
\'2ll- zz.

GEDEPUTEERDE STATEN

pr~vinCle HOLLAND
ZUID

DCMR MILIEUDIENST RIJNMOND

Reststoffen en Bodem

CONTACTPERSOON

A.A. van der Linde

DOORKIESNUMMER

010 - 2468576

ONJWERPBESLUIT

DCMR MILIEUDIENST RIJNMOND ONS KENMERK

's-Gravelandseweg 565

Postbus 843

3100 AV Schiedam

TELEFOON

010 - 246 80 00

FAX

010 - 246 82 83

'\NEBSITE

www.dcmr-ul

De DCMR is goed bereikbaar met het

openbaar vervoer

Uw KENMERK BIJLAGEN DATUM

340618
20176136

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

OndgrW,eXP__C:ClllVT--ag

Op 25 maart 2004 hebben NV Afvalverwerking Rijnmond te Rotterdam-Botlek, AVR
NutsbediijfGevaarlijkAfal BV, RAVWaterTreatment e.v. en Waterman e.v.

(hierna te noemen "aanvragers") gezamenlijk een aanvraag ingediend bij
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om vergunning ingevolge artikel 8-4 van de
Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen van de inrichting, mede strekkende
tot vervanging van eerder verleende vergunningen, voor de inrichting of onder-
delen daarvan, gelegen aan de Prof. Gerbrandyweg 10, 3197 KJ Rotterdam-Botlek,

kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AK, nummers 8, ", 16, 430, 502 en
509.
Omdat de aanvraag niet voldeed aan de toepasselijke bepalingen uit het
Inrichtingen- en vergunningen bels uit (Ivb) milieubeheer zijn de aanvragers bij
brief d.d. 16 aprilzo04 met kenmerk 340618-20164426 in de gelegenheid gesteld de
aanvraag aan te vullen. De aanvullende gegevens (brief met kenmerk A VR-pgw-

2004.020.pk, d.d. 6 mei 2004) zijn door ons op 7 mei 2004 ontvangen. Bij brief d.d.
14julijl. (kenmerk B0425 AVR-PGW-2004.032.PK) hebben aanvragers de aanvraag

nog verder aangevuld met enkele specifieke gegevens. Op basis daarvan hebben wij
de aanvraag vervolgens in behandeling genomen.

Binnen de inrichting aan de Prof. Gerbrandyweg 10 bevinden zich installaties van
de volgende bedrijven:
1. NV Afalverwerking Rijnmond (exploitatie van onder meer 7 Roosterovens

(RO's), een Afalscheidingsinstallatie (ASI !I), een Reststoffenveiwerkings-
installatie (RVI), de opslag van bodemassen en een nieuw te bouwen installatie
voor de verwerking van onder meer hoogcalorisch afval (EHA) ) met als 100%
dochterondernemingen:

AVR Energie I BV (exploitatie van de warmteterugwinningsystemen van de
RO's en DTO's en een elektriciteitscentrale);
Houtveiwerking Nederland BV (HV, exploitatie van een opslaglocatie voor
C-hout);



provincie HOLLAND
ZUID

ONS KENMERK

340618

PAGINA 2/201

2. AVR-NutsbedrijfGevaarlijk Afal BV (exploitatie van onder meer twee

draaitrommelovens (DTO's), een Homogeniseerinstallatie (Hl) en diverse
opslagen voor gevaarlijk afvaL, waaronder een K2-tankenpark):

3. a. RAV Water Treatment C.v. (exploitatie van 3 verbrandingsovens voor
caustic water van Lyondell);

b. Waterman e.v. (exploitatie van 1 verbrandingsoven voor caustic water van
Shell Moerdijk, 2 Multi Effect Destilatie Units (MED's), 1 Reversed Osmose
Unit (REVJ en 2 opslagtanks voor gedestilleerd water);

Vanwege de technische, functionele en organisatorische verbanden tussen deze
installaties is er sprake van één iniichting in de zin van de Wm. De onder 1) tlm 3)
genoemde ondernemingen treden op als gezamenlijke aanvragers van de vergun-
ning. In de aanvraag is beschreven voor welke delen van de inrichting welke
onderneming verantwoordelijk en aansprakelijk is tegenover het bevoegd gezag.
Indien ons niet geheel duidelijk is welk bedrijf (in welke mate) verantwoordelijk en
aansprakelij k is voor het bevoegd gezag geld t volgens de aanvraag NV Afal-
verwerking Rijnmond als de verantwoordelijke en aansprakelijke rechtspersoon
tegenover het bevoegd gezag.

De verandering van de inrichting sinds de laatste revisievergunning van 7 april
1995 omvat onder meer:

de realisatie van een opslag en procesinstallatie voor de bewerking van kwik-
houdende afvalstoffen met behulp van een vacuümdestillatieproces, vergund
bij Besluit van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (hierna
te noemen ons "College") van 15januari 2001; dit bedrijfsonderdeel is blijkens
de aanvraag inmiddels buiten werking gesteld en zal geen onderdeel meer
uitmaken deze vergunning;
de realisatie van een Afvalscheidingsinstallatie (ASIlI) voor grofhuishoudelijk
afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval (vergund bij ons besluit van 13

augustus 2002):
de realisatie van een installatie voor Caustic Water Treatment (CWT), voor de
verbranding van eaus tic water, hoogcalorische afvalstoffen en afvalwater van
derden, vergundb~j ons besluit van 7 september 2001);
de realisatie valT een homogeniseerinstallatie (Hl) ten behoeve van de toevoer
van verpakt gevaarlijk afval tezamen met vloeibaar gevaarlijk afval en steek-
vast gevaarlijk afval aan draaitrommeloveu DTO-8 enlof draaitrommeloven
DTO-g. Deze Hl is vergund bij besluit van 30 juli 2002;
de realisatie van een Kz tankenpark voor de opslag van diverse gevaarlijke
afvalstoffen, in afwachting van verdere be- of verwerking. Dit Kz-ankenpark is
vergund bij ons besluit van 14-03-03;

de oprichting van een Reverse Osmosis-installatie en MED-units voor de

productie van gedestileerd water, ter vervanging van de verdampereenheden.
De melding ex artikel 8.19 Wm is op 05-08-97 respectievelijk 27-03-98
geaccordeerd;
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de realisatie van een installatie voor de verwerking van metaalalkylenslobs

(MAVI). Deze installatie is door ons vergund bij ons besluit van 11-02-03;

Daarnaast heeft een groot aantal andere wijzigingen plaatsgevonden zoals die voor
de toepassing van secundaire brandstoffen in de DTO's gedurende een
proefperiode, de uitbreiding van de RVI, toepassing van huisbrandolie op de CWT-

installatie, de realisatie van een nieuw brandstofstation en waspIaats en de
aanpassing van de wijze van opslag van huishoudelijk afval en daarmee
vergelijkbaar bedrijfsafval op het stortbordes en vloer 4 en de realisatie van een
opwerkingsinstallatie voor de papier-plastic-fractie (ppf.ractie) binnen het gebouw
van de AS! Il. Deze wijzigingen zijn allen op basis van meldingen ex artikelS.19
Wm geformaliseerd dan wel via een ambtshalve wijziging van de vergunning.
Verder hebben wij recent (maart 2004) nog op verzoek van AVR beoordeeld, dat

geen MER behoeft te worden opgesteld voor verruiming van de acceptatie-
voonvaarden voor de ververking van eaus tic water in de C\t installatie en de
verwerking van maximaal 65_000 ton SRM-vet als vervangende brandstof. Reden
hiervoor was, dat de samenstelling van het caustic water van Shell Moerdijk en
Lyondell afWijkt van de destijds bij vergunning aangevraagde waarden en dat de
verwerking van SRM-vet nog niet was vergund en destijds niet in de MER voor de

CWT was meegenomen.
Tenslotte heeft NV Afalverwerking Rijnmond op basis van de voorliggende
aanvraag verzocht tot uitbreiding van haar inrichting met de realisatie van een
extra installatie voor de verbranding van huishoudelijk afval en daarmee
vergelijkbaar bedrijfsafval en hoogcalorisch afval (de zogenaamde EHA). Tevens
wordt een grotere massacapaciteit aangevraagd voor de bestaande RO's en DTO's

bij gelijkblijvende thermische capaciteit. Dit om de installaties in geval van een
lagere calorische waarde van het aangeboden afval toch zo volledig mogelijk-
binnen de milieuhygiënische en technische grenzen - te kunnen benutten.

De beschikking op de aanvraag is als volgt opgebouwd. ln de hierna volgende
considerans wordt een beschrijving gegeven van de gevolgde procedure, het
toegepaste toetsingskader, de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag en de
conclusie. Vervolgens hebben wij een niet limitatieve opsomming van overige wet-
en regelgeving gepresenteerd, die op de onderhavige inrichting van toepassing is
en een relatie heeft met deze beschikking. Het gaat dan onder meer om die wet- en
regelgeving op grond waarvan wij een expliciete afWegingsplicht hebben ten
aanzien van daarin opgenomen onderwerpen. Daarna volgen de behandeling van
ingekomen adviezen op de aanvraag en MER en de door ons genomen besluiten.
Tenslotte volgen een lijst met de in deze beschikking gebezigde begrippen,
richtlijnen en afkortingen, de voorschriften die aan de onderhavige vergunning
zijn verbonden alsmede een niet limitatieve lijst van onderzoeksverplichtingen

(bijlage 3).
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P"iQÇf.9.JJ.r.e

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden over-

eenkomstig het bepaalde in afdeling 3-5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer (Wm).

Met de aanvraag om vergunning ingevolge de Wm is tevens een aanvraag om
vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de

Wet op de waterhuishouding (Whh) ingediend. De aanvraagprocedures zijn met in
achtneming van afdeling 8.1.3 en hoofdstuk 14 van de Wm gecoördineerd
behandeld en de besluiten zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd.
Met de aanvraag om vergunning ingevolgde de Wm is tevens een milieu-effect
rapport (MER) overgelegd voor een onderdeel van de inrichting (EHA). Daarbij is
voorafgaande aan de indiening ervan toepassing gegeven aan de artikelen 7.12 tot
en met 7.26 van de Wm. Bij het Besluit op de onderhavige aanvraag om vergunning
is het MER betroldeen.

AVR zal bij het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam een

bouwvergunning aanvragen voor het bouwen van de EHA. De aanvraag waarop het
onderhavige besluit betrekidng heeft gaat nog niet vergezeld van een kopie van de
bouwaanvraag voor deze installatie, omdat deze pas in een later stadium kan
worden ingediend.
Deze milieuvergunning wordt echter niet eerder van kracht op de onderdelen
waarvoor bouwvergunning is of nog moet worden aangevraagd dan nadat deze
bouwvergunningen voor die onderdelen ook van kracht zijn.

Voor de volgende activiteiten van de aanvragers is op grond van het lvb een
Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) nodig: het bewerken, verwerken of
verwijderen van kwikhoudende afvalstoffen, ontwikkelaar, fixeer en bleekfixeer,
oliehoudende afvalstoffen met inbegrip van afgewerkte olie en afvalstoffen die in
vaartuigen vrijkomen, voor zover het gevaarlijke afvalstoffen betreft. Tevens is een
Vvgb nodig voor het verbranden of op andere wijze thermisch behandelen van
gevaarlijk afvalstoffen en voor het uitvoeren van proefnemingen met de in bijlage
II van het Ivb bedoelde afvalstoffen of activiteiten.

De aanvraag om een Vvgb is tezamen niet een exeniplaar van de aanvraag en de
daarbij gevoegde stukken op 27 april 2004 naar de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VOM) gezonden. Het ontwerp van de Vvgb
is door ons ontvangen op 10 juli 2004 (kenmerk WGB 334) en is in
overeenstemming met de Awb gelijktijdig ter visie gelegd. Het ontwerp van de
Vvgb maakt deel uit van en is gevoegd bij de onderhavige ontwerp-vergunning.
De voorschriften die aan de Vvbg zijn verbonden, zijn tevens geïntegreerd in de
onderhavige vergunning.
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Omdat de aanvraag betrelddng heeft op een inrichting waarop paragraaf 3 van het
Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) van toepassing is, is tevens een exemplaar
van de aanvraag gezonden aan:

de daartoe door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan-
gewezen ambtenaar, zoals bedoeld in artikel 24 van de
Arbeidsomstandighedenwet 1998;
de burgemeester van de gemeente Rotterdam;
het bestuur van de betrokken regionale brandweer.

Als adviseurs zijn bij de procedure betroldeen:
de VROM-Inspectie Regio Zuid-West;
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam;
Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland;
Brandweer Rotterdam;

het hoofd van het 3e district van de Arbeidsinspectie te Rotterdam.

Als betrokken bestuursorganen zijn bij de procedure ingeschakeld:
de directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het departement
van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij in Zuid-Holland;
de directeur Stoffen, Afvalstoffen en Straling (directeur SAS) van het

ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mileubeheer

(VOM).

Verder zijn alle gemeenten welke gelegen zijn binnen 10 km van de plaats waarin
de inrichting gelegen is, bij de totstandkoming van de beschilddng betrokken.

Op 8 juli 2003 is een ambtelijk vooroverleg gehouden over het concept van de
aanvraag en het bijbehorende MER. Voor dit ambtelijk vooroverleg waren
uitgenodigd ambtelijke vertegenwoordigers van diverse in de directe nabijheid
gelegen gemeenten, de bij deze procedure betroki(en bestuursorganen, de
wettelijke adviseurs, het Havenbedrijf Rotterdam en de Zuidhollandse Milieu-
federatie. Van dit ambtelijk vooroverleg is een verslag gemaakt. Met de in dit kader
naar voren gebrachte opmerkingen is rekening gehouden bij het opstellen van de
definitieve aanvraag en de vooi:liggende ontwerp-beschikldng.

ToetsingsJ'ëeder

Algemeen

Bij de beslissing op de aanvraag hebben wij het volgende betrokken:

de bestaande toestand van het milieu;
de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
de mogelijldieden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen
voor het mìlieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen. dan wel
zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen.
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M.iJ..ü:ukwali reitseisen
De inrichting is gelegen op een industrieterrein, waarvoor een geluid zone is

vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder. Bij de beoordeling van de aanvraag
is de vastgestelde geluidzone in acht genomen.

Als gevolg van emissies naar de lucht vanwege de inrichting vindt beïnvloeding
plaats van de luchtkwaliteit. Bij de beoordeling van de aanvraag is derhalve het
Besluit Luchtkwaliteit in acht genomen.

Vanwege de binen de inrichting voorkomende gevaarlijke stoffen en de daarmee
verrichte handelingen kunnen iisico's optreden voor personen buiten de inrich-
ting. Bij de beoordeling van de aanvraag is derhalve het Besluit externe veiligheid
inrichtingen in acht genoll1en.

lleJs:i.çlsJiangspun ten

Landelijk afvalbeheerplan (LA)
Overeenkomstig artikel 10.14 van de Wet milieubeheer zijn wij gehouden om
rekening te houden met het Landelijk Afalbeheerplan 2002-2012 (lAP) bij het
beschikken op deze aanvraag.
Op 19 aprilzo04 is het 'Besluit tot vaststelling van een wijziging van het Landelijk
afvalbeheerplan 2002-2012' gepubliceerd in de Staatscourant. Dit (gewijzigde) lAP
geldt met ingang van 18 mei 2004.

Belangrijke beleidsuitgangspunten uit het lAP van belang voor de beslissing op de
onderhavige aanvraag zijn de volgende:

het creëren van meer fuInite voor marktwerking en innovatie, waarbij een
deel van het brandbare niet-gevaarlijke afval wordt gescheiden in deelstromen
die geschikt zijn voor nuttige toepassing (producthergebruik, materiaal-
hergebruik en gebruik als brandstof);
het aanmerken van afvalverbrandingsinstallaties (AVl's) en draaitrommel-
ovens (DTO's), waarbij afval wordt verbrand als vorm van verwijderen, als

nutsfunctie. Daarbij moet de overheid enerzijds waarborgen dat voldoende
verwijderingscapaciteit aanwezig is. Anderzijds wordt gestreefd naar het
beperken van de hoeveelheid te verbranden afval als vorm van verwijderen,
zonder dat daarbij sprake is van een moratorium op het realiseren van extra
verbrandingscapaciteit als vorm van verwijderen daar waar het gaat om niet
gevaarlijke afvalstoffen;
het streven naar hogere energíerendenienten bij het bouwen van nieuwe AVI's
en het verbeteren van de energetische rendementen van bestaande AVI's;
de wijze van be- of verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van
afvalstoffen dient te voldoen aan een in het lAP vastgestelde minimale
hoogwaardigheid (minimumstandaard).

Uit de aanvraag om vergunning blijkt welke (categorieën van) afvalstoffen worden
geaccepteerd en op welke wijze deze worden veiwerkt. Per afvalstofcategorie is
door ons getoetst of de aangevraagde verwerkingswij ze in overeenstemming is met
de beleidsuitgangspunten uit het LA.
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Uit deze toetsing is in algemene zin het volgende gebleken:
1. De exploitatie van de ASI II levert een bijdrage aan de doelstelling om meer

van het brandbare niet-gevaarlijke afval (na) te scheiden in deelstromen die
geschikt zijn voor nuttige toepassing. Bij de ter bewerking in de ASl !I aan-
geboden en aangevraagde categorieën afval gaat het in het algemeen om een
hoogwaardiger verwerking dan de in het LAP daartoe beschreven minimum-
standaard. Verder is uit de aanvraag gebleken, dat de bewerking van deze
afvalcategorieën in de ASllI niet leidt tot deelstromen of residuen die
vermijdbaar kunnen worden gestort. Ook vindt de verwerking van vTij-
komende deelstlOmen en residuen plaats conform de in het LAP beschreven
minimumstandaard. De aanvi-aag is op dit onderdeel dan ook niet strijdig met
de in het LAP verwoorde beleidsuitgangspunten.

Een uitzondering op bovenstaande beoordeling betreft echter het volgende:
gescheiden ingezameld papieren en kartonnen verpakkngsafval en andere

eerder in de afvalbeheerketen afgescheiden papier en kartonfracties (Eural-
codes 15 01 01 en 20 01 01) dienen volgens het LAP en de uitgangspunten
van afvalbeheer uit de Wm nuttig te worden toegepast in de vorm van
materiaalhergebruik. Bewerking van deze fracties in de ASI !I is daarom
niet toegestaan. Slechts gescheiden op- en overslag ten behoeve van
materiaalhergebruik elders is wel toegestaan;
gescheiden ingezameld kunststof verpakkingsafval (Eural-code 15 01 02)
dient volgens het LAP nuttig te worden toegepast. Het bewerking van deze
stroom in de ASI II is naar ons oordeel dan ook niet in overeenstemming
met het LAP. Slechts gescheiden op- en overslag dan wel toevoegen aan de
afgescheiden RDF-fractie kan voor bepaalde kunststofverpakkingsafvallen

(niet zijnde folies uit de zogenaamde "Handel Diensten Overheden-sector")
worden toegestaan;
gescheiden ingezameld kunststof afval uit bouw- en sloopafval (Eural-code
1702 03) dient volgens het LAP nuttig te worden toegepast in de vorm van
materiaalhergebruik. Het bewerken van deze stroom in de ASI II is naar ons
oordeel dan ook niet doelmatig. Slechts gescheiden op- en overslag ten
behoeve van verwerking elders kan worden toegestaan;
gescheiden ingezameld houten verpakkingsafvaL, houtafval afkomstig van
bouw- en sloopafval, houtafval afkomstig van mechanische
afvalverwerking en stedelijk houtafval (Eural-codes 15 01 03, 17 02 01C, 19

1207 en 20 01 38c) dienen volgens het LAP nuttig te worden toegepast. Het
bewerken van deze stroom in de ASllI is naar ons oordeel dan ook niet
doelmatig. Slechts gescheiden op- en overslag dan wel toevoegen aan de
afgescheiden hout (A/B) fractie kan worden toegestaan.

ln bijlage 1 bij deze vergunning is een overzicht gegeven van afvalstromen die bij
de ASI II mogen worden verwerkt respectievelijk opgeslagen alsmede de voor-
waarden waaronder:

2. Het verbranden van niet gevaarlijke afvalstoffen als vorm van verwijderen

(zogenaamde D,0 verwijdering) op de roosterovens Ro en Ri t/m R6 is met
betrekking tot de aangevraagde capaciteit in overeenstemming met het LAP.
Het gaat hier om bestaande ovencapaciteit voor niet gevaarlijk Dio-afval die
past binnen de in het LA gekozen beleidslijn, waarbij de totale huidige
capaciteit in Nederland juist voldoende is voor het verwachte aanbod van
Dl0 afval in 2012.
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Voor wat betreft de aan de roosterovens aangeboden en aangevraagde
afvalcategorieën heeft toetsing aan het LAP plaatsgevonden, waaronder met
name toetsing aan de daarin geformuleerde minimale verwerkingsstandaards.
Daarbij hebben wij het volgende overwogen:

de aangevraagde procesafhankelijke industriële afvalstromen, waarvoor de
minimumstandaard is beschreven in sectorplan 2 van deel 2 van het LAP
betreffen stroil1en die volgens aanvragers niet voor nuttige toepassing in
aann1erldng k0111en c.q. zullen komen op grond van de aard en sainen-
stelling ervan. Aanvragers wilen zich daarbij met name richten op een
deel van de ca. 10% (ca. 1.680 kton, anno 2000) die in de visie van
aanvragers nu Diet voor nuttige toepassing in aaninerking komt,
Voor de aangevraagde Eural-codes die met deze categorie samenhangen is

ons ook niet bekend dat nuttige toepassingsmogelijkheden op dit moment
wel beschikbaar zijn dan wel dat de kosten niet substantieel hoger liggen
dan voor vervijderen. Wij kunnen dan ook instemmen TIiet de acceptatie
van deze hierop betrekking hebbende Eural-codes onder de vOOlwaarde dat

de betreffende aanbieders schriftelijk verIdaren dat nuttige toepassing niet
mogelijk is onder de in het LAP gestelde condities en onder de vOOlwaarde,
dat aanvragers ook zelf jaarlijks toetsen ofvoor de grootste stromen hierop
betrekldng hebbende afvalstoffen nuttige toepassingsmogelijkheden
voorhanden zijn;
aangevi-agde afvalcategorieën die niet met de Eural-code in het deel 2 van
het LAP zijn benoemd en waarvoor dus niet expliciet eeD mininiale
verwerldngsstandaard is gedefinieerd, hebben wij getoetst op de algemene
uitgangspunten van de Win en het LAP ten aanzien van de voorkel1rs~
volgorde van afvalverwerldng. Van de aangevraagde Eural-codes is ons geen
hogere verwerkingsstandaard bekend, dan verbranden als vorm van
verwijderen; wij kunnen dan ook instemmen met de acceptatie van deze
hierop betrekking hebbende Eural-codes;
aangevraagde Eural-codes, waarvoor in het LA expliciet een minimum-
standaard is genoemd, die een hoogwaardiger verwerldng verlangt dan
verbranden als vorm van vervijderen zullen wij niet vergunnen. Het gaat
daarbij om de stromen en de bijbehorende minimumstandaard van
verwerldng zoals weergegeven in bijlage 1 bij deze vergunning;
aangevraagde Eural-codes die slechts onder bepaalde voorwaarden, (die
hun basis vinden in het LAP) kunnen worden vergund ten behoeve van
verbranden als vorm van verwijderen wilen wij ook alleen onder die
voorwaarden vergunnen.

Tevens wordt door de aanvragers verzocht om ook bepaalde categorieën niet
gevaarlijk afval te mogen verbranden in de DTO's. Wij hebben daarbij het
volgende overwogen:

het verbranden van niet gevaarlijk afval in de DTO's heeft als milieu-
hygiënisch bezwaar, dat de verbrandingsresten (slakken) dienen te worden
gestort, terwijl dit niet het geval zou zijn indien die categorieën op de RO's
zouden worden verbrand (nuttige toepassing);
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aanvragers hebben aangegeven, dat bij een groot aantal afvalstromen toch
zodanige technische, praktische of milieuhygiënische bezwaren bestaan,
dat verwerk.ing van die betreffende categorieën niet gevaarlijk afval op de
RO's zou leiden tot het moeten weigeren van die stromen met als gevolg
dat deze zouden moeten worden gestort. Dit lijkt ons aannemelijk omdat
verwerking op een roosteroven elders in Nederland of daarbuiten om
markttechnische redenen aantrekkelijker is voor een aanbieder dan
verbranden in een DTO bij AVR en omdat dit kennelijk dan niet

plaatsvindt. In dat geval zou integraal storten van die afvalcategoiieën
milieuhygiënisch bezwaarlijker zijn dan storten van de verbrandingsresten
ervan; on1 die reden kunnen wij instemmen met het verbranden van die
aangevraagde categorieën niet gevaarlijk afval in de DTO's die ook mogen
worden geaccepteerd op de RO's (zie hierboven), onder de vOOlwaarde, dat

daarmee de continuïteit van het verbranden van gevaarlijk afval in de
DTO's niet in gevaar komt.
Met andere woorden, aanvngers hebben een acceptatieplicht voor die
brandbare gevaarlijke afvalstromen die in Nederland vrijkomen en niet
nuttig kunnen worden toegepast en mogen eventuele restcapaciteit van de
DTO's benutten voor de hier bedoelde niet gevaarlijke afvalstromen die om
genoemde redenen niet op de RO's kunnen worden verwerkt. Op dit
lilOIDent is die restcapaciteit overigens ruimschoots aanwezig. Door ll1íddel
van voorschriften, afgeleid uit de Vvgb, hebben wij dan ook vastgelegd, dat
het verbranden van bepaalde stromen niet gevaarlijk afval in een DTO
nooit mag leiden tot een knelpunt in de verwijdering van die gevaarlijke
afvalstromen, waarvoor de DTO's expliciet zijn bedoeld.

Bovenstaande heeft geleid tot een lijst van niet gevaarlijke afvalstromen die
via de RO's enlof de DTO's mogen worden verwijderd alsmede de daarbij

eventueel te stellen acceptatievoorwaarden (bijlage 1) .

3. Ten aanzien van het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen als vorm van

verwijderen (zogenaamde D,0 verwijdering) op de roosterovens Ra en Ri tjm
R6 en de draaitrommelovens (DTO-8 en DTO-9) is in het LAP aangegeven dat de

reeds eerder vergunde capaciteit toereikend is. De aangevraagde capaciteit
voor verwijdering van gevaarlijk afval op de DTO's in onderhavige inrichting
kan echter niet geheel worden vergund, omdat de staatssecretaris van VROM
hier bedenkingen tegen heeft ingebracht en waarvoor wij ten aanzien van de
iiiotivatie verwijzen naar de Vvgb. De capaciteit voor de verwijdering van
gevaarlijk afval op de DTO's is op basis van de Vvgb gelimiteerd tot 60
ktonljaar en op de RO's 0 tlm 6 tot 85 ktonjjaar.
Ten aanzien van de aan de roosterovens en draaitronimelovens aangeboden
en aangevraagde categorieën gevaarlijk afval hebben wij het volgende
overwogen:

aangevraagde afvaIcategorieën die niet met de Eural-code in het deel 2 van
het IAP zijn benoemd en waarvoor niet expliciet een ll1íniinale
verwerkingsstandaard is gedefinieerd, hebben wij getoetst op de algemene
uitgangspunten van de Wm en het LAP ten aanzien van de
voorkeursvolgorde van afvalverwerking. Van de aangevi-aagde Eural-codes

is ons geen hogere verwerkingsstandaard bekend, dan verbranden als vorm
van verwijderen; wij kunnen dan ook instemmen met de acceptatie van
deze hierop betrekking hebbende Eural-codes;
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aangevraagde Eural"codes, waarvoor in het LA expliciet een minin1u1l1"
standaard is genoemd, die een hoogwaardiger verwerking verlangt dan
verbranden als vorm van verwijderen dan wel expliciet een bepaalde vorn1
van verbranden uitsluit, zullen wij niet vergunnen. Het gaat daarbij om de
stromen en de bijbehorende minimumstandaard van verwerking zoals
weergegeven in bijlage 1 bij deze vergunning;
aangevraagde Eural-codes die slechts onder bepaalde vOOlwaarden, (die
hun basis vinden in het LA) kunnen worden vergund ten behoeve van
verbranden als vorm van verwijderen wilen wij ook alleen onder die
voofVaarden vergunnen. Een specifieke categorie daarbinnen vormen de
zogenaamde metaalalkylenslobs, die via de metaalalkylenverwerkings-
installatie (MAVI) aan de D'fO's worden aangeboden. De gevarenaspecten
van de metaaIalkylenslobs (de afvalstof is pyrofoor (zelfontbrandend) aan
lucht en reageert explosief met water) maken een meer hoogwaardige
verwerking dan definitieve verwijdering via de DTO's ook in de toekomst
waarschijnlijk niet mogelijk. ln principe dienen metaalalkylenslobs
derhalve te worden vernietigd door middel van verbranding.

Bovenstaande heeft dan ook geleid tot een lijst van gevaarlijke afvalstromen
die via de RO's enlof de DTO's mogen worden verwijderd alsmede de daarbij

eventueel te stellen acceptatievoorwaarden (bijlage 1).
Daarbij hebben wij in acht genomen, dat de door vergunninghouders
aangevraagde Eural-codes om te verwerken in de DTO's ook in de Hl mogen
worden voorbewerkt 111et uitzondering van:

dierlijk afval, specifiek ziekenhuisafval en asbesthoudende afvalstoffen,
vanwege de specifieke gezondheidsrisico's;
spuitbussen, vanwege specifieke veiligheidsrisico's;
explosieve en reactieve stoffen overeenkomstig het bij de aanvraagde
gevoegde AV-AO/IC (BGI-42.300 acceptatieplan BGI).

4. De aanvraag om vergunning voor het thern1Ìsch veiwerken van niet"
gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 200 MW,,, in een tweetal
watergekoelde roosterovens (EHA) is naar ons oordeel niet in strijd met het
LAP. Het gaat daarbij (deels) om nieuwe D,0 capaciteit waarvan in het LA is
aangegeven dat de capaciteitsregulering is opgeheven. Bovendien wordt met
de realisatie van de EHA (deels) invulling gegeven aan het beleid om
hoogcalorische fracties (met een stookwaarde van meer dan 11,5 MJ/kg en een
chloorgehalte Ideiner of gelijk aan 1 %, zogenaamde Ri afvalstoffen) te
verbranden in een installatie IHet een hoger energetisch rendement dan de
bestaande AVI's.

In het LAP is aangegeven, dat de realisatie van dit soort initiatieven moet
worden getoetst op doelmatigheid. Het gaat daarbij om de verwachte kwaliteit
en kwantiteit van de eniissies en van de reststoffen na verbranding. Uit de
aanVl'aag en het bijbehorende MER is gebleken, dat de verwachte emissies
ruimschoots voldoen aan de in het Bla en het Eva opgenoDien einissie~eisen.
Verder is gebleken, dat de kwaliteit van de reststoffen zodanig is, dat deze
voor het overgrote deel op grond van het Bouwstoffenbesluit nog steeds nuttig
kunnen worden toegepast. Slechts een klein deel (minder dan 5%) moet
worden gestort.
In de EHA kunnen derhalve gelijke afvalcategorieën worden verbrand als die
zijn toegestaan op de RO's 0 tlm 6 met uitzondering van gevaarlijk afvaL.
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De verwerking van het caustic water waarvoor vergunning wordt aangevraagd
behoort tot de categorie industrieel afvalwater waarvoor in het LA als
111InImumstandaard de thermische venverking in een specifieke installatie is
aangegeven. Voor de toepassing van de specifieke instalIatie voor de
veiwerking van het caustìc water is reeds door ons vergunning verleend bij
besluit van 7 september 2001. In het kader van dat besluit heeft mede op basis
van een daaraan ten grondslag liggend MER reeds een afweging plaats-
gevonden van de milieu-effecten van de installatie in relatie tot diverse
alternatieven. Het veiwerken van caustic water in de vortexovens met
terugwinning van molybdeen uit de afvalwaterstroom zien wij dan ook als
een continuering van de huidige situatie die tevens past binnen de minimum-
standaard van het LA.
Voor het op gang houden van het verbrandingsproces kan ter besparing van
aardgas en huisbrandolie ook hoogcalorisch afval (zogenaamde HOCAL's:
RFO 637, Arcni-bottom, ofSRM vet) als brandstof worden ingezet. RFO 637 en
Arcru-bottom zijn reststromen die vrijkomen bij het productieproces van het
bedrijfLyondelI. Voor deze afvalstromen is in het LAP niet een specifieke
minimumstandaard aangewezen. In dat geval dient rekening te worden
gehouden met de voorkeursvolgorde voor het beheer van afvalstoffen
overeenkomstig artikelioA en artikel 10-5 eerste lid. Daarbij gaat het bij deze
specifieke afvalstromen om een vorm van nutigge toepassing (toepassing met
een hoofdgebruik als brandstof) waaivoor wij geen hoogwaardiger toepas-
singsmogelijkheden kennen. Bovendien is het beheer van deze afvalstromen
op die wijze effectief en effciënt en is effectief toezicht mogelijk. De inzet van
RFO 637 en Arcru-bottom als brandstof voor de CWT-nstalIatie kan dan ook
worden vergund.
SRM-vet is een afvalstof van dierlijke oorsprong, dat ontstaat bij de verwerking
van runderkadavers en slachtafvaL. Het is een halfproduct van Sobel uit Son.
Het SRM-vet mag niet in de voedselkringloop voor diervoeders worden
hergebruikt in verband met de aanwezigheid van prionen en daarmee het
gevaar van verspreiding van BSE. In het lAP is als minimumstandaard voor
SRM-vet aangegeven, verwijderen door verbranden. Door het nuttig toepassen

van SRM-vet als brandstof wordt aan de minimumstandaard uit het LAP
voldaan. Ook voor de CWT-installatie hebben wij in bijlage 1 de op grond van
deze vergunning te accepteren afvalstrofi1en weergegeven alsmede de
eventuele vooiwaarden waaronder.

6. Het verwerken van diverse houtafvalstro111en waaronder gecreosoteerd hout

(CC-hout) en gewolmaniseerd hout (CCA-hout).
Dit hout wordt opgeslagen in de inrichting door HVN en vervolgens weer
afgevoerd en past daarmee in de uitgangspunten van het LA, waar het gaat
om opslaan als zelfstandige activiteit. Het is niet toegestaan dit type hout in
de binnen de inrichting aanwezige ovens te verbranden. Afvoer van C-hout

mag alleen plaatsvinden naar inrichtingen ten behoeve van storten dan wel
ten behoeve van indirecte verbranding in een E(energie)-centrale in de vorm
van een voorgeschakelde vergasser waarbij de vrijkomende reststoffen worden
gestort.
ln bijlage 1 is ook voor HVN een lijst van te accepteren afvalstromen

(met eventuele vooiwaarden waaronder) op grond van deze vergunning
bijgevoegd
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Provinciaal Beleidsplan Milieu en Water
Bij de beslissing op de aanVl'aag hebben wij rekening gehouden met het
Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004 (BMW) dat op 18 oktober 2000 door
Provinciale Staten is vastgesteld en vanaf 15 deceinber 2000 van kracht is.
Met de inwerkingtreding van het LAP heeft dit LAP het in het Beleidsplan Miheu en
Water geformuleerde afvalstoffenbeleid vervangen.

BeoordeJjngmilif.!ge\'9Jgr

Beoordeling Mileueffectrapportage ERA
Het MER van september 2003, voorblad ref.nr. 98133RoOi.doc, geeft een
beschrijving van alternatieven en varianten voor het therll1isch verwerken van
huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval en voor residuen van
scheidingsinstallaties. Deze worden hieronder aangegeven en beoordeeld:

de \,oorgenomenaÇliviteit bestaat uit het op een doelmatige, bedrijfs-
economische en milieuhygiënísch verantwoorde wijze realiseren van een
additionele thermische veiwerkingsinstallatie met een thermische capaciteit
van 200 MWth voor niet-gevaarlijk. brandbaar restafvaline! een calorische

waarde tussen 9 - 14 MJ/kg (gemiddeld 11 MJlkg). Met de warme rookgassen

die bij de verbranding vrijkomen wordt hogedruk stoom gemaakt. Deze stoom
wordt ingezet voor de productie van elektriciteit;
het nilalternariff, waarbij geen extra thermische verwerkingscapaciteit wordt
gerealiseerd en de milieueffecten van AVR gelijk zijn aan de bestaande
milieueffecten van A VR;

het )litvoerin,gsaltilnatiefwaarbij het (grijs) huishoudelijk afval en daarmee
vergelijkbaar bedrijfsafval wordt voorgescheiden met behulp van een additio-
nele scheidingsinstaIIatie in een zogenaamde PPF-fractie (verwacht
circa 110 kton/jaar) en te verbranden residu (totaal circa 405 kton¡jaar);
het meesJ.milieuVl-iencjgJike alternatief (MMA) dat bestaat uit een combinatie
van de voorgenomen activiteit aangevuld met één of meerdere varianten voor
onderdelen van het proces en de installatie. Het gaat daarbij om de toepassing
van een semi-droge rookgasreiniging die in tegenstelling tot (deels) natte
wassing geen afvalwatercomponent veroorzaakt (MMA1), directe stoom-
levering aan derden in plaats van eigen opwekking van elektriciteit (MMA2a),
oppervlaktewaterkoeling i.p.v. luchtkoeling (MMA2b), uitvoering/verzwaring
van de gevelconstructies van de EHA (MMA3), en de verlenging van de twee

schoorstenen (MMA¡).

Uit een vergelijking van de alternatieven en varianten is het volgende naar voren
gekomen. Het uitvoeringsalternatief scoort op het gebied van het energetisch
rendement niet substantieel beter dan integrale verbranding. Op het aspect geluid
treedt een substantiële verslechtering op, die moeilijk inpasbaar is in het
bestaande geluidsbudget voor AVR. Op de andere milieu-aspecten treden geen
relevante verschillen naar voren ten opzichte van de voorgenomen activiteit. Het
uitvoeringsalternatief is derhalve niet als onderdeel van het voorkeursalternatief
gekozen door de initiatiefnemer/aanvragers.
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effecten voor het ontvangende oppervlaktewater maar wel tot hogere emissies naar
de lucht en iiieer te storten residuen. Op basis daarvan is deze variant niet
opgenoinen in het voorkeursal ternatief.
Vooral vanwege het positieve energetische rendement komt directe stoomlevering
aan derden (MMA2a) wel in aanmerking voor opname in het voorkeursalternatief.
Koeling met oppervlaktewater (MMA2b) in plaats van de toepassing van lucht-
koeling leidt tot een stijging van het energetische rendenient TIiet 1,5% en een

aanzienlijke verbetering van de akoestische situatie. Derhalve is MMA2b door de
initiatiefnemer/aanvragers opgenoiiien in het voorkeursalternatief.
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Verzwaring van de gevelconstructies (MMA3) leidt weliswaar tot een beperking van
de geluidsemissie, maar door toepassing van koelwater in plaats van luchtkoeling
kan worden voldaan aan het voor de nieuwe installatie resterende geluidsbudget.
Gelet op de hogere kosten van deze aanvullende geluidsbeperkende maatregelen
heeft de inìtiatiefnenierjaanvragers ervoor gekozen om deze variant niet op te
nemen in het voorkeursaltematief. Schoorsteenverhoging (MMf), zo blijkt uit het
MER, leidt niet tot wezenlijke verbetering van de milieukwaliteit in de omgeving.
Dit is de reden dat deze variant dan ook niet is opgenomen in het gekozen
voorkeursalternatief.

Gelet op bovengenoemde afWegingen in het MER en gelet op het toetsingsadvies
zoals dat is uitgebracht door de Commissie mer (zie verderop in deze considerans),
kunnen wij instemnien met de realisatie van de voorgenoiiien activiteit op basis
van het voorkeursalternatief.
Ten aanzien van de wijze waarop rekening is gehouden met de in het MER
beschreven gevolgen voor het milieu heeft een afWeging plaatsgevonden zoals die
verderop in deze considerans is beschreven onder "Beoordeling milieugevolgen ".

MER-evaluatie
Krachtens artikel 7-39 van de Wm dient het bevoegd gezag een evaluatie uit te
voeren die zich richt op de mileugevolgen van de betrold(en activiteit, wanneer zij
wordt ondernomen ofnadat zij is ondernOlnen.
Wij geven de voorkeur aan een selectieve toepassing van MER-evaluatie, volgens
Wm paragraaf 7.9, vooruitlopend op een wetswijziging van het Ministerie van
VROM.

Slechts indien een MER-evaluatie volgens ons een meervaarde oplevert zal ze
uitgevoerd worden. Deze meerwaarde wordt bepaald door de mogelijke
gebruiksdoelen van een evaluatie. Als deze doelen via de controle en handhaving
van meet-, registratie- en rapportageverplichtingen in de vergunning kunnen
worden bereikt, zal de vergunningevaluatie gelden als MER-evaluatie conform Wm,
art. 7.39. Hieronder wordt een afweging gemaakt van het nut van een MER-
evaluatie voor zowel de EHA als de CWT door na te gaan welke doelen met een
MER-evaluatie worden bereikt.
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1. Ç,tl!1IQle.Qoel

Het controledoel van een MER-evaluatie heeft betrekking op het controleren

van grote effecten en het bewaken van gevoelige gebieden.

De milieu-effecten als gevolg van de EHA en de cvvr worden gecontroleerd
door meet-, registratie- en rapportageverplichtingen die zijn opgenomen in
diverse voorschriften, zoals:

algemeen: voorschrift B.1.3.1;
emissies naar de lucht: voorschrift B1.4.1, paragraafC1.2 en C4.2;
emissies naar de bodem: paragraaf B3;
geluidsemissies: paragraaf B5;

energie: voorschriften B6.2.2, B6.3.1;

alsmede het milieujaarverslag.

Met betrekking tot de emissie en dientengevolge immissie van NO, als gevolg van

de EHA, mede in relatie tot de toetsingswaarden zoals opgenomen in het Besluit
Luchtlcwaliteit is naar ons oordeel in principe sprake van een controledoeL. Omdat
de bovenstaande voorschriften reeds voorzien in de realisatie van deze doelstelling
en de EBA overeenkomstig de Best Available Techniques (BAT) is uitgerust met een
DeNO,installatie waardoor de effecten niet verder kunnen worden gereduceerd,
kan de vergunningevaluatie naar ons oordeel tevens worden beschouwd als MER-
evaluatie.
Hetzelfde geldt naar ons oordeel voor de CWT-installatie, omdat ook deze
installatie aan het BAT-criterium voldoet.

2. KeJinisd-'el

De kennisfunctie heeft hoofdzakelijk tot doel onzekerheden op te lossen en
inzicht te krijgen in gesignaleerde leemten in kennis in het MER. Andere
functies kunnen zijn: waarde voor toekomstige projecten, verificatie van
voorspellings110dellen en inspelen op wetenschappelijke discussies.
Er zijn op basis van het MER geen grote onzekerheden over een bepaald (met
behulp van de in een later stadium nog te veranderen uitvoeringswijze van de
EHA beïnvloedbaar) milieu-effect. Bovendien zijn er op basis van het MER geen
leemten in kennis die een grote invloed kunnen hebben op de verwachte
milieu-effecten. Ten aanzien van de specifieke toepasbaarheid van de
restproducten van de EHA als categorie 1 bouwstofbestaat weliswaar geen
absolute zekerheid, echter het Bva geeft naar ons oordeel voldoende
randvoorvaarden aan het verbrandingsproces om een voldoende kwaliteit
reststoffen te bewerkstelligen. De kwaliteit van de reststoffen zal zonodig in
het kader van de handhaving van het Bva worden gecontroleerd.
Er is derhalve geen sprake van een lcennisdoel, waardoor een MER-evaluatie op
dit punt naar ons oordeel geen meerwaarde oplevert.

3. Comnnmimtiedoel
Gelet op de uitkomsten van het MER, zal een MER-evaluatie naar verwachting
ook geen belangrijke communicatiefiinctie vervullen, tenzij inspraakreacties
nieuwe informatie zouden opleveren.
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Samengevat komen wij dan ook tot de conclusie, dat een MER-evaluatie zinvol is.
Echter de controle en handhaving van de meet-, registratie- en rapportage-
verplichtingen van deze vergunning (vergunningevaluatie) vervuIlen de gebruiks-
doelen van een MER-evaluatie en kunnen dan ook worden beschouwd als de MER-
evaluatie voor zowel de EHA als de CWT.

Doelmatigheid en taiieven
Toetsing op doelmatigheidsaspecten is met het in werking treden van het LAP
beperkt tot het toetsen of de toegepaste verwerldngsmethoden voldoen aan de in
het LAP gedefinieerde minimumstandaarden en het toetsen of de aangevraagde
verwijderingscapaciteiten van die instalIaties die vallen onder de capaciteits-
regulering passen binnen de daartoe in het LAP voorziene capaciteit. Zoals hier.
boven uiteengezet voldoet de aanvraag aan de in het LAP weergegeven doelmatig-
heidscriteria. Op basis van de Vvgb is echter bepaald, dat slechts vergunning wordt
verleend voor de verwerldng van gevaarlijk afval in de DTO's tot maximaal
60 ktonliaar (zie ook hierboven).
Omdat de onderhavige inrichting gedeeltelijk in een markt opereert waarbij de
tarieven voor het alternatief voor het verbranden (storten) kunstmatig hoog
worden gehouden dienen de tarieven in overeenstemming te zijn inet normale
bedrijfseconomische principes in geval een bedrijfin een concurrerende ll1arkt zou
opereren.
Verder is gebleken, dat voor de verbranding van bepaalde categorieën gevaarlijke
afvalstoffen AVR in Nederland een monopolie-positie heeft. Dit zou onnodig hoge
tarieven en niet optimale service aan de ontdoen ers in de hand kunnen werken.
Uit de aal1Taag is echter niet gebleken, dat de gehanteerde verbrandingstarieven
onnodig hoog zijn. Verder zijn ons geen signalen bekend op grond waarvan zou
kunnen blijken datAVR misbruik maakt van haar positie op de afvalmarkt.
Ten aanzien van de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen geldt verder, dat:

bepaalde categorieën, worden verbrand op basis van specifieke contracten met
ontdoeners, die enerzijds de ontdoeners (vooraf) beschermen tegen eventueel
misbruik van AVR's monopolie en anderzijds AVR voldoende garanties geven

om rendement op investeringen en risico's te verkrijgen volgens normale
bedrijfseconomische principes;
verwerIdng in het buitenland steeds vaker mogelijk is of wordt, zodat ook hier
voldoende concurrentie optreedt respectievelijk gaat optreden.

Verder wordt overwogen, dat de afvalverbrandingsinstallaties voor huishoudelijk
afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval moeten concurreren met het traject
van nascheiden enlof composterenlvergisten, gevolgd door veiwerking van de
afzonderlijke fracties in verschilende installaties. Tevens is de verwachting dat
door het recent opheffen van de capaciteitsregulering in Nederland voor het
verbranden van niet gevaarlijk afval als vorn1 van verwijderen ook meer ll1arkt-
werking optreedt.
lndien alsnog zou blijken, dat de tarieven onnodig hoog oplopen enlof de
bediening van ontdoeners niet adequaat is als gevolg van A VR's marktpositie, is het
primair de taak van de Nederlandse mededingings autoriteit (Nma) om op grond
van de Mededingingswet hiervoor zonodig richtsnoeren op te stellen. Indien het
instrumentarium van de Nma echter onvoldoende zou blijken te zijn, kan alsnog
ingegrepenworden op grond van artikel 8,36fvan de Wm.
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Voorafgaand aan dat ingrijpen kunnen wij in dat geval via een audit laten nagaan
of tarieven niet onnodig hoog zijn en of de bediening van ontdoeners adequaat is.
De plicht tot ll1edew€rking aan een audit is in deze vergunning vastgelegd.
Uitvoering van een audit gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd
gezag. Als er geen aanleiding bestaat om te twijfelen aan het juiste gebruik van een
bijzondere marktpositie van A VR, bestaat er ook geen aanleiding voor een audit.

Het reguleren van de verbrandingstarieven is ook blijkens de door de
Staatssecretaris afgegeven Vvgb op dit moment niet opportuun.

"Acceptatie en Verwerking, Administratieve Organisatie en lnterne Controle"

(AV-AO¡IC)

Uit de bij de aanvraag overlegde documenten blijkt welke (categorieën van)
afvalstoffen met bijbehorende Eural-codes in wellce installaties worden verwerkt en
welke procedures worden gehanteerd bij de acceptatie en veiwerking van de aan
de inrichting aangeboden categorieën van afvalstoffen. Tevens is de
administratieve organisatie en interne controle beschreven die zorgdraagt voor

een adequate en transparante borging van een ll1ilieuhygiënisch verantwoorde
acceptatie en verwerking. Bij de beoordeling van de bij de aanvTaag gevoegde AV-

AO/lC-documenten hebben wij rekening gehouden met het rapport 'De verwerking
verantwoord', d.d. februari 2002. Naar ons oordeel geeft het bij de aanvraag
gevoegde AV-AO/IC een adequate borging van het hierin beschreven acceptatie- en
verwerkingsbeleid. Door middel van de beschrijving van de administratieve
organisatie en procedures voor interne controles wordt de uitvoering van het
acceptatie- en verwerkingsbeleid naar ons oordeel in voldoende mate zeker gesteld,
met uitzondering van:

de procedures voor het bewaren van monsters van aangeboden afvalstromen;
de AV-AO/lC voor de MAVI.

Wij stemmen dan ook in met het bij de aanvraag gevoegde AV-AO/IC en hebben in

de voorschriften bij deze vergunning vastgelegd dat de aanvragers ook geheel
overeenkomstig dit AV-AO/IC dienen te werken. Met betrekking tot het bewaren
van monsters en met betrekking tot de MA VI hebben wij met het oog op de AV-

AG/IC, voorschriften verbonden aan deze vergunning.
Om er verder voor te zorgen, dat het AV-AO/IC in overeenstemming wordt gebracht
ll1et de aan deze vergunning verbonden voorschriften, dient op korte termijn na
het van kracht worden ervan, het AV-AO/lC hierop te worden aangepast.

ln geval van aan te brengen wijzigingen in het AV-AO/IC is gekozen voor een

systematiek, waarbij wijzigingen die afwijken van de richtlijnen zoals opgesteld in
de "Richtlijn basis acceptatie- en verwerkingsbeleid", de "uitgangspunten voor de
AO/IC" en de randvoorwaarden voor de monstername- en analyseprocedure zoals
vastgelegd in het rapport "De verwerking verantwoord d.d. februari 2002", vooraf
door ons dienen te worden goedgekeurd.

Bodem
In het kader van de milieuvergunningaanvraag is door aanvraagster een
bodemrisico-analyse overlegd op basis van de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB).

Deze bodemrisicoanalyse hebben wij beoordeeld, waarbij wij tot de volgende
conclusies zijn gekoll1en:

Aanvi-agers hebben onvoldoende duidelijk gemaakt hoe onderhoud, inspectie
en incidentenrnanagement van bodeinbeschermende voorzieningen door
middel van procedures en werkinstructies zijn geborgd;
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aanvragers hebben nog niet voldoende duidelijk gemaakt welke faciliteiten

(technische voorzieningen) en personeel beschikbaar zijn in het kader van
inciden tennianagemen t;
de vermelde Bodemrisico categorie (BRC) is op enkele punten nog niet in
overeenstemming met de eind-emissiescore (EES). In onderstaande tabel
hebben wij aangegeven wat naar ons oordeel de juiste EES respectievelijk
BRC zou moeten zijn:

Activiteitnummer EES en BRC

B (pomp plaats en niet in gebouw) EES = 3; BRC =C

14.4 (losplaatsen natronloog. Opslag in waswater- EES = 2; BRC = B

zuivering)

53 (incidentele opslag DTO-slak) EES = 3; BRC = C

55 (opslag anti-schuim bij DTO-9) EES = 2; BRC = B

26 (romney-loodsjopstelling voor twee smeerolie EES = 2; BRC = B

vaten)

31 (werkplaats voor metaalbewerking, in gebouw EES = 4; BRC = C

2)

36 (losplaatsen zoutzuur, natronloog en EES = 3; BRC = C

zwavelzuur naast rookgasreinigingsinstallatie)

het uit te voeren nulsituatie-onderzoek (zie ook verderop in deze considerans)
dient betrekking te hebben op alle bodembedreigende activiteiten en niet
alleen op die activiteiten die vallen in BRC B of C;

Met niet alle maatregelen als verwoord in bijlage G (tabel C3-4 bepaling van te
treffen ll1aatregelen en voorzieningen) van de bodemrisico-analyse kunnen wij
instenl111en. Onderstaand hebben wij de naar ons oordeel toe te passen
aanpassingen verwoord:

Nr. 1) Beschrijving activiteit Door te voeren aanpassingen I

in tabel C3-4

4.1 Homogeniseerinstallatie (Hl) Subact. 3-4 moet zijn 4.2;
toepassen
inciden tenuianagemen t

16.3 Verlading en opvang residu EES = 4 moet zijn 2

Dahlmanfiters
25 Lospp laa tsvacuum-wagens Overvulbeveiliging

kelderwater-systeeem
26 Romneyloodsjopstelling Lekbald(en

voor twee srneerolievaten
27 Opslagplaats voor Speciale emballage

smeeroliën en vetten

37.5 Opslag organische sulfide EES = 3 moet zijn 1 (BRC = A

i.p.v. C)

38 Ondergrandse dielse1tank Risicobeperkend
bodemonderzoek

56 Opslag chemicaliën Risicobeperkend
bodemonderzoek

42

I Tussenopslag ruwe slak

Risicobeperkend

II bodemonderzoek
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Nr. i) Beschrijving activiteit Door te voeren aanpassingen
in tabel C3-4

44 RVI Risicobeperkend
bodemonderzoek

45.2 Bovengrondse dieseltank Risicobeperkend
r.bv. rijdend materieel bodemonderzoek

47 Opslag AVI-bodemas Risicobeperkend
bodemonderzoek i

"i

48 Scheeps beladingsinstaIla tie Risicobeperkend i

I

bodemonderzoek
Ontbrekende locaties:
Pompplaatsen
Containerreparatie werkplaats (subact 5.3; BES ~ 4; EES ~ 3; BRC ~ C)

1) het nummer venvijsi naar ee1l1ocatienummer op een tekening, als genoemd in tabel eH, als onderdeel van de

aanvraag (C3, april 2004)

Wij hebben dan ook voorschriften aan de vergunning verbonden waarmee wordt
bereikt, dat de uitgevoerde bodemrisico-analyse wordt aangepast aan bovenstaande
beoordeling.
Door het treffen van de door aanvragers voorgestelde 111aatregelen binnen de

voorgestelde termijn van 12 maanden zuIlen de resterende risico's op bodem-
verontreiniging binnen afzienbare termijn worden teruggedongen tot een
aanvaardbaar of verwaarloosbaar risico in de zin van de NRB. In de voorschriften
hebben wij daarom vastgelegd dat de voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk
binnen de voorgestelde termijnen worden gerealiseerd en dat hierover aan het
bevoegd gezag dient te worden gerapporteerd. Deze kan nadere eisen steIlen aan
de wijze van uitvoering van de gerealiseerde voorzieningen.
Verder hebben wij om de bescherming van de bodem blijvend te kunnen
garanderen voorschriften opgenomen die adequaat preventief onderhoud van de
bodembeschermende voorzieningen waarborgen dan wel een eventuele
bodemverontreiniging tijdig signaleren.

Ondanks dat binnen de inrichting in het verleden een groot aantal onderzoeken
naar de bodemkwaliteit zijn uitgevoerd is de nulsituatie nog immer niet in
voldoende mate vastgelegd. De overlegde bodemonderzoeksrapportages voldoen
niet aIlen aan de daarvoor geldende normen of zijn inmiddels gedateerd.
ln de voorschriften is daarom vastgelegd dat binnen 12 maanden na het van kracht
worden van die voorschriften de nulsituatie alsnog dient te zijn vastgelegd op basis
van de NEN 5740. Het nulsituatie-onderzoek dient tevens rekening te houden met
onderzoek naar de bodemkwaliteit ter plaatse van aIle bodembedreigende
activiteiten zoals die in het kader van de bodemrisico-analyse zijn aangeduid.
De uitkoI11sten van dit nulsituatie.onderzoek zijn dan de basis voor eventueel

vervolgonderzoek en saneringsmaatregelen op grond van de Wet bodem-
bescherming.
Om ook bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten inzicht te houden in de

(ontwikkeling van de) bodemkwaliteit en de eventuele gevolgen voor het milieu is
voorgeschreven dat na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten de eindsituatie dient
te worden vastgelegd.
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(Geur)en1issie kan met nan1e optreden bij de aan~ en afvoer en op- en overslag van
de afval- en reststoffen (zoals slakken) en bij het uittreden van afgassen uit de
schoorstenen bij de verbrandingsprocessen.
Uit de aanvraag en de hierbij behorende MER is gebleken, dat de contour van
igelm' als 98-percentielwaarde reikt tot op een maximale afstand van ca. 2.750 m.
Binnen deze contour ligt geen aaneengesloten woonbebouwing. Wel liggen binnen
deze contour 21 - 25 verspreid liggende woningen. Verder blijkt, dat de contour
van 1 gelm3 als 95-percentielwaarde reikt tot op een maximale afstand van ca. 800
m. Binnen deze contour liggen geen woningen.
Ten aanzien van het aspect geur zijn geen algemeen geldige vaste toetsings-
waarden beschikbaar. Wij hebben dan ook voor deze specifieke situatie een
afweging gemaakt, daarbij het provinciaal beleidsplan in acht nemend. De
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NeR) hebben wij hier niet gevolgd, omdat
geen acceptabel geurhinderniveau is vastgesteld.
De berekende contouren voldoen aan de normen zoals destijