 
l0A·ik \·oorkomen, een \·ergunning s lec hts mar ee n beperkte duur mag warden \'erleend. 
In gern lge artikel 8.22 \"<111 de Wm en het Koninklijk Besluit \·;rn 2 februari 1993, nr. 92 .008 678, 
besr:,1at de 1·erplichting de Wrn-\·ergunning 1·ietparlijks re bezien. De vergunning zal dan 
.1mbtsll<1 ke warden ,iangep:1sr indien de vergunnrng met her oog op de V<lll toepassing zijnde 
grens·.,·~1a rden n1et meer toereikend is gezien de techn1sclie mogelijkhed e n tot bescherming V<ln 
het milieu en de ont-.,· 1kkelmgen mer betrekking tor de [;-,,-,dire it \-~111 het milieu . 
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Op grond van artikel 8.17, f:'v\·eede lid, van de Wm is de duur van de \:ergunning beperkt tot 
ro jaar; dit gebeurt omdat sprake is van een inrichting waarin afralstoffen warden \'erwerkt die 
van buiten de in rich ting afl;:omstig zijn. 

Tegen het lozen van het afralwater da de gemeentelijke riolering en de rv;zi Den Helder op het 
opperdaktewater alsmede de directe lazing van overtollig proceswater op bet opperdaktewater 
bestaan bij ons geen bezwaren, mits aan de \-oorschriften wordt volcla n die wij <l <t n de.ze 
vergunning verbinden. 

Voor de specifieke rioleringsbelangen die niet in deze vergunning k"Unnen worden geregeld, 
gelden de voorschriften die bij ofkrachtens de Wm zijn opgenomen. De provincie is in deze 
bevoegd gezag. ~ 

De__prru:_edure 
Ingernlge artikel 7b van de Wvo heeft overieg met de provincie plaatsgevonden met betrekking 
tot een eventueel te \-erlenen miliem'ergunning op grand van de Wet milieubeheer (Wm). Voor 
onderhavige inrichting is een vergunning vereist op grand van de Wm. De vergunningaanvraag 
in het kader van de Wm is nag niet gedaan vanwege een onlangs gestarte mer-procedure voor 
de aanpassingen binnen de inrichting, zoals aangegeven in de paragraaf over de aanvraag. De 
..... ,-ijzigingerr hebben geen gernlgen voor deaf te geven Wvo vergunning. Derhalve is een \·erdere 
gecoordineerde behandeling niet noodzakelijk. 

De aanvraag en de ontwerp-beschikking hebben wij op grond van artikel 3:17 respectie\·elijk 
3 :19 \-an de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij brief d.d. 18 augustus 1999 gezonden aan: 

- burgerneester en v•ethouders van Den Helder; 
lnspectie /\.1ilieuhyg1ene Noord-West te Haarlem; 

- het Rijksinstiruut rnor inregraal zoetv;aterbeheer en afralwaterbehandeling (Rizal te 
Lelystad. 

De aanvraag en de ontwerp-beschikking hebben dit college en/of deze instanties geen 
aanleiding gege·en tot het na3r \-oren brengen van hun zienswijze. 

Ingernlge artikel 3:19 \·an de Awb en artikel 13-4 van de Wm heeft de ontv.·erp-beschikking met 
bijgernegde stukken van 27 3ugustus 1999 tot 24 september r999 ten kantore van het 
hoogheernraadschap, in de Open bare Bibliotheek te Edam (gedurende drie uren buiten 
kantoortijd) enter secrerarie van de gemeente Den Helder ter inzage gelegen. Van deze 
terinzagelegging is ingernlge artikel 3:r9 van de Awb kennisgeving gedaan in een ter plaatse 
verschijnend nieuwsblad (Noordhollands Weekblad, editie Den Helder), waarbij is vermeld dat 
een ieder bedenkingen bij het hoogheemraadschap kan inbrengen. 

Tegen de ontv.·erp-beschikking zijn geen bedenkingen ingebracht. 

De procedure is uitgevoerd O\'ereenkomstig het bepaalde in afdeling 3.5 van de Awb en afdeling 
13.2 van de Wm. De afdoeningsbevoegdheid van het sectorhoofd vindt haar grondslag in het 
Mandateringsbesluit van 31januari1996, nr. 9600496, laatstelijk gewijzigd bij besluit nr. 
98129n, van 26 mei 1999. 

Htlllesluir 
Gelet op het bov·enstaande en mede gelet op artikel r, eerste en tvveede lid, van de Wvo en op 
art1kel 4, eerste lid, \·an de Verordening waterk\\·aliteits beheer Noord-Holland, besluiten wij, 
her college, het rnlgende: 
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de bij besluit van 4 januari 1996 onder nr. 2.96.0081 aan v.o.f 't Oost, Harmenkaag 9, 1741 
LA Schagen \'er!cende \·ergunning ex artikel r, eerste lid, van de Wvo ten behoeve van het 
bJggerdcpor 't Oost 2, Oostoe·»ern·eg 9, 1786 PT te Den Helder in te trekken. 

II aan 'i.o . f 't Oost, H~lrrnenkaag 9, 1741 LA Schagen een vergunning ex artikel l, eerste lid, 
,-an de Wm te •·erlenen voor het lozen \-an afralstoffen, \·erontreinigende en schadelijke 
stoffen atl::omstig ·;an het baggerdepot 't Oost 2, Oostoeverweg 9, 1786 PT te Den Helder, 
overeenkoms tig de gege\-ens die in en bij de aannaag zijn overgelegd. 

III de geldigheidsduur van de in sub II bedoelde beschikking vast te stellen op ro jaar, 
ingaande op de datum waarop de beschikking van krachtwordt. 

IV aan de sub II bedoelde vergunning de rnlgende voorschriften te verbinden: 

Yoorschrifu (soorten afralwaterstromen) 

r. De ingernlge deze \-ergunning in de gemeentelijke riolering te brengen afralstoffen, 
verontreinigende of schadelijke stoffen mo gen uitsluitend bestaan uit: 
a. huishoudelijk afralwater afkomstig \·an de pantryfaciliteiten, toiletten, douches en 

wasgelegenheden; 
b. proces- en regenwater afkomstig \'an de compostering; 
c. bedrijfsafra[\,·ater afkomstig van de t)·s ische scheidingprocessen; 
d. m·errollig afralwater uit de bezinkinrichting voor zover niet wordt voldaan aan 

voorschrift 3, rv.·eede lid. 
2. De inge..-olge cleze \·ergunning op het oppervlaktewater, het Noordhollandsch kanaal, 

te brengen a6;alstoffen, \·erontreinigende of schadelijke stoffen mag uitsluitend 
bestaan Llit m'ertollig afValwater uit de bezinkinrichting. 

3. De lozingspunten zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening. 

Voorschrift 2 (bel1eerm:iatregelen) 

Ter beperking Llll de emissies aan schadelijke stoffen in het afrah,\•ater dienen de 
na\·olgende rnaatregeien in acht te warden genomen: 
r. Het in zo hoog mogelijke dichtheid in het depot brengen van de specie om het 

v\·atergehalte te \·erminderen. 
2. Recirculatie van perswater voor her verpersen van specie (debiet beperkend); 
3. I3e\·orderen \'an de omzetting van ammonium naar nitraat en stikstof door het 

v·erlengen \•an de verblijftijd van de baggerspecie. 

'1£..QQ.rs.dnifq (doelrnorschriften) 

r. In enig sreekmonster van het bedrijfsafoalv:ater zoals omschreven in voorschrift r, 
eerste lid, sub b, c end mogen de na\'olgende stoffen niet in een hogere concentratie 
voorkomen da n de daarachter vermelde concentratie: 

StDJfe_n 

m in erale o lie 
onopgelos te bes tanddelen 
som van 5 meta len'' 

kwik (Hg) 

od111 1um (Cd) 

Co n c..e.ntrati.ein 
enig:_&e_ekm o ns ter 

roo mg/ l 
IOO mg/! 

I mg/! 
IO ~t g /[ 

20 pg/[ 

7 

.ti s so111 ·. ,111 5 " il kkc u nge mer.den lilt de reeks: Zn, Cu, Ni. Cr, Pb, As . 
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2 . Indien bet te lozen overtollig af\:alwater uit de bezinkinrichting afkomstig is \·an 
spuirv;erken waarbij baggerspecie in depot wordt gebracht dat verontreinigingen be\'at 
die de inten·entiewaarde o\·erschrijden dient lozing, met inachtneming van bet 
bep<1Jldc in bet derde lid, plaats tc \·inden in de gemeentelijke riolering. 

3. In enig s teekmonster \·an het bedrij fsafralwater zoals omschreven in voorschrift r, 
tweede lid, mogen de narnlgende stoffen niet in een hogere concentratie voorkomen 
dJn de daarachter \·ermelde concentratie: 

Stoff en 

minerale olie 
onopgeloste bestanddelen 
som van 5 metalen" 

l-:v.·ik (Hg) 

cadmium (Cd) 

Con c.entratie.in 
en iµr.e.ekillQnM~r 

r mg/I 
30 mg/! 

r mg/I 
IO µg/J 

20 µg/l 

•:3[s som van 5 willekeurige metalen uit de reeks: Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, As . 

l o 

4. Het maximale toegestane Jozingsrnlume van het onder voorschrift I, eerste lid, sub b, c 
end, mag niet meer bedragen d ~rn 200 m 3/nur. 

5. Het maximale toegest:rne lozmgs\·olume van het onder voorschrift I, tweede lid, 
genoemde proceswater m:ig niet meer bedragen d<Jn 500 m'/uur. 

6. Het te lozen afrah\·:1ter als bedodd in \·oorschrift I, eerste en tv;eede lid, mag gcen _ 
\·isueel zichtbare opdrij>·ende stoffon be\·atten (b.v. bout, kroos etc.). 

Yllorschrift 4 (aanvullenJe lozingseisenJ 

I. Indien de concentratie-eisen in het te lozen depotv;ater, zoals gesteld in \'Oorschrift 3, 
eerste en derde lid, met behulp van de maatregelen zoals beschreven in voorschrift 2, 

niet "''orden gehaald dienen aanvullende maatregelen te warden genomen. 

2. Er dient op basis \'an de gegevens 1:erstrekt met betrekking tot de te verv.'erken 
slib/b<Jgger-specie, zoals bedoeld in \·oorschrift 5, monitoring en evaluatie in het 
depoh\·ater te warden uitgernerd volgens rnorschrift 7, eerste en tweede lid, \'an 
stikstof en/of ,·erontreinigingen die in het te verv.·erken slib/bagger-specie de 
interventiewaarde overschrijden . 

Yo.o.ts.cllrifr-.s (\·erplichting tot bemonsteren van ingenomen bagger) 

Ten behoeve van de beoordeling van de k'A·aliteit van het te lozen afValwater dienen, 
voorafgaand aan het baggercn, op elke te baggeren locatie representatieve monsters van 
het te verv:ijderen slib warden genomen. Deze monsters dienen te warden geanalyseerd 
door een onafnankelijk laboratorium op de gehalten van de volgende componenten: 
- indamprest c.q. droge stofgehalte; 
- gloeirest en/of organisch srofgehaite; 
- lutum gehalte; 
- zwa re metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg , Pb, Ni, Zn); 
- polycyclische aromatisch e kooh"·a terstoffen (PAK); 
- e.\traheerbJ.re organisch e \·erbinclingen (EOX); 

- mineral e olie 
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'i[QQr.schrift 6 (\·erplichting tot meten, bemonsteren en analyseren) 

1. Het depor,,·ater client ter pbatse \·an bet lozingspunt een keer per maand door of in 
opdracht \:an dc> vergunnrngbouder door me[ing en ben10nsterrng te warden 
gecontroleercl . 

2. De in bet eerste lid genoemde controle betreft de in \;oorschrift 3, eerste en derde lid 
genoemde stoffen en parameters. 

3. Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie, dan 
wel met een geringer aantal stoffen en parameters kan warden volstaan kan het hoofd 
van de sector Waterbeheer op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aldus ~ 

besluiten. 

4. De meet en analyseresultaten, met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde 
metingen, dienen bij het logboek zoals bedoeld in voorschrift II aam,·ezig te zijn en 
dienen halfjaarlijks aan ons te v-·orden gerapporteerd. 

5. De wijze van het re \'errichren onderzoek, alsmede de v•ijze \'an rapporteren behoeven 
onze goedkeuring . 

Yoo rs ch rift 7 (,rn;il) semethode) 

1. De analp;es ,·:.1n de in rnorschrifr 6, rweecle lid, en rnorschrifr IO, tweede lid, genoemde 
stoffrn en p:1r;1merers moeten warden uitge\·oerd O\'ereenkomstig de bepalings
methocliek zo:ds 1·ermelcl in de bijlage. 

t. Indien uit onderzoeksresulraten blijkt dat met andere bepalingsmethoden 
gelijk-.,·;1ardige resuk1ten kunnen warden bereikt als met de in het eerste lid bedoelde 
bepalingsmerl10de11, mogen die na verkregen schrifrelijke toestemming - \·an het 
l10otCI -_·an de sector \Varerbeheer - "'·orden gebruikt. 

'loorschrift 8 (';erplichring tot bet hebben van meet- c.q. controle\'Oorziening) 

r. Het tc lozen af..·al\\·ater zoals bedoeld in voorschrift r, eerste lid, sub b, c end, alsmede 
\·oorschrifr 1, tweede lid, dient re allen tijde te kunnen \\·orden onderworpen aan een 
continue debietmeting met registratie en dient te kunnen warden onderworpen aan 
bemonstering. Daartoe dient het water via een meet- en controlernorziening te warden 
geleid. 

2. De in het eerste lid bedoelde controlevoorziening dient tenminste te voldoen aan de 
rnlgende afmetingen: 
a. de imwndige afm eting van de controlevoorziening dient van wand tot wand 

ten minste 30 cm te bedragen; -· 
b. de controlevoorziening client uitgernst te zijn met een verdiepte bodem van ten

minste 20 cm. 

3. Een controle\·oorziening die niet voldoet aan het in tweede lid gestelde, behoeft de 
goedkeuring van her hoogheemraadschap . 

4. Dern het eersre lid becloelde rnorziening client zodanig te \\'Orden g eplaatst dat deze 
mar ms pee tie goed bereikbaa r en to egankelijk is. 
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Y.oorschrift 9 (beheer en onderhoud) 

De in \·oorschrift 8 bedoelde rnorzieningen alsmede de afroersystemen (dr;1m;:ige. pomp 
en afi·oer) en het bezinkbassin moeten doelmatig functioneren en in goedc stJ.ar ,·an 
onderhoucl \·erkeren. 

Y.oorsc.hrifr 10 (evaluatieverplichting) 

r. Het depotwater client ter plaatse \·an het lozingspunt een keer per t\.\·ee maanden door 
of 
in opdracht van de vergunninghouder door meting en bemonstering te warden 
gecontroleerd. 

2. De in bet eerste lid genoemde controle betreft de in voorschrift 3, tv•eede lid, en 
voorschrift 4, tweede lid, genoemde stoffen en parameters. 

3. Indien uit de onderzoeksresultaten bltjkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie, dan 
we! met een geringer aantal stoffen en parameters kan warden volstaan kan het hoofd 
\·an de sector Waterbeheer op een daartoe strekkend verzoek aldus besluiten; 

4. De meet en analrseresultaten, met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde 
metingen, dicnen bij bet logboek zoals bedoeld in voorschrift II aanwezig te zijn en 
dienen halfjaarlijks aan ons te \\'orden gerapporteerd; 

5 . De meetgege\·ens met betrekking tot de in rnorschrift 4, tweede lid, bedoelde 
p;irameters, dienen na een monitoringsperiode van een jaar door het 
hooghee111r;1;1dschap, in O\·erleg met de vergunninghouder te worden gee\·alueerd; _ 

6. De wijze \·an het te verrichten onderzoek, alsmede de wijze van rapporteren behoeven 
ooze goedkeuring. 

Voorschrifr II (\·erplichting tot het bij houden \·an een logboek) 

I. Van de bedriifsrnering dient een Iogboek te warden bijgehouden waarin, voor elke dag 
dater !oz i ng \·an bed rij fsafralwater of proceswater plaatsvindt, wordt \·ermeid hoeveel 
afralwater per uur en per dag is geloosd vanuit het baggerdepot. Voorts client de 
hoeveelheid en de l~·a liteit \·an de te bergen baggerspecie in het logboek te warden 
\·astgelegd, alsmede de kv•aliteit en hoeveelheid verontreinigde grand en/of potentieel 
herbruikbare grondstoffen welke binnen de inrichting word en opgeslagen en/of be- of 
verv•erkt. 

2. De \'ergunninghoudster client het hoogheemraadschap onvermindcrd het bepaalde in 
voorschrift 10, vierde lid, te allen tijde inzage in het in eerste lid bedoelde logboek te 
ge\·en. 

'lo_o_rs.chr.ifu2 (aanwijzing contactpersoon) 

De vergunningl10udster is verplicht een of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder 
belast is (zijn) met het toezicht op de nale\'ing van bet bij dit besluit bepaalde of bevolene. 
De 1·ergunninghoudster deelt binnen 1·eertien dagen nadat deze vergunning in 1,\·erking is 
getreden, het hoogheemra::idschap mee de l1dJ111, het ad res en het telefoonnumrner van 
degene(n) die door of van1xege haar is (zijn) a~rngewezcn. Wijzigingen clienen onmicldel!ijk 
te '>\·orden gemeld . 
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'Loo_rs_chrifu3 (calamiteitenregeling - intern) 

t. Indien, als ge,-olg \-an calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan 
de gesrelde ,.-oorschriften wordt voldaan of naar verw;;ichting met kan warden \-o[da~m. 
dient de \·ergunninghoudster terstond maatregelen te nemen teneinde de nadelige 
indoed •;an de lazing zoveel mogelijk te rnorkomen of te beperken. Het 
hoogheemraadschap dient van een en and er zo spoedig mogelijk op de hoogte te 
warden gesteld. De door of vam\'ege het hoogheemraadschap ter zake gege\'en 
aanwijzingen dienen stipt te warden opgernlgd. 

2. Indien het college dit gewenst acht, zal de vergunninghoudster betreffende het rn~al 
schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang 
en beeindiging van bet voorgevallene en de gevolgen ervan voor de kv:aliteit van het 
geloosde af\,alwater, alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van 
herhaling. 

Yoarschrifu4_(calamiteittn_Iegeling_:__e.xte_rn) 

r. Indien de k·waliteit van het ontvangende oppervlaktewater of het fimctioneren \·an een 
zui\·eringstechnisch werk in beheer bij bet hoogheemraadschap als gernlg \"an 
c1lamiteiten of andere uitzonderlijke omsr.andigheden het noodzakelijk maakt 
maatregelen \·an tij delij ke aard te nemen, is de \-ergu nninghouds ter verplicht daa rtoe op 
aansch rij\-ing \'an of vanwege het college om'erwijld over te gaan. 

2. De tijdelijke ma:.itregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in de 
\-ergunning opgenornen rnorzieningen betreffende de hiervoor omschreven lozingen 
en/ofbeperken of staken \'an de lazing van verontreinigende stoffen zoals deze volgens 
de \-ergunning is toegestaan. 

3. Een 111~1atregel als hierbO\-en bedoeld zal maximaal \·oor een periode van 48 uur, 
tel ken male met maximaal evenzm-eel uren te \·erlengen, warden opgelegd en mag in 
geen ge\·al tot ge\·olg hebben dat de lazing van afralwater volgens de vergunning na het 
\-en·allen \·an de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer 
mogelijk is. 

Yoorschrift 15 (wijzigingen) 

Voorgenomen wijzigingen, welke tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet 
meer door de ten behoeve van deze vergunning overgelegde beschrijvingen correct wordt 

. weergegeven, moeten aan het hoogheemraadschap warden gemeld. 

Gedaan op 8december1999. 
Namens het college van dijkgraaf en 
hoogbeemraden voornoemd, 
het hoofd sector Waterbeheer, 

~---.~ 

-----------ing. S.G. Verbeek 



Bijl:.1ge bij nr. 2.99.0063 

De in deze beschikking genoemde stotfen dienen te warden bepaald volgens de door her 
Nederlands Normalisatie-instiruut (N .N .l.) vastgestelde onderzoeksmethoden. 

Gr!>.Qtheid 

- minerale o l ie 
- onopgeloste bes tanddelen 
- kvdk (Hg) 
- cadmium (Cd) 
- zink (Zn) 
- koper (Cu) 
- nikkel (Ni) 
- chroom (Cr) 
- lood (Pb) 
- arseen (As) 
-EOX 
-PAK 
- indamprest 
- gloeirest 
- organisch srofgehalre 
- Jun1m-gehalte 

Anal>'s~methode 

NEN 6675 
NEN 6621 
NEN 6449 
NEN 6452 
NEN 6443 
NEN 6451 
NEN 6456 
NEN 6448 
NEN 6453 
NEN 6432 
NEN 6402 
o nt\.\'. NEN 5771 
NEN 6620 
NEN 6620 
ont\N. NEN 5754 
NEN 5753 

Ontsluiting van de zware metalen volgens NEN 6465. 

Een 1.djziging in ceo nom1blad wordt automarisch van kracht dcrtig dagen nadat de wijziging 
door her hoog heem raadschap ter ke nnis va n de vergnnninghoudster is gebracht, tenz ij binnen 
die rermijn bij her hoogheemraadschap schriftelijk bezwaar is ingediend. 
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Handboeknummer : 2 

Dit handboek is eigendom van 't Oost 

Niets uit deze uitgave mag warden verveelvoudigd en/of openbaar warden gemaakt, 
op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke 

toestemming van 't Oost. 

ING Bank Schagen rek .nr. 65.11.00.356 
Gironummer ING Bank Alkmaar 17410 
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0 
Ontwerpdatum 

01 -02-1999 

Hoofdstuk naam 

Voorwoord 
Revisienummer: 

2 

O Voorwoord 

Revisie-datum 

12-10-1999 

Het Dagelijks Bestuur (DB) van 't Oost ziet het als haar taak om voorwaarden te scheppen 
en middelen beschikbaar te stellen om het kwaliteits- en milieuzorgsysteem in de 
onderneming optimaal en tot tevredenheid te laten functioneren. 

Hiertoe is onder eindverantwoordelijkheid van het DB, na overleg met de betrokken mede
werkers, dit managementhandboek opgesteld. Dit handboek geeft een beschrijving van het 
kwaliteits- en milieuzorgsysteem en is daarmee een leidraad voor alle medewerk(st)ers. Het 
managementhandboek is na toestemming van de bedrijfsleider oak in te zien door derden. 

Het milieubeleid van de onderneming is beschikbaar voor derden. Hiertoe is een afschrift 
van het milieubeleid in het kantoor van 't Oost opgehangen. 
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4.2 lnkoop hulpmiddelen 

5 Bewerking 
5 .1 Tijdelijke opslag 
5 .2 Be- en verwerking 
5. 3 Procesbeheersing 

6 Afzet (secundaire) bouwstoffen 
6.1 Afzet - algemeen 
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6.3 Kwaliteitskeuringen ten behoeve van afzet 
6.4 Afwijkingen van 't Oost 
6 .5 Preventieve maatregelen. 

7 Vergunningen 
7.1 Vergunningen 
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8 Facturatie 
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8 .2 Facturatie afgezette bouwstoffen 
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Revisie-<fatum 
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1 Organisatie 

1.1 Profiel onderneming 

't Oost is een zelfstandige vennootschap onder firma met als partners Baggerbeheer Den 
Helder bv van de Gemeente Den Helder en 'Milieutechniek de Vries & van de Wiel bv', in 
de verdeling 50% I 50% 

Naam onderneming 
Rechtspersoon 
Ad res 
Postadres 
Telefoon 
Telefax 
Kamer van Koophandel 

't Oost 
Vennootschap onder firma 
Oostoeverweg 9, 1786 PS, Den Helder 
Postbus 3060, 1780 GB Den Helder 
0223 - 633937 
0223 - 660937 
Alkmaar, nr. 37069589 

De activiteiten van 't Oost richten zich op het bieden van zowel milieuhygienisch als bedrijfs
economisch efficiente oplossingen voor de berging, be- en verwerking van in de 
vergunningen genoemde afvalstoffen, waaronder baggerspecie en grand. 

1.2 Organisatie-structuur 

De structuur van 't Oost is als volgt: 

Projectteam 

• 

Managementteam 

I 
~ ... + 

Administratie Uitvoering 
KAM coordinator/ 

uitvoerder 

Het projectteam (PT), bestaande uit een vertegenwoordiging van beide firmanten, is 
eindverantwoordelijke voor het functioneren van 't Oost. 

Het managementteam (MT), bestaande uit een vertegenwoordiging van beide firmanten, 
adviseert het PT omtrent, en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ten 
behoeve van een juiste dagelijkse gang van zaken is een van de MT-deelnemers (de 
bedrijfsleider van 't Oost) belast met de aansturing van zowel de administratie, uitvoering 
als milieucoordinatie. De bedrijfsleider is tevens de directievertegenwoordiger inzake het 
managementsysteem. 

Managementshandboek 
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Revlsienummer: 
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Revis ie-datum 

12-10-1999 

Eventuele specifieke kennis en kunde die bij 't Oost niet aanwezig is kan zander voorbehaud 
worden ingehuurd bij, dan wel via de partners . 

1.3 Personeelsbeleid 

't Oost heeft geen eigen werknemers, doch betrekt haar personeel via de firmanten. 

Binnen 't Oast warden eisen aan het persaneel gesteld met betrekking tot opleidingsniveau 
en ervaring . Deze eisen zijn weergegeven in tabel 1. 

TABEL 1: OVERZICHT FUNCTIE-EISEN 

Functie Vereiste opleiding 

Administrateur 

Bedrijfsleider 

Grondwerker I 
machinist 

KAM-

ten minste MBA of vergelijkbaar 

ten minste HBO of gelijkwaardig 

LBO of gelijkwaardig, 
machinistenopleiding 

ten minste HBO/MBO of 
coordinator/uitvoer gelijkwaardig met specialisatie 
der milieukunde 

Ervaring 

enkele jaren ervaring als 
administrateur bij een 
aannemingsbedrijf 
Minimaal 5 jaar ervaring in 
hoofduitvoering GWVV 

enkele jaren in uitvoering GWVV 

enkele jaren praktijkervaring 
(aanneming, adviesbureau) 

Een nadere invulling van de werkzaamheden is opgesomd in de functie-amschrijvingen 
welke door de bedrijfsleider van 't Oast warden bijgehouden . 

De opleidingsbehaeften warden vastgesteld aan de hand van het jaarlijkse beoardelings en 
functioneringsgesprek, en aan de hand van ontwikkelingen in de milieutechniek, grond-, 
weg- en waterbouw, rekening houdend met de vaor 't Oast als significant aangemerkte 
mileuaspecten , zoals opgesomd in hoofdstuk 10.1 (tabel 8) . Deze opleidingsbehoeften 
ward en vastgesteld op het formulier FORM-023 
De coordinatie van de opleidingsbehoeften , alsmede de archivering van de opleidingen 
wordt verri cht door de afdeling personeelszaken van ' de Vries & van de Wiel bv' . 

Managementshandboek 
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1 
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01-02-1999 

1.4 lnterne en externe communicatie 

1.4.1 INTERNE COMMUNICATIE 

Hoofdstuk naarn 

Organisatie 
Revisienurnrner: 

3 

Revisie-daturn 

12-10-1999 

Om een goede, eenduidige en veilige manier van werken te bevorderen warden, naast 
informele contacten, regelmatig vergaderingen belegd. In tabel 2 zijn deze vergaderingen 
opgesomd. 

TABEL 2: OVERLEGSTRUCTUUR 'T 00ST INTERN 

--

Overleg van Doe! overleg Manier van Distributie Gebruike!ijke 
vastlegging vastlegging frequentie 

Dagelijks Bestuur Controle van exploitatie van Notulen Deelnemers 2-maandelijks 
't Oost, op zowel economisch als ; leden MT 
milieuhygienisch gebied 

Management-team Controle van dagelijkse gang van Notulen Deelnemers Maandelijks 
zaken; behandeling van nieuwe ; leden DB 
ontwikkelingen 

Werkoverleg binnendienst Behandelen dagelijkse gang van Actielijst Deelnemers Per 2 week 
zaken 

Werkoverleg binnen- en Behandelen specifieke problemen. Presentielijst Deelnemers maandelijks 
buitendienst veiligheid 

1.4.2 EXTERNE COMMUNICATIE 

Communicatie naar derden (bijvoorbeeld de al dan niet schrijvende pers, belangen
organisaties) wordt alleen verricht door het DB of door de bedrijfsleider van 't Oost. 

1.5 Milieubeleid onderneming 

't Oost heeft zichzelf de volgende doelstellingen op het gebied van het milieu opgelegd : 
- continue verbetering en preventie van milieubelasting door het invoeren en verder 

vervolmaken van het milieuzorgsysteem; 
- het minimaal voldoen aan de eisen van de vigerende wet- en regelgeving; 
- het minimaliseren van milieubelasting. 

1.6 Kwaliteitsbeleid onderneming 

't Oost heeft zichzelf de volgende doelstellingen op het gebied van kwaliteit opgelegd : 
invoeren en verder vervolmaken van het kwaliteitszorgysteem; 

- streven naar optimaal hergebruik van de binnenkomende afvalstoffen; 
- het optimaliseren en innoveren van be- en verwerkingstechnieken . 
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2 Het managementhandboek 

2.1 Dael van het management-handboek 

Het doel van het managementhandboek van 't Oost is meervoudig, namelijk : 

Intern 
- het uitdragen van het milieuzorg- en kwaliteitssysteem van 't Oost; 

Revisie-datum 

12-10-1999 

- verhoging van de betrokkenheid van de medewerkers van 't Oost bij het kwaliteits- en 
milieuzorgsysteem; 

- het verhogen van de doelmatigheid (foutenreductie) door het vastleggen van werkwijzen; 
- hulpmiddel bij het informeren van nieuwe medewerkers en derden. 

Extern 
- Voldoen aan de voorwaarden zeals deze gesteld zijn in NEN-EN-IS0-9001 : 1994 en 

N EN-EN-ISO 14001: 1996; 
- aantoonbare en structurele inspanningen als bedrijf met betrekking tot milieu- en 

kwaliteitszorg; 
- aantoonbaarheid van een milieuborgingssysteem waardoor aanvraag, wijziging en 

controle van de vergunningen beter en sneller kunnen verlopen; 
- het uitstralen van vertrouwen en vakmanschap. 

Op 't Oost zijn de volgende NEN-ISO 9001 : 1994 paragrafen niet van toepassing: 
- 4.4 "Ontwerpbeheersing" 
- 4 .20 "Statistische technieken" 

2.2 Beheer, wijzigingen en distributie van het managementhandboek 

Het beheer van de laatste en voorlaatste versie van het managementhandboek is de 
verantwoordelijkheid van de kwaliteitscoordinator. De functie van de kwaliteitscoordinator 
wordt door de bedrijfsleider bekleed. Hij is tevens de directievertegenwoordiger inzake het 
managementsysteem. 

Veranderingen van inzichten of werkwijzen kunnen leiden tot aanpassingen van het 
managementhandboek. De kwaliteitscoordinator is verantwoordelijk voor het bijhouden en 
verspreiden van deze wijzigingen van het managementhandboek. 

Bij uitgave van een gewijzigde versie van een of meerdere pagina's dienen de gewijzigde 
pagina's te warden vernietigd . Alie houders van de handboeken dienen de oude pagina's 
ter vernietiging retour aan de kwaliteitscoordinator te sturen. De kwaliteitscoordinator houdt 
een register bij van de verspreiding van revisies van delen van het managementhandboek. 

Wijzigingen in het managementhandboek warden slechts een keer per jaar doorgevoerd, 
tenzij de kwaliteit van het te leveren product of het milieu in gedrang is . De houders van het 
handboek zijn verantwoordelijk voor het doorvoeren van de wijzigingen die door de 
kwaliteitscoordinator zijn verstuurd. 

De originele versies van (pagina's van) het managementhandboek zijn te herkennen aan 
het gekleurde logo van 't Oost, linksboven op het papier. 
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2.3 lndeling managementhandboek 

2.3.1 VooRBLAD 
Handboeknummer: 
Volgnummer van het uitgereikte handboek 

Naam houder: 

Hoofdstuk naam 

Het managementhandboek 
Revisienummer: 

2 

Naam van de persoon aan wie het managementhandboek is uitgereikt. 

2.3.2 KOPTEKST PAGINA'S 

Revisie-<latum 

12-10-1999 

Boven iedere pagina in het managementhandboek is een koptekst afgedrukt. Deze 
koptekst ziet er als volgt uit: 

Hoofdstuknummer 

Hoofdstuk nummer Hoofdstuk naam 

2. Het managementhandboek 
Ontwerpdatum 

01-02-1999 
Revisienummer: 

Het nummer van het hoofdstuk waartoe de pagina behoort. 

Hoofdstuknaam 
De naam van het hoofdstuk waartoe de pagina behoort. 

Ontwerpdatum 

Revisie-<latum 

27-08-1999 

De datum waarop de betreffende pagina voor het eerst in het managementhandboek 
opgenomen is. 

Revisienummer: 
Het volgnummer van de laatste wijziging. Deze nummering start bij 1. 

Datum laatste wijziging 
De datum waarop de laatste wijziging is opgenomen in het handboek. 

2.3.3 VoETTEKST 

Onder iedere pagina in het managementhandboek is een voettekst afgedrukt. Deze 
voettekst ziet er als volgt uit: 

Managementshandboek 
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Hoofdstuk 1 

Hoofdstuk 2 
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2.4 Codering standaard-documenten 

Hoofdstuk naam 

Het managementhandboek 
Revisienummer: 

2 

De standaard voettekst bevat onderstaande gegevens: 

j 't Oost Pagina 1 van 1 

De voettekst bestaat uit de volgende onderdelen: 

Revisie-<latum 

12-10-1999 

AAM-000-VV.XXX I 
Datum 

- AA.AA Soort document. PROC voor procedure, FORM voor formulier, WERKvoor werkinstructie 
- 000 : documentnummer 
- VV : versienummer (nummering start bij 1) 
- XXX extensie (.xis of .doc, afhankelijk van programma waarin document is gemaakt) 
- Datum : datum laatste wijziging in document (handmatige datum) 

De codeing van de standaard-documenten (dit is de combinatie van volgnummer en 
versienummer) is uniek. 

2.5 Archivering 
2.5.1 GEGEVENSBESTANDEN 

De gegevensbestanden warden centraaf opgeslagen op de centrale computer (admini
stratie). Van de centraal opgeslagen bestanden wordt iedere dag een veiligheidskopie 
(back-up) gemaakt door de administrateur, volgens het in tabel 3 genoemde schema 

TABEL 3. BACK-UP SCHEMA 
Werkdag 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

Gebruikte tape 
Tape nr. 1 
Tape nr. 2 
Tape nr. 1 
Tape nr. 2 
Tape nr. 3 

De in tabel 3 genoemde tapes warden 's avonds buiten de kantoorruimte bewaard . 

2.5.2 BEWAARTERMIJNEN 

Ten behoeve van de naspeurbaarheid van de diverse projecten warden de meest relevante 
gegevens bewaard. In tabel 4 zijn de gegevens welke bewaard warden opgesomd, alsmede 
de bewaartermijnen. 

TABEL 4. BEWAARTERMIJNEN 

Registratie van 

Financiele gegevens 

Analysegegevens van afgevoerde partijen 

Analysegegevens van aanwezige partijen 

Hoeveelheidbepaling van aan- en afgevoerde partijen 

Logboek WvO 
Geleidebiljetten aan- en afgevoerde partijen 

Auditrapportages 

Notulen MT en PT 

Contracten/opdrachten 

Managementreview's 

Managementshandboek 
't Oost 
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Bewaartermijn Bewaarplaats 

7 jaar 't Oost of archief V&W 

5 jaar na 't Oost of archief V&W 
afvoer 

continu 't Oost of archief V&W 

5jaar 't Oost of archief V&W 

5jaar 't Oest of archief V&W 
5 jaar 't Oost of archief V&W 
5 jaar 't Oost of archief V&W 
5jaar 't Oost of archief V&W 
5 jaar 't Oost of archief V&W 
5 jaar 't Oost of archief V&W 
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Door middel van acquisitie door de !eden van het MT komt 't Oost in contact met potentiele 
ontdoeners van afvalstoffen. Tijdens deze contacten wordt aan de potentiele ontdoener 
informatie verstrekt over de vele mogelijkheden binnen 't Oost om te komen tot een 
oplossing van ontdoening van de afvalstof. 
Geeft de potentiele ontdoener te kennen gebruik te willen maken van de diensten van 't 
Oost dan zal door 't Oost een aanbieding warden gedaan, overeenkomstig procedure 
PROC-10. De prijsstelling in de aanbieding wordt in eerste aanleg bepaald door de 
bedrijfsleider. lndien het naar de mening van de bedrijfsleider gaat om een uitzonderlijke 
partij (voor wat betreft grootte dan wel andere aspecten) zal het MT de aanbieding 
vaststellen. lndien de prijsstelling boven de competentie van het MT valt, zal het PT een en 
ander vaststellen. 

4.1.2 0PDRACHTVERLENING/OVEREENKOMST 

Na ontvangst van de door de potentiele ontdoener ondertekende prijsaanbieding dient er 
overeenstemming tussen hem en 't Oost te komen over de planning van aanvoer. In deze 
planning dient de eerste dag van aanvoer, de dagelijks aan te voeren hoeveelheid alsmede 
de totale duur van aanvoer te zijn aangegeven. 

De schriftelijk ondertekende prijsaanbieding alsmede de (schriftelijke) akkoordverklaring 
door 't Oost ten aanzien van de planning zijn benodigd om tot een overeenkomst te komen. 
Is deze overeenkomst aanwezig dan kan over warden gegaan tot aanlevering van de 
afvalstof conform de geldende procedures. 

4.1.3 BEOORDELING AANLEVERING 

De aangeleverde afvalstoffen warden gedurende de aanlevering steekproefgewijs op hun 
kwaliteit beoordeeld door de KAM-coordinator/uitvoerder. Oeze beoordeling vindt zowel 
visueel als analytisch I chemisch plaats. 

Bij de visuele beoordeling warden de navolgende zaken beoordeeld: 
- aanwezigheid grove delen; 
- aanwezigheid niet in baggerspecie behorende zaken (bijvoorbeeld plastic, banden); 
- afwijkende geuren; 
- overige kenmerken. 

lndien tijdens uit de visuele beoordeling afwijkingen warden geconstateerd dient de 
bedrijfsleider te word en ge"fnformeerd. De bedrijfsleider kan vervolgens contact opnemen 
met de aanleverancier. 

Naast de visuele beoordeling toetst de KAM-codrdinator/uitvoerder of het wenselijk is om 
een chemische en I of fysische beoordeling uit te voeren . Een en ander overeenkomstig 
procedure PROC-014 en PROC-22. 
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4.2 lnkoop hulpmiddelen 

De in dit hoofdstuk bedoelde hulpmiddelen bestaan uit duurzame productiemiddelen, 
producten en diensten welke 't Oost betrekt van derden. Deze dienen (uiteraard) te voldoen 
aan de door 't Oest gestelde kwaliteits- en milieu-eisen. 

Op het moment dat behoefte bestaat aan de inkoop van een hulpmiddel wordt de 
procedure PROC-11 gevolgd. Allereerst warden randvoorwaarden opgesteld waaraan dit 
hulpmiddel dient te voldoen. Naast technische en economische eisen warden oak 
randvoorwaarden ten aanzien van de kwaliteit en milieu (geluidsproductie, energieverbruik 
e.d.) meegewogen. De betreffende randvoorwaarden zijn opgesomd op formulier FORM-
024. 

Nadat de offertes van de leverancier(s) zijn binnen gekomen wordt de door hun 
aangeboden produkten (en materieel) getoetst aan de door 't Oost opgestelde 
randvoorwaarden. 

4.2 .1 LEVERANCIERS-SELECTIE EN BEOORDELING 

Om te komen tot een lijst van standaard leveranciers (FORM-020) is een beoordeling 
benodigd van alle gedane leveranties (producten en diensten). Deze beoordeling vindt 
plaats door de besteller overeenkomstig PROC-013, en wordt vastgelegd op formulier 
FORM-021. 

Alleen extreme afwijkingen (zowel goed als slecht) in de leveranties warden geregistreerd, 
overeenkomstig de procedure PROC-013. De beoordelingen warden verwerkt op de 
standaard leverancierslijst. Aan de hand van deze registratie wordt minimaal 1 keer per jaar 
door de bedrijfsleider de standaard leverancierslijst aangepast. 

Minimaal eenmaal per jaar wordt door de bedrijfsleider met iedere leverancier op de 
leverancierslijst gesproken over de kwaliteit van de gedane leveringen. 
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De tijdelijke opslag van door of namens de klant aangeleverde afval- en bouwstoffen vindt 
plaats conform de daartoe opgestelde overeenkomst. Deze afvalstoffen warden gescheiden 
opgeslagen van bij 't Oost in eigendom zijnde afvalstoffen. 

Conform de overeenkomst vindt beheer van de opgeslagen afvalstoffen plaats. 

5.2 Be- en verwerking 

Voordat wordt aangevangen met het be- en verwerken van een partij afvalstof vindt eerst 
een beoordeling plaats van de hergebruiksmogelijkheden. Dit wordt geregistreerd op 
formulier FORM-009. 
Afhankelijk per partij zijn op 't Oost de volgende be- en verwerking van afvalstoffen 
mogelijk: 
- zeven; 
- drogen/rijpen van baggerspecie; 
- sedimentatie; 
- compostering. 
- immobilisatie; 
- cyclonage. 

Een dee! van bovengenoemde be- en verwerkingen wordt in eigen beheer gedaan. 
Eventueel benodigde expertise wordt door 't Oost ingehuurd. 

5.3 Procesbeheersing 

Uitvoering van activiteiten vindt plaats zeals in dit managementshandboek beschreven. De 
algemene beheersing van de activiteiten is gestoeld op: 

vakkennis. 
Uitvoering van de activiteiten vindt plaats door adequaat opgeleid personeel. Dit personeel 
wordt ingehuurd bij, dan wel via de partners. 

gebruik van goede productiemiddelen. 
Bij aanschaf dan wel inhuur van productiemiddelen warden door 't Oost randvoorwaarden 
vastgesteld . Naast technische en economische eisen warden ook randvoorwaarden ten 
aanzien van de kwaliteit en milieu (geluidsproductie, energieverbruik e.d.) meegewogen. De 
belangrijkste mee te wegen criteria zijn opgenomen in formulier FORM-024. 

leveranciersbeoordelingssysteem. 
Bestellingen van producten vindt alleen plaats bij geselecteerde leveranciers (opgenomen 
op FORM-020) . Door de geleverde producten te beoordelen en deze beoordelingen te 
verwerken blijven uiteindelijk alleen leveranciers op de lijst over die voldoen aan de eisen 
van 't Oost. 
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Het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen is van essentieel belang voor de 
activiteiten van 't Oost. Wijzigingen in toetsingswaarden voor categoriebepalingen van 
afval- en bouwstoffen kunnen een grate invloed hebben op de afzetmogelijkheden 
verwerking van deze stoffen. 

Procescontroles. 
Per bewerkingsstap vindt tevens controle plaats. Deze controle bestaat uit: 
- visuele inspectie; 

verrichten van metingen; 
registratie kwaliteit en kwantiteit gebruikte grand- en hulpstoffen; 
nemen van (tussentijdse) steekmonsters van geproduceerde afval-/bouwstof (PROC-
014); 
beoordeling van steekmonsters. 

De frequentie en tijdstip van de uit te voeren (tussen)controles zijn afhankelijk van de 
bewerking en de eventuele specifieke geldende wet- en regelgeving, en warden per project 
nader ingevuld. 

Naar aanleiding van resultaten van een controle kan tot bijsturing van het proces warden 
overgegaan. 
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6 Afzet (secundaire) bouwstoffen 

6.1 Afzet - algemeen 

Door 't Oost warden de geaccepteerde en overgenomen afvalstoffen op een zodanige 
methode verwerkt dat een zo maximaaf mogelijke hoeveelheid (secundaire) bouwstoffen 
ontstaat. De procedure voor de afzet en de acquisitie ervoor is vermeld in PROC-24 

6.2 Acquisitie - afzet 

Ten behoeve van de afzet van (secundaire) bouwstoffen wordt door het MT getracht 
afnemers te verwerven, Dit kan ender andere op de volgende manieren: 
- schriftelijk (bijvoorbeeld folders, advertentie) 
- telefonisch 

via de partners 'de Vries & van de Wiel' en 'Gemeente Den Helder'. 

Zadra contact is gelegd met een potentiele afnemer wordt door het betreffende MT-lid 
ge·inventariseerd ender welke randvoof'Waarden de (secundaire) bouwstoffen afgezet 
kunnen warden. Gedacht moet warden aan randvoorwaarden als: 
- hoeveelheid; 
- tijdspad waarin geleverd kan warden; 
- benodigde chemische kwaliteit; 
- benodigde fysische kwaliteit (bijvoorbeeld korrefgrootte verdeling); 
- certificering van de geproduceerde (secundaire) bouwstoffen. 

6.3 Kwafiteitskeuringen ten behoeve van afzet 

Ten behoeve van de bepaling van zowel de chemische en fysische kwaliteit wordt door het 
betreffende MT-lid met de potentiele afnemer overleg gepleegd met betrekking tot de 
bemonsterings- en analyse methode en -frequentie. Hierbij warden uiteraard de wettelijke 
richtlijnen (zeals het Bouwstoffenbesluit) betrokken. 

Zadra de onderzoeksmethode (schriftelijk) tot beider tevredenheid is vastgesteld zorgt de 
KAM-co6rdinator/uitvoerder voor een juiste en tijdige uitvoering ervan. 

Jaarlijks wordt een totaaloverzicht opgesteld (FORM-003) waarin de afgevoerde 
hoeveelheden zijn verantwoord. In dit jaaroverzicht zijn opgenomen: 
- afvalstroomnummers en hoeveefheid afgevoerde secundaire bouwstoffen; 
- locaties waar de secundaire bouwstoffen naar zijn afgevoerd. 

6.4 Afwijkingen van 't Oost 

Bij iedere partij die door 't Oost wordt afgezet warden kwaliteitsgegevens aan de afnemer 
overhandigt (een zogenoemd uitkeuringscertificaat). Op basis van deze gegevens 
accepteert de afnemer de betreffende partij, een en ander conform de daartoe 
ondertekende offerte. 
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Mocht bij keuring door de afnemer blijken dat de kwaliteit van de partij anders is dan op 
basis van de door 't Oest overhandigde kwaliteitsgegevens wordt verwacht dan zal door 
't Oost actie worden ondemomen. Deze actie bestaat uit: 
1. de procedure Registratie Ter verbetering (PROC-025) volgen; 

-2. vaststellen of beide partijen over dezelfde partij spreken; 
3. vaststellen van de betrouwbaarheid van de keuring van de afnemer; 
4. herbemonsteren en heranalyseren van de geleverde partij. 

lndien duidelijk is dat de kwaliteit van de geleverde partij niet in overeenstemming is met de 
door 't Oost bijgeleverde kwaliteitsgegevens zal handelend warden opgetreden. In overleg 
met de afnemer zullen aanvullende maatregelen warden getroffen. Gedacht kan warden 
aan: 
- wijziging verrekentarief; 

terugname van (een deel van) de geleverde partij; 
- levering nieuwe partij. 

6.5 Preventieve maatregelen. 

Om zorg te dragen dat vastgestelde afwijkingen in de toekomst zo veel mogelijk warden 
voorkomen zullen preventieve maatregelen warden genomen door de bedrijfsleider of het 
MT, overeenkomstig PROC-025. De aard van de preventieve maatregelen zijn afhankelijk 
van de geconstateerde afwijking, doch kunnen bestaan uit: 
- aanpassing van het bemonsterings- en analyseregime; 
- gebruikmaken van andere laboratoria. 
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De werkzaamheden welke door 't Oost warden ontplooit zijn onderhevig aan een 
vergunningsplicht. In tabel 5 is een overzicht opgenomen van de meest belangrijke 
vergunningen welke aan 't Oost zijn verleend. 

TABEL 5 . 0VERZICHT BELANGRIJKSTE VERGUNNINGEN 

Verlenende vergunning I Omschrijving 
instantie melding 

Uitwaterende 
Sluizen 
Provincie NH 
Provincie NH 
Provincie NH 
Uitwaterende 
Sluizen 
Provincie NH 

vergunning Lozen afvalwater op riool 

melding 
melding 

vergunning 
vergunning 

melding 

vergunning 
melding 

lnname BAGA-grond tbv onderzoek immobilisatie 
Verhoging kades I acceptatie veegvuil 
Tijdelijke opslag en bewerking baggerspecie klasse 2-4 + baga 
Lozen afvalwater op riool 

tijdelijk opslag verontreinigde grand in afwachting van verdere 
toepassing 
compostering op 't Oost-2 
wijziging lozingssituatie ivm acceptatie straatvuil 

Provincie NH 
Uitwaterende 
Sluizen 
Uitwaterende 
Sluizen 
Uitwaterende 
Sluizen 
Provincie NH 
Provincie NH 
Provincie NH 
Provincie NH 
Provincie NH 
Provincie NH 
Provincie NH 

vergunning Lozen afvalwater op riool (uitbreidingsvergunning) 

vergunning Lozen spuitwater op Balgzand 

vergunning 
vergunning 

melding 
melding 
melding 

vergunning 
vergunning 

. 11 ff'J(· ·- q ~I 
•T Le · J .1 

Wm en WVO vergunning Oost-1 uitbreiding BAGA-afvalstoffen 
Wm en WVO vergunning Oost-1 uitbreiding 
Proef cycloneren 10.000 m3 baga-baggerspecie 
wijziging definitie licht verontreinigde grand 
Acceptatie straatvuil 
Revisievergunning tbv BAGA 
Revisievergunning 

7.2 Wijziging vergunningen 

De aanpassing van vergunningen verloopt via de procedure PROC 020. 

Kenmerk 
instantie 

2.97.0091 

98-822977 
97-408149 
94-406081 
94-406081 

96-400938 

96-517357 
9808715 

2.96.0081 

98-510913 
98-510913 
96-401586 
95-410737 
95-410737 
95-512388 
95-512388 

' t Oost wordt door de afdeling vergunningen van de Vries & van de Wiel zo spoedig mogelijk 
na open bare publicatie (schriftelijk) ge"fnformeerd over wijzigingen en vernieuwingen van 
relevante milieuwet- en regelgeving, overeenkomstig de overeenkomst met referentie 
DB/INHAANVW.DOC, d.d. 15 september 1999. 

7.3 Controle op naleving vergunningen 

De controle op de juiste naleving van de verleende vergunningen ligt bij de KAM-coordinator. 
Hierbij kan hij zich laten bijstaan door de projectleider vergunningen van de Vries & van de 
Wiel. 
Een controle I audit waarin wordt geevalueerd of 't Oost op een correcte wijze de milieuwet
en regelgeving naleeft wordt op initiatief en verantwoordelijkheid van de KAM-coordinator 
minimaal een keer per jaar ge·initieerd. De uitvoering van deze audit zal geschieden door de 
projectleider vergunningen van de Vries & van de Wiel. 
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Facturatie van ontvangen afvalstoffen vindt plaats nadat de partij door 't Oost is ontvangen. 
Afhankelijk van de grootte van de partij en aanvullende afspraken (zoals vastgelegd in de 
offerte of overeenkomst) wordt in een keer of in termijnen gefactureerd. 

Op aanwijzing van de bedrijfsleider stelt de administrateur een concept-factuur op, met 
daarop de adresgegevens van de partij, de te verrekenen hoeveelheid, en de bijbehorende 
prijs. 
lndien de bedrijfsleider akkoord is met de concept-factuur wordt deze door de bedrijfsleider 
geparafeerd, en wordt de factuur verzonden. 

De aangevoerde partij afvalstoffen gaat pas in eigendom over aan 't Oost zodra is voldaan, 
aan de algemene voorwaarden van 't Oost. 

8.2 Facturatie afgezette bouwstoffen 

De facturatie van de geproduceerde (secundaire) bouwstoffen vindt plaats nadat de partij 
bouwstoffen is geleverd. Afhankelijk van de grootte van de partij en aanvullende afspraken 
(zoals vastgelegd in de offerte of overeenkomst) wordt in een keer of in termijnen 
gefactureerd. 

Op aanwijzing van de bedrijfsleider stelt de administrateur een concept-factuur op, met 
daarop de adresgegevens van de partij, de te verrekenen hoeveelheid, en de bijbehorende 
prijs . 
lndien de bedrijfsleider akkoord is met de concept-factuur wordt deze door de bedrijfsleider 
geparafeerd, en wordt de factuur verzonden. 
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9.1 Keuringen tijdens procesvoering 
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Aan de hand van zowel de in de vergunning vastgelegde voorschriften als vanuit een intern 
milieu- en bedrijfseconomisch oogpunt warden tijdens de procesvoering diverse keuringen 
verricht. 

In tabel 6 is een overzicht gegeven van de betreffende keuringen. 

TABEL 6. 0VERZICHT KEURINGEN TIJDENS PROCESVOERING 

Keuring van 

Aangeboden partijen 
afvalstoffen 

Tijdens bewerkingsstap 
vrijkomende bouwstoffen 

Af te voeren partijen 
bouwstoffen 

Effluent 

Controledrains 

Managementshandboek 
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Minimaal te onderzoeken parameters Minimale frequentie 

Minimaal conform vergunning, Eenmalig per partij 
aangevuld met kritische parameters 

Kritische parameters Project afhankelijk 

Conform acceptatie-eisen verwerker Conform acceptatie-eisen 
verwerker 

minerale olie, zwevende delen, zware 4x per jaar (interne eis) 
metalen (Bst) 

niet weergegeven 2x per jaar 

Hoofdstuk 9 

vereist door 

Wm-vergunning I 
't Oost 

't Oost 

Verwerker I 
regelgeving 

WvO-vergunning 

Wm-vergunning 
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De voor het primaire proces noodzakelijke hulpmiddelen zijn onderverdeeld in : 
proces kritische meetmiddelen; 
kritische middelen; 
proces kritisch materieel. 

Deze warden alien periodiek gekeurd op de juiste werking . In tabel 7 is een overzicht 
gegeven van de betreffende keuringen. 

TABEL 7. OVERZICHT KEURINGSREGIME HULPMIDDELEN 
Omschrijving Controle door 

Proces kritische meetmiddelen 

Debietmeter M~ MJK 

Weegbrug Molen I Firma 

~~ 
Kali bra 

kritische hulpmiddelen 

Kettingen I derde 
hijsmiddelen 
Brandblus- Brandbeveiling 
Apparatuur Alkmaar v. o. f. 

Proces kritisch materieel 
kraan derde 
shovel Leverancier 
snoeren derde 
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methode controle Toegestane 
afwijking 

Leverancier 0,5 m"/h 

NEN-EN 45501 Conform EEG 
ljkbesluit niet-
autornatische 

weegwerktuigen 
(stb 1993, 18) 

Leverancier geen 

Leverancier n.v.t. 

Leverancier n.v.t. 
Leverancier n.v.t. 

visueel/doormetin~ n.v.t. 

Hoofdstuk 9 

Minimale frequentie Controle door 
controle 't Oost op 

keurin 

1x per 2 jaar Certificaat 

1x per jaar Sticker I 
certificaat 

1x per 2 jaar Label 

1x per jaar Sticker 

1x per jaar machineboek 
1x per jaar machineboek 
1 x ~er jaar label 
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10.1 lnventarisatie milieu-aspecten en -effecten 
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Door 't Oost is een inventarisatie van milieu-aspecten verricht. Aan de hand van deze 
aspecten zijn de bijbehorende milieu-effecten ge'lnventariseerd. Gezien de aangebrachte 
bodembeschermende voorzieningen is het milieu-effect bodem buiten beschouwing 
gelaten. 

Deze bodembeschermende voorzieningen bestaan uit de aanwezigheid van HDPE-folie, dik 
2 mm, over de beide bedrijfsterreinen. Op deze folie bevindt zich een laag zand met een 
minimale dikte van 0,5 meter ter voorkoming van beschadiging van deze folie . 

Een overzicht van de milieu-aspecten en effecten is in tabet a weergegeven. Tevens is in dit 
overzicht aangegeven waarin de milieu-effecten zijn genormeerd en hoe deze warden 
beheerst. 

TABEL 8: OVERZICHT MILIEUEFFECTEN 

Milieu-effect Gernventariseerde milieu aspecten genormeerd in beheerst door 

trans lessen laden Op- ant- be-/ comp tan Onder 2 3 a b c d e 
port slag water- ver- osteri ken houd 

ing werl<- ng 
ing 

Geluid N N N N N N x x x 

Geur u u u u u u x x x 
Stof u u u u u u x x x x x 

Mars u u u u u u x x x 

Uitdamping u u u u x x x 

Energie N N N N N N x x x 

Lozingswater N N N N x x x 

Legenda: 
a lnspectieronde 

N Erect is normaal b procedure/werkinstructie 

u Effect is uitzondering c dagelijkse instructie 

d Meet plan 

Vergunning e Algemene voorwaarden 

2 Regels + beleid 't Oost Onderhoud 

3 V+G plan 't Oost 

x 

x 
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10.2 Normering en beheersing van milieu-effecten 

10.2.1 GELUID 

Revisie-<latum 
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De voor 't Oost geldende geluidsnormen zijn vermeld in de vigerende Wm-vergunningen. 
Het beheersen van geluid vindt plaats door: 
- bij aanschaf materieel geluidsproductie meenemen in afweging; 
- verrichten van preventief onderhoud; 
- begrenzen van de rijsnelheid binnen de bedrijfsterreinen; 
- beoordeling door 't Oost tijdens de inspectieronde. 

lndien tijdens de beoordeling extremen warden geconstateerd wordt dit vermeld in de 
dagrapportage (FORM-029) 

10.2.2GEUR 
Eventuele geurbelasting veroorzaakt door 't Oost zal vermoedelijk afkomstig zijn van de 
compostering. Het beheersen van geur vindt plaats door: 
- zorgdragen voor een juist proces (aerobe compostering); 
- juiste menging en mix van de te composteren materialen; 
- selectieve acceptatie partijen afvalstoffen; 
- beoordeling door 't Oost tijdens de inspectieronde. 

lndien tijdens de beoordeling extremen warden geconstateerd wordt dit vermeld in de 
dagrapportage (FORM-029) 

10.2.3STOF 
Op basis van zowel de vigerende Wm-vergunningen als het Veiligheids- +Gezondheidsplan 
van 't Oost dient de verspreiding van stof zo veel mogelijke te warden voorkomen. Het 
beheersen van stofvorming vindt plaats door: 
- schoonhouden van pleinen en rijpaden; 
- treffen van stuifbeperkende maatregelen ter plaatse van kritische depots; 
- begrenzen van de rijsnelheid binnen de bedrijfsterreinen; 
- dagelijkse instructie waarbij de noodzaak van preventief sproeien van pleinen en 

rijpaden wordt besproken; 
- beoordeling door 't Oost tijdens de inspectieronde. 
lndien tijdens de beoordeling extremen warden geconstateerd wordt dit vermeld in de 
dagrapportage (FORM-029) 

10.2.4MORS 
Ter bevordering van de orde en netheid binnen de bedrijfsterreinen alsmede ter voorkoming 
van onveilige situaties dient mars zoveel mogelijk te warden voorkomen. Het beheersen van 
de effecten van mars vindt plaats door: 
- schoonhouden van pleinen en rijpaden; 
- begrenzen van de rijsnelheid binnen de bedrijfsterreinen; 
- dagelijkse instructie waarbij de noodzaak van preventieve maatregelen ·wordt besproken ; 
- schoonhouden materieel; 
- beoordeling door 't Oost tijdens de inspectieronde. 
lndien tijdens de beoordeling extremen warden geconstateerd wordt dit vermeld in de 
dagrapportage (FORM-029) 
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Ten behoeve van de veiligheid binnen de bedrijfsterreinen alsmede ter beperking van het 
effect op het milieu dient uitdamping van vluchtige stoffen zoveel mogelijk te warden 
voorkomen. Het beheersen van de effecten van uitdamping vindt plaats door: 
- selectieve acceptatie partijen afvalstoffen; 
- indicatief uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen bij 'kritische partijen'; 
- dagelijkse instructie waarbij de noodzaak van preventieve maatregelen wordt besproken; 
- beoordeling door 't Oost tijdens de inspectieronde. 
- indicatief uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen. 

lndien luchtkwaliteitsmetingen warden verricht, wordt dit vermeld in de dagrapportage 
(FORM-028) 

10.2.6ENERGIE 

't Oost streeft naar een zo minimaal mogelijk gebruik van energie in al haar vormen (gas, 
elektra, dieselolie). Het beheersen van energie vindt plaats door: 
- verhoging van de bewustwording van het energieverbruik door registratie van de 

verbruikte hoeveelheden elektra, gasolie en gas; 
- aanschaf energiezuinige apparatuur. 

10.2.7LOZINGSWATER 

De voor 't Oost geldende lozingsnormen zijn vermeld in de vigerende WvO vergunningen 
en de regels + beleid van 't Oost. Het beheersen van de lozingen vindt plaats door: 

registratie van geloosde hoeveelheden; 
- bepaling en registratie van geloosde concentraties aan verontreinigingen. 

10.3 Bespreking aanwezige significante milieu-effecten inzake verbeteringen 

Uit tabel s blijkt dat alleen de milieu-effecten geluid, energie en lozingswater normaal 
voorkomende milieu-effecten zijn. Deze warden derhalve als significant beschouwd. De 
overige milieu-effecten, (geur, stof, mars en uitdamping) komen slechts incidenteel voor. 

10.3.1 GELUID 

Emissie van geluid ontstaat met name bij de aan- en afvoer, het laden, de be- en 
verwerking van afval- en bouwstoffen. 
De beide bedrijfsterreinen van 't Oost bevinden zich op het industrieterrein "Oostoever" te 
binnen een gebied metals bestemming industrie. In de directe omgeving bevinden zich 
geen woningen. Tevens warden door 't Oost zo minimaal mogelijke aantallen 
geluidsproducerende machines ingezet. 
Gezien bovenstaande zal op basis van de huidige omstandigheden door 't Oost niet verder 
gestreefd warden dan het voldoen aan de geluidsnormen zoals gesteld in de vigerende 
vergunningen en wetgeving. 

10.3.2ENERGIE EN LOZINGSWATER 

De voorgenomen verbetering van deze beide milieu-effecten is opgenomen in het 
milieubeleid van 't Oost. Uit dit beleid is het milieuprogramma opgesteld welke ten minste 
een maal per jaar wordt geevalueerd en waar nodig bijgesteld. 
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De voorgenomen verbetering van deze beide milieu-effecten is opgenomen in het 
milieubeleid van 't Oost. Uit dit beleid is het milieuprogramma opgesteld welke ten minste 
een maal per jaar wordt geevalueerd en waar nodig bijgesteld. 

10.4 Calamiteiten en oefeningen 

Ter beheersing van mogelijk onverwachte effecten als gevolg van de activiteiten van 't Oost 
is een calamiteitenplan opgesteld. In dit plan wordt het geheel van maatregelen en 
procedures beschreven welke gericht zijn op het voorkomen en verminderen van negatieve 
milieu-effecten welke het gevolg zijn van ongevallen en noodsituaties. 

Periodiek (doch minimaal een maal per jaar) worden de procedures zeals omschreven in het 
calamiteitenplan gecontroleerd op effectiviteit. lndien mogelijk wordt een calamiteit (deels) 
nagespeeld. 
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11.1 Registratie ingaand 
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ledere aangevoerde partij op 't Oost wordt geregistreerd. Deze registratie vindt plaats door 
middel van een projectmap met daarin alle relevante gegevens, zeals: 
- aanlevergegevens; 
- opdracht; 
- gegevens inkeuringen; 
- hoeveelheidsbepalingen; 
- omschrijvings- en transportbegeleidingsformulieren; 
- plaats van opslag. 

11.2 Vastlegging plaats 

Voor de terreinindeling wordt gebruik gemaakt van locatietekeningen met daarop 
aangegeven de terreinindeling van het bedrijfsterrein. De daarin aanwezige 
ontvangstbassins zijn voorzien van een uniek nummer. 

Bij relevante wijziging van de terreinindeling warden de locatietekeningen aangepast. De 
tekeningen zijn voorzien van een unieke nummering waarbij per wijziging het versienummer 
wordt aangepast. Het beheer van de laatste versie van de tekening ligt bij de KAM
coordinator/uitvoerder. 

Deze nummering wordt gebruikt voor de vastlegging van de ligging van alle aangevoerde 
partijen. Partijen welke niet in een bassin liggen warden aangetekend op de locatietekening 
met vermelding van het afvalstroomnummer. 

11.3 Voorraadbeheer 

Ter bepaling van de hoeveelheid binnen 't Oest aanwezige afval-/bouwstoffen wordt aan 
het begin van ieder kalenderjaar een volumebepaling uitgevoerd. Deze volumebepaling is 
benodigd om: 
- inzicht te krijgen in de effectiviteit van de gedane be-/verwerkingen; 
- inzicht te krijgen in de benodigde reservering van gelden ten behoeve van de 

toekomstige verwerking van alle binnen 't Oost aanwezige afvalstoffen; 
- inzicht te krijgen in "vullingsgraad" van depot. 

11.4 Registratie uitgaand 

Per afgevoerde partij vindt registratie plaats. Deze registratie bestaat uit het vermelden van 
het afvalstroomnummer waaronder de betreffende partij is afgevoerd in de projectmap van 
de aangeleverde partijen. Tevens wordt dit aangetekend op formulier FORM-003. 
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Er kunnen twee soorten audits worden onderscheiden, te weten interne en externe. Een 
interne audit is een vanuit de organisatie van 't Oost ge·initieerde audit, uitgevoerd in de 
eigen organisatie. Een externe audit wordt door een externe organisatie ge"initieerd en uitge
voerd in de organisatie van 't Oost. 

12.1.1 INTERNE AUDITS 

Een interne audit wordt op initiatief en verantwoordelijkheid van het DB minimaal een keer 
per jaar uitgevoerd. Uitvoering van deze audit kan plaats vinden door iemand van het DB, 
danwel iemand van binnen de organisatie van een van de partners na overeenstemming 

r hierover binnen het DB. 

De audits zullen er in eerste instantie op gericht zijn om na te gaan of de gevolgde werk
wijzen overeenkomen met datgene wat is weergegeven in dit handboek alsmede of de 
daarin genoemde normen nog van toepassing zijn. Daarnaast zal ook nagegaan warden of 
de gevolgde werkwijzen nog steeds de meest efficiente zijn . 

Het DB stelt samen de auditeur voorafgaande aan de interne audit de eisen en reikwijdte 
voor het uitvoeren van de audit vast. Het door het DB aangewezen persoon is er 
verantwoordelijk voor dat de bevindingen van de interne audit warden gerapporteerd in een 
audit-verslag . 

12.1 .2 EXTERNE AUDITS 

Wanneer een externe organisatie (zowel de certificerende instantie als een derde) een audit 
wil houden binnen 't Oost, dient deze daartoe (schriftelijk) een verzoek in te dienen bij de 
directievertegenwoordiger. Als de directievertegenwoordiger het verzoek inwilligt, zal het 
externe auditteam de benodigde medewerkingen warden verleend. 

De rapportages van de externe audits dienen beschikbaar gesteld te warden aan het DB. 

12.1.3 VGM-AUDITS 

Een audit waarin de onderwerpen veiligheid, gezondheid en milieu aan de orde komen wordt 
op initiatief en verantwoordelijkheid van de KAM-coordinator minimaal een keer per jaar 
uitgevoerd. De uitvoering van deze audit zal geschieden door de VGM-coordinator van de 
Vries & van de Wiel. 

12 1.4 INTERN HANDHAVINGSCONTROLE 

Een controle I audit waarin wordt geevalueerd of 't Oost op een correcte wijze de milieuwet
en regelgeving naleeft wordt op initiatief en verantwoordelijkheid van de KAM-coordinator 
minimaa l een keer per jaar ge·lnitieerd . De uitvoering van deze audit zal geschieden door de 
projectleider vergunn ingen van de Vries & van de Wiel. 
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12.1.5 AFHANDELING GECONSTATEERDE AFWIJKINGEN 

Revisie-datum 

23-11-1999 

Alie audit-verslagen warden tijdens de eerst opvolgende MT-vergadering besproken. lndien 
uit het audit-verslag blijkt dat er afwijkingen zijn geconstateerd dan wordt dit met de 
kwaliteitscoordinator besproken. De eerst volgende MT-vergadering vindt rapportage door 
de kwaliteitscoordinator plaats inzake de evaluatie van de afwijkingen alsmede de, indien 
benodigd, genomen correctieve maatregelen. 

12.2 Management-review (beoordeling door de directie) 

Door het MT wordt in het begin van het kalenderjaar het kwaliteits- en milieuzorgsysteem 
beoordeeld. Ten minste de volgende onderwerpen warden beoordeeld : 
- voldoet het milieuzorgsysteem nag aan de (veranderende) wettelijke normen en waarden; 

resultaten interne en externe audits; 
bijstelling kwaliteits- en milieubeleid ; 
bijstelling kwaliteits- en milieudoelstellingen; 
bijstelling kwaliteits- en milieutaakstellingen; 
preventieve maatregelen; 
inventarisatie milieueffecten; 
bijstelling calamiteitenplan. 

Het MT doet een voorstel aan het DB betreffende de te behandelen onderwerpen voor het 
betreffende managementreview. Na accordering door het DB verzorgt het MT de 
managementreview, en rapporteert haar bevindingen aan het DB. 
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12.3 Klachten: registratie en afhandeling 

De afhandeling van de klacht vindt p!aats volgens onderstaande procedure: 
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I 

i 

Nee 

START 
\ . ~ f Ext;,;,· ;;~~aal \ 

lnlem signaal \ (bijvoorbeeld omwonenden. 

/ ' bezoekers) ---------

·~· - Ja 

ople aan 'klager 

bedrijfsleider zorgt voor 
juiste vasllegging klacht 

op RTV-formulier _. 
(FORM-025] 

bedrijfsleider vergelijkt 
klacht met archief RTV 

j i 
/ ·· ,·-, _JJa 

~· B ttefl t1e1 een -.. 
slfucturete klaC11t? -· 
... / 4,. 

----~; 

Nee 

bedrijfsleider infonneert I 
MT over klachl 

MT geeft handelswijze 
afwikkeling klacht aan 

'·- ------
bedrijfsleider wikkelt 

klachl al 

bedrijfsleider informeert 
'klager over afwikkeling 

' bedrijfsle1der zorgt voor 
juiste invulling reslant 

RTV-formulier en 
archivering ervan -...-----

' 
bedrijfsleider informeert 

MT 

'-----------·~ 

EI NDE 

·~-----~...-' 

Hoofdstuk 12 

Revisie-datum 

23-11-1999 

pagina 3 van 3 



( 

( 

Procedures 't Oost 

PROC-001-01 
PROC-002-01 
PROC-003-02 
PROC-004-01 
PROC-005-01 
PROC-006-01 
PROC-010-02 
PROC-011-01 
PROC-012-01 
PROC-013-01 
PROC-014-01 
PROC-015-01 
PROC-016-01 
PROC-017-01 
PROC-018-01 
PROC-019-01 
PROC-020-01 
PROC-021-01 
PROC-022-01 
PROC-023-01 
PROC-024-01 
PROC-025-01 
PROC-026-01 
PROC-027-01 

Managementshandboek 
't Oost 

Hoofdstuk nummer Hoofdstuk naam 

inhoud proc.doc 
Ontwerpdatum 

01-02-1999 

Bijlage 

Definitie symbolen 
Vastleggen procedure 
Autorisatie procedure 

Revlsienummer: 

2 

Maken distributielijst 
Distributie van een procedure 
Wijzigen procedures 
Aanvraag acceptatie afvalstof 
lnkoop producten I diensten 
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Leverantie-beoordeling 
Nemen steekmonster 
Ongevallen 
Opleiding 
Controle op overschrijding vergunde normen 
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Wijziging vergunning 
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Definitie symbolen 
Geautoriseerd door 

Symbool voor begin- en eindstap 

Symbool voor een stap. 

Aanmaakdatum 

01-02-1999 
Datum laatste wijziging 

01-02-1999 

In het symbool staat de beschrijving voor een 
stap uit de procedure 

Symbool voor een beslissingspunt 
In het symbool staat de beschrijving voor een 
te nemen beslissing stap. Er is altijd een 
inkomende verbindingspijl, Mn positieve 
uitgaande verbindingspijl (Ja) en Mn 
negatieve verbindingspijl (Nee) 

Symbool voor wachten 
In het symbool staat beschreven waarop 
gewacht wordt, en hoelang gewacht wordt. 

Verbindingspijlen. 
De pijlen verbinden de diverse stappen in een 
procedure. De pijl geeft de richting van de 
stroom aan. 
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START 
Vastleggen procedure 

bij medewerker ontstaat behoefte 
om de stappen van een proces 
eenduidig vastgelegd te hebben 

I • 
Medewerker informeert 

bedrijfsleider 

I 
• 

bedrijfsleider beoordeelt of 
beschrij11ing nodig is 

bedrijfsleider en medewerker 
inventariseren huidige werkwijze 

ja 

bedrijfsleider legt in samenwerking 
met medewerker(s) procedure 

vast 

bedrijfsleider licht betrokkenen in 
over de procedure 

I 
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START 
Concept procedure 

T 

Is procedure een wijziging 
van een reeds bestaande 

procedure? 

Nee 

KAM-coordinator kent een uniek 
nummer toe 

.., 
KAM-coordinator informeert MT 

over procedure 

MT accoord met 
voorgestelde werkwijze? 

Ja 
T 

KAM-coardmator maakt officiele 
u1tgave van de procedure. incl. 

datum uitgifte/revisie 

T 

KAM-coordinator past 
distributlelijst aan 

(PROC-004) 

T 

Lid DB tekent distributiell1st (index 
in handboek) voor accoord 

T 

KAM-coordinator draagt zorg voor 
distributie procedure 

.., 

Einde 
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van iedere procedure vermeldt de 
KAM-co/jrd inator op de distributie 
lijst 

- procedure-naam 
• procedure nummer 
- revisienummer 
- revisiedatum 

KAM-co<lrdinator beheert de 
distributielijst 
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Distributies van 1 
Geautoriseerd doo 

PROC-005-01.doc 
Opgesteld door 
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START 
Distributie van procedures 

KAM-coordinator inventariseert 
benodigd aantal exernplaren van 

de procedure 

... 
KAM-coordinator zorgt voor 

benodigd aantal exemplaren, 
afgedrukt op papier met het 
gekleurde logo van 't Oest 

1 
KAM-coordinator zorgt voor 

aflevering van de procedures bij 
de juiste personen 

I ... 
KAM-coordinator informeert 

houders van de handboeken mbt 
bijwerken van de handboeken 

I 
KAM-coordinator parafeert 

distributielijst af en archiveert 
deze. 

l 
KAM-coordinator draagt zorg voor 

distributie procedure 

l 
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Afwijking is een uitzondering, 
:>--------l~ procedure hoeft niet aangepast te 

warden 

bedrijfsleider en betrokken 
medewerkers inventariseren 

afwijkingen t.o.v. huidige 
procedure 

:>---nee 

bedrijfsleider Jegt in samenwerking 
met medewerker(s) procedure 

vast 

Ja 

bedrijfsleider licht betrokkenen in 
over de procedure 

Autorisatie van procedures 

Nee 
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bedrijfsleider en medewerker(s) 
analyseren de verschillende 

werkwijzen 

bedrijfsleider en medewerkers 
bepalen de beste werkwijze 

PROC-006-01.doc 



(. 

/.· 

't Oost 

Naam van proces 
: ;::;:~: +-~::.::.." ·~: "'~~~~:~:-.~~ 
Aanmaakdatum · 

Aanvraag acceptatie afvalstof 
,_ _____ llP,,.,PM!lftlft'fllft!lllf!'P _ ____ .._ Geautoriseerd door 

01-02-1999 

L.R.E. Veenstra 

START 
aanvraag tot acceptatie atvalstof 

bevoegd persoon w tt formulier 
'basisgegevens offerte' in. 

f0/T1l-006 

Bevoegd persoon x·enl 
offertenummer toe in programma 

'ARIS' 

Ja 

Ja 

KAM-<X>OrdlnatOf /uitvoerde< 
beoordeelt partij op 

hergebruiksmogelijkheden en 
registreert op formu\ier 

form-009 

KAM-<:oilrdinator/uitvoerder 
informeert bedrijfs\eider 

Ja 

KAM-COOrdinator/uitvoerder maakt 
concept-offerte inclusief 

prijsvoorste\ 

Ja 

I 

Datum laatste wijziging 

2-11-1999 

bevoegd persoon: bedrijfsleider, 
KAM-COOrdinator/uitvoerder, 
administrateur. 

Aamrrager (aanvullende) 
gegevens vragen 

KAM-coOrdinator/uitvoerder 
infonneert bedrijfsleider 

pie offerte-ard1ief 

bedrijfs\eider informeert 
aanvrager schriftelijik 

bedrijfsleider melctt offerte af 
op \ijst in programma ARIS 

bedrijfs\eider stelt commercil!\e 
prijs vast 

MT stelt commercil!le prijs vast 
[vastleggen in notulenj 

poe in offerte-archief 

bedrijfsleider verstuurt offerte in 
tweevoud, incl. algemene 

voorwaarden 
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. ..,__.... -- .. _."":;;, 
.:--. .4 

't Oost 

VOF 't Oost 
Procedurenummer 

PROC-011-01.doc 
Opgesteld door 

L.R.E. Veenstra 
T.J. Blank 

START 
lnkoop producten of diensten 

Bevoegd persoon bepaalt eisen 
en randvoorwaarden aan product 

Bevoegd persoon vraagt 
vrijblijvende offertes op bij vaste 

leveranciers en eventuele anderen 

Ja 

Bevoegd persoon selecteert 
leverancier op basis van offerte en 

'status leverancier' 

Nee 

Naam van proces 

lnkoop producten I diensten 
Geautoriseerd door 

Bevoegd persoon: bedrijfsleider. KAM
co6rdinator/uitvoerder. administrateur 

Aanmaakdatum 

01--02-1999 

Datum laatste wijziging 

12-10-1999 

Leverancier niet 
meenernen in selectie 

Nee 

Nadere informatie 
~---Nee overnieuwe 

Ja 

bedrijfsleider toetst prijsstelling 

gele d 

ze doorslag: Besteller 

lag; administratie 

Opdrachtbon voor leverancier 
(wrtte doorslag) 

leverancier inwinnen 

bedrijfsleider vraagt 
aanpassing begroting 

aan MT 

Nee 

I 

Offerte afmelden 
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Ja 

I ~ 

Ja 

Leverancier 
toevoegen aan vaste 

leverancierslijst 

PT stelt nieuwe 
begroting vast 

Ja 

MT doet voorstel voor 
aangepaste vegroting 

aan PT 

Nee 

PROC-011-01.doc 



't Oost 

• I 

• J - .. 

Procedutenummer 

PROC-012-01.doc 
Opgesteld door 

Naam van proces 

Bewerkingen afvalstoffen 
Geautoriseerd door 

Aanmaakdatum 

01-02-1999 

Datum laatste wijziging 

12-10-1999 L.R.E. Veenstra 

START 
Bewerlting afvalstoffen 

K.Mko6rt1inator/JJitvoerder 
seklcteert in samenwerlting met 

bedrijfsfeider partij 

bedrijfsleider en f<AM.cOOrdinator/ 
uitvoerder siellen gewenste 

hergebruiksmogelijkheid vast 
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KAM<OOrdinalor/ 
uitvoerder onderzoekt 

hergebruiksmogelijkheden 

lnhuur Denlen 
(PROC-Ol1D 

PROC-012-01 .doc 



I . 
't Oest 

Procedurenummer 

PROC-013-01 .doc 
Opgesteld door 

Na;am van proces 

Leverantie-beoordeling 
Geautoriseerd door 

L.R.E. Veenstra 

Nee 

START 
Leverantle-beoordcllng 

B.estelll!f" beoordeelt leveran~ op 
- afgesproken levertijd 
- atgesproken J(Wal~eit 
- afgesproken pnl sstelling 
- afgesproken milleu-elsen 
- overige afspraken 

Ja 

Ja 

Besteller neemt cont.ad op 
met leverancier over 

genocgdoemng 

Beste lier overtegt mel 
t>eheerder betrerTende 

9en009doenjng 

Ja 

Nee 

Leverancier beoomelen 
[Form-021) 

+ .__ ________ _ ,.._ ____ _ _ -I Leverancler lnformeren 

y 

( _ __ E_IND-E __ ) 
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Aanmaakdatum 

01-02~1999 

Datum laatste wijziging 

22-11-1999 

PROC-013-01.doc 



't Oost 

VOF 't Oost 
Procedurenummer 

PROC-014-01 .doc 
Opgesteld door 

L.R.E. Veenstra 

START 
Nemen steekmonster 

KAM<OOrdinator/uitvoerder toetst 
noodzaak chernische en/of fysische 
beoordeling aan: 
- betrouwbaameld reeds bekende 

kwaliteitsgegevens 
- kritische parameters 
- beschikbaar budget 
- veiwerl<ingsmogelijkheden 

Ja 

KAM-coOrdinator/uitvoefder verzorgt 
steekproefgewijze bemonstering uit 
het aangeleverde deel van de partij 

dan wel vracht 

KAM-<:OOrdinator/u itvoefder verzorgt 
versturing van het monster naar door 

stertab erl<end laboratorium 

Nee 

Naam van proces 

Nemen steekmonster 
Geautoriseerd door 

l<Dpie opdracht in archief 

KAM-<:OOrdinator/uitvoefder geeft 
gewenst analysepakket en mate van 

spoed op aan laboratorium 

ja 
l 

KAM-=<lrdinator/uitvoefder verwerkt 
resuttaten in projectmap 

I 

~ 

nee 
contact opnemen met 

laboratorium 
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Aanmaakdatum 

01-02-1999 

Datum laatste wijziging 

12-10-1999 

PROC-014-01.doc 



't Oost 

• :· .c:· cc~':·:; ~·-"".-.~,;s~ - .,-';'+·.JI 

VOF 't Oost 
Procedurenummer 

PROC-015-01 .doc 
Opgesteld door 

L. R. E. Veenstra 

START 

Naam van proces 

Ongevallen 
Geautoriseerd door 

Aanmaakdatum 

01-02-1999 

Datum laatste wijziging 

22-11-1999 

Melding ongeval door werl<nemer 
' aan bedrijfsleider 

Afdeling PZ: afdeling personeelszaken 
van 'de Vries &. van de Wiel bv'. 

Nee 

BHV-er of EH BO-er op werk stelt 
noodzaak medische hulp vast 

Nee 

bedrijfsleider melctt ongeval aan 
afdeling PZ. eventueel benodigde 
hulpdiensten en eventueie overige 

partijen 

Afdeling PZ stelt noodzaak 
melding aan arbeidsinspectie vast 

Nee 

Nee 

Nee 

+ 
• 

bedrijfsleider verzorgt registralie 
ongeval op registratieformulier 
ALG-12 van 'de Vries&. van de 

Wlel bv'. 

l 
bedrijfsleider meld! ongeval aan 

MT 

I 
T 

( _ _ _ E-IND-E _ _ ) 

BHV-er of EHBO-er 
Ja schakelt exteme 

medische hulp in. 

Ja 

Ja 

afdeling PZ melctt ongeval aan 
arbeidsinspectie 

bedrijfsleider melctt slachtoffer 
ziek bij afdeling PZ, en stelt 

slachtoffer hiervan de de hoogte 

bedrijfsleider stelt i.s.m. mede

Ja1 werkers en eventueel ve1l1gheids-
• adv1seur comgerende en/of 

preventieve maatregelen vast 

Ja 
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Ja 

PROC-015-01.doc 



't Oost 

,. ... .. . 

VOF 't Oost 
Procedurenummer 

PROC~016~01.doc 
Opgesteld door 

L.R.E. Veenstra 

START 
Opfeldingen 

bedrijfsleider stelt il'I sameospraak 
me! beoordeelde indivlduele 
opfeidingsbehoefle vast. en 
vermefdl d~ op FORM-023 

bedrijfsleider geetl 
qpfeidingsbehoeffen dDOI' aan 

afdellng PZ 

afdeling PZ 11erzamelt en 11erwer1<t 
opleidlngsbehoefleo 

afdeling PZ stelt opfeidingsplan en 
bijbehorende begroting op, ~ 

informeert MT 

MT beoordeeH vOOl'S1el, en 
verge lijkl dit me1 realisa\le vo<iq 

jaar 

Ja 

MT lnformeen beheerder -en 
afdeling PZ 

Nchlveling defin~lef 

oplei dlngspJan bij afdeffng PZ 

Beheerdcr ziel loe op iuisle 
Tmplcmenia11e opfcJdingspfan 

y 

( ___ EJN-OE __ ) 

Nee 

Naam van proces 

Opleidingen 
Geautoriseerd door 

. r ~ .... .. .. ..... . 
• .. "",....· .-. -:.~f>" .· .: r -~· : 

Aanmaakdat.um 

01-02-1999 

Datum laatste wlj2iging 

22-11-1999 

Afdefing PZ: ffidellng personeeTW!lken 
van 'de Vries & van de Wiel bv'. 

MT stclt l.s.m. afdellng Pz 
opleidlngsvoors1el bij 
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-- . - -.. ---~ ·.• ~_.._ 

't Oost 

,. , 

VOF 't Oost 
Procedurenummer 

PROC-017-01 .doc 

Opgesteld door 

L.R.E. Veenstra 

START 
overschrijding vergunde nonnen 

Melding van overschri)ding 
vergunde normen aan KAM

COOrdinator/uitvoerder 

KAM-<:O<lrdinator/uitvoerder 
infonneert bedrijfsleider 

KAM-coOrdinatorluitvoerder stelt 
betrouwbaameid meting vast 
(contact lab, evt aanvullende 

analyse) 

Ja 

bedrijfsleider I KAM-O>Ordinatorl 
uitvoerder ~indigen activiteit 

KAM-<:OOrdinatorluitvoerder 
probeert oorzaak overschrijding te 

achtemalen 

Ja 

bedrijfsleider zorgt voor opheffing 
oorzaak overschrijding 

bednjfslelder I M-coOrdlnatorl 
uitvoerder infonneert bevoegd 

Naam van proces 

Controle op overschrijding 
vergunde normen 
Geautoriseerd door 

KAM-O>Ordinator/uitvoeroer zorgt 
voor uitvoering nieuwe meting 

Einde 

Aanmaakdatum 

01-02-1999 

Datum laatste wijziging 

22-11 -1999 

bedrijfsleider en KAM<OOrdinatorl 

~---Ja--.... 4---+l uitvoerder stellen i.s m. bevoegd 
gezag colligerende en/of 

preventieve maatregelen vast 

Nee 

bednjfsleider vervolgt adiviteit in 
over1eg met bevoegd gezag 

bedrijfsleider meldt overschrijding 
aan MT en PT 

EINOE 

Nee 

Ja 
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bedrijfsleider controleert of 
maartregelen voldoen 

PROC-017-01 .doc 



\_ 

I 

\ 

VOF 't Oost 
Procedurenummer 

PROC-018-01.doc 

Opgesteld door 

L.R.E. Veenstra 

START 
Kiani verzoekt om toekenning 

afvalstroomnummer 

Ja 

bedrijfsleider meld! opdracht 
aan in programma ARIS 

bevoegd persoon informeert 
ontdoener dat BA

ornschrijvingsforrnulier 
benodigd is 

't Oost 

Ja 

KAM-coOrdinatorluitvoerder of 
bedrijfsleider ste~ bergingsdepot vast 
en registreert dit in programma ARIS 

bevoegd persoon kent afvalstroomnr 
toe op lijst [form-001] en in 

programma ARIS 

bevoegd persoon verwer1ct 
omschrijvingsformulier 

Ja 
-

bedrijfsleider informeert klant 

Naam van proces 

Toekennen afvalstroom
nummer 
Geautoriseerd door 

Aanmaakdatum 

01-02-1999 

Datum laatste wijziging 

12-10-1999 

bevoegd persoon: bedrijfsleider. KAM
coOrdinatorluitvoerder. 

bedrijfsleider vraagt 
aanvrager offerte om 
schriftelijke opdrac:ht 

bevoegd persoon informeert 
ontdoener dat OG

ornschrijving sformu lier 
benodigd is 

Nee 
bevoegd persoon vraagt ontdoener 

juist ingevuld ornschrijvingsformulier 

Nee 
bedrijfsleider neemt contact 

op met klant 

bevoegd persoon voert 
betreffende gegevens in 

weegcomputer in 
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-

adminis1rateur. 

PROC-018-01 .doc 



'I nnst 

Tannen gewogen door 
derden 

Bevoegd persoon 
beoordeelt door trans
porteur overhandigde 

weeggegevens 

Nee 

I 
Nee 

bedrl)fslelder weigert 
lnneme betretrende 

vrecht 

START 
Hoeveelheidsbepallng 

Is methode van 
hoevaetheldsbepellng 

o~ 
Ja 

Tonnefl gewogen door 
't Oost 

IE~~~''" 
Ja 

Nee 

Bapallng laaggawlchl I )e 

n<inin<> 1 \/<in 1 

Nee 

Procedurenummer 

PROC-019-01 .doc 
Opgesteld door 

T.J. Blank 
L. R. E. Veenstra 

Naam van proces 

Hoeveelheidsbepaling 
Geautorlseerd door 

Bevoegd persoon: ledere medewerker van 't Oost die bekend Is 
met de weegbrug-lnstruclle IWERK-003). 

bevoegd persoon vraegt ean 
bedrl)fslelder, KAM-coOrdlnetor/ 

ultvoerder of admlnlslraleur we Ike 
methode gebruikt wordt 

soortelljk gewlcht 

KAM-coOrdlnator/ 
ultvoerder meet 

lnhoud 
trensportmlddel 

oonr l'H n n~ .J--

Beun m• 

KAM-coOrdlnalor/ 
ultvoerder meet 

inhoud 
transportmlddel 

bovoegd persoon wifit 
trensporteur 

bora~gsde~n 

[Pl~~ v 

In situ m• 

In- en ultpeltlng door 
of namens directle 

werk en 't Oost 

> : 

< 
0 .,.. .. .... 
0 
0 
en .... 



I .. 

't Oost 

VOF 't Oost 
Procedurenummer 

PROC-020-01 .doc 
Opgesteld door 

Naam van proces 

Wijziging vergunning 
Geautoriseerd door 

L.R.E. Veenstra 

START 
Aanpassing vergunning 

tijdens bedrfJ(svoering ontSlaat 
behoef\e aan nieuwe I gewijzigde 

actlviteit 

:>-------Nee 

Ja 

MT stelt randwoorwaarden op, en 
brengt deze in bij het PT 

Ja 

Nee 

opstellen concept-aanvraag I 
concept-melding door afdeling 

vergunning van partner 

Ja 

Afdeling vergunning laa1 aanvraag 
accoorderen door MT 

aanvragen nieuwe activiteit bij 
bevoegd gezag door afdeling 

vergunning 

Ja 
MT I beheerder zoryt voor 

implementatie activiteit 

Nee MT informeert afdeling vergunning 

MT informeert PT 

Nee 

Nee 

Aanmaakdatum 

01--02-1999 

Datum laatste wij:ziging 

01--02-1999 

MT I beheerder zorgt 

MT informeert bij afdeling 
vergunning JaJ 

--~~~~~~~~~~~ .... 
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Ja voor implementatie 
activiteit 

Elndt! 

PROC-020-01.doc 



( 

't Oost 

VOF 't Oost 

Nee 

Procedurenummer 

PROC-021-01 .doc 
Opgesteld door 

L. R. E. Veenstra 

START 
Afvoer partij 

KAM-coOrdinator/uitvoerder vraagt 
acceptatiecriteria van verwerker 

KAM-coordinator/uitvoen:ter 

Ja 

Ja 

Ja 

Nee 

Nee 

Naam van proces Aanmaakdatum 

01--02-1999 

Datum laatste wijziging 

01--02-1999 

Afvoer partij 
Geautoriseerd door 

KAM-COOrdinator/uitvoerder zorgt 
voor aanvullend onderzoek 

Ja-oo----KAM-coerdinator/uitvoerder vraagt 
verwefl(ingsnumrner aan 

Nee 

Ja 

KAM-COOn:linator/uitvoerderzorgt 
voor begeleidingsbonnen 

... r----------Ja-------~ 

bedriifsleider stemt planning 
afvoer partij af met afnemer 

bedriifsleider roept benodigd 
materieel af 

y 

( ___ EIN-DE-~) 
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't Oost 

VOF 't Oost 
Procedurenummer 

PROC-022-01 .doc 
Opgesteld door 

L R.E. Veenstra 

START 
KAM-COOrdlnatoriuitvoerder 

vergelijkl analyseresunaten met 
kwalileitsgegevens 

KAM-COOrdlnatorfuitvoerder geen 
beoordeting door aan de 

~rijfsleider 

KAM-<:OOrdinator/uitvoerder ge<ift 
beoordeling aan ITT projectmap 

Ja 

bednjfsleider ovei1egt me1 
ontdoener betrelfende 

vervolgstappen 

Ne<i 

bedritfsle der gelast onldoener 
sdlrillelijk tot terugname van de 

aangele\/erde atvatstoffen 

EINOE 

Ja 

Naam van proces 

Beoordeling ontvangen partij 
Geautorlseerd door 

Ne<i 
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Aanmaakdatum 

01--02-1999 

Datum laatste wijziging 

01..:02-1999 

PROC-022-01 .doc 



't Oost 

VOF 't Oost 
Procedurenummer 

PROC-023-01 .doc 
Opgesteld door 

Naam van proces 

Afloopcontrole offertes 
Geautoriseerd door 

L.R.E. Veenstra 

T.J. Blank 

Nee 

Ja 

-

START 
bedrijfsleider controleert 

maandelijks de openst.aande 
olTertes 

Ja 

bednjfsleider neemt conlaCI op 
met aanvrager otlerle 

(reglstral e op openstaande 
offertelijst) 

Nee 

Ja 

bedrfjfslefder past offerte aan 

-
be<lrijfsleider stett commerciele MT stelt commen::!l!le prijs vast 

prijs vast 

I 

[v.astlegge!l fn no!Ulenj 

I ~~pie in offerte-archief 

be<lnjfsleoder verstuurt of!ene in 
tweevoud , ind. algemene 

voorwaan:len 

I 
bedrijfsleider meldt otlerte al op 

!ljst 

-

y 

( ____ E1n-ae ~) 
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I 

Aanmaakdatum 

01-02-1999 

Datum laatste wijziQing 

01-02-1999 

Ja 

PROC-023-01 .doc 



( .. 

't Oost 

VOF 't Oost 
Procedurenummer 

PROC-024-01.doc 
Opgesteld door 

L.R.E. Veenstra 

T.J. Blank 

START 
aanvoer afva1s1otren 

Transporteur overtegt 
ttansportbege!ejdlngsfonnulier 
(fBFJ aan bevoegd persoon 

Bevoesid persoon beoordeell 
TBF op julstheld en 

volledigheid 

Naam van proces 

Aanvoe.r afvalstoffen 
Geautoriseetd door 

Aanmaakdatum 

01-02~1999 

Datum laatste wijziging 

01-02-1999 

Bevoegd persoon: ledere medewerlc.er van i Oost die bekend is 
met de weegbrug..lnstrudle. 

- - - -------------/ ttansporteur vuh ombrekende 
gegevens in 

Ja 

Ja Nee .. ... 
hoevei!lheldsbeparrng volgens 

l>eheecder weigen vracht, en 

PROC-019 
sten on!doener hietvan op de 

hoogte 

bevoegd persoon ondertekent 
en verwerid TBF 

EINOE 
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( 

't Oosl 

VOF 't Oost 

Nee 

Procedurenummer Naam van proces 

Proces registratie ter 
verbetering 
Geautoriseerd door 

PROC-025-01 .doc 

Op_gesteld door 

L.R.E. Veenstra 

START 
lf11em signaal 

START 
Extern s gnaal 

(bijvoort>eeld omw011!!11deo. 
bezoekers) 

opie aan 'klager' 

bedrfjlsleider zorgt voor 
uiste vastlegglng kJacht 

op RTV-lormul er 
IFORM-0251 

Aanmaakdatum 

01 -03-1 999 

Datum laatste wijzlging 

03-03-1999 

bednjfsleider venJelljkt 
klad\t met an:hief RTV 

bedrijfsle der lnfonneert 
MT over klacht 

Nee 

bedrijfsleider wikkett 
klacht af 

bednjfsle der lnlormeert 
'klaget' over atwikkellng 

bedn"jfslelder zorgt voor 
juiste nvull lng restant 

RTV-lormuller .en 
archivering ervan. 

bedrfjlsleider informeer1 
MT 

y 

c~--E-IN_o_e _ _ _ ) 
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Ja 

MT geen handelswljze 
alwikkering klacht aan 

PROC-025-01 .doc 



( 

't Oost 

VOF 't Oost 
Procedurenummer 

PROC-026-01 .doc 
Opgesteld door 

T.J . Blank 

l.R.E. Veenstra 

START 
sedimenteren 

bedrijfsleider en KAM-coOrdinator/ 
uitvoerder toetsen mogelijkl'leden 
sedimenteren: 
- zandgehalte en grootte partij 
- vooronderzoek sedimentatie 

(theoretisch en praktisch) 
- aanwezigheid voldoende ruimte 

(procesbassins) 
- aanwezigheid sedimentatiegoot 

bereikbaartieid 011erige delen teein 

bednj fsJe1der verzorgt kostenraming 
van het sedimentatieproces 

Bedrijfsleider toetst raming aan 
beschikbare begroting 

Ja 

lnplannen eigen materieel, afroep 
huurmaterieel, evt inkoop materieel e 

materiaal [PROC-011} 

( 

lnrichten sedimentatie- en proces
bekkens, Ind. leidingwerk 

Produktie 

Tijdens productie: Nemen 
steekmonster [PROC-Cl14] 

Ja 

Ja 

" 
milieuco6rdinator verzorgt keuring 
verkregen sedimentatie-produk1 

' 

EINDE 

Naam van proces 

Sedimentatie 
Geautoriseerd door 

Ja- ----< 

PT stelt nieuwe 
begroting vast 

MT doet 11oorstel 1100 

aangepaste vegroting 
aan PT 

bedrijfsleider vraagt 
aanpassing begrotingl----_...,,,

aan MT 

Bijstellen 
produ ktiemiddelen 
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Ja 

Nee 

Aanmaakdatum 

01--02-1999 

Datum laatste wijziging 

22-11-1999 

Nee 

PROC-026-01.doc 



't Oost 

VOF 't Oost 
Procedurenummer 

PROC-027-01.doc 
Opgesteld door 

L.R.E. Veenstra 

START 
immobiliseren 

bedrijtsJeider en KAM-co<5rdinatorl 
uitvoerder toetsen mogelijkheden 
immobiliseren: 
- chemische en lysische eigen

schappen partij 
- vooronderzoek immobilisatie 

(theoretisch en praktisch) 
- aanwezigheid voldoende ruimte 
- eisen aan gereed produkt 

bedrijfsleider verzorgt kostenraming 
van het immobilisatieproces 

Bedrijfsleider toetst raming aan 
beschikbare begroting 

Ja 

lnplannen eigen materieel , afroep 
huurmaterieel . evt lnkoop materieel e 

materiaal [PROC-011) 

lnrichten immobilisatie- en proces
bekkens, ind. leidingwefl( 

Produktie 

Tijdens productie: Nemen 
sleek.monster [PROC-01 4] 

Ja 

Ja .. 
milieuco6rtlinator verzorgt keuring 
vefl(regen immobilisatie-produkt 

T 
T 

(...___ __ E_INO-E __ ) 

Naam van proces 

lmmobilisatie 
Geautoriseerd door 

Ja.--- --<" 

PT stelt nieuwe 
begroting vast 

MT doet voorstel voo 
aangepaste vegroting 

aan PT 

bedrijtsJeider vraagt 
aanpassing begroting1-- _..< 

aan MT 

Bijstellen 
produktiemiddelen 
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Ja 

Nee 
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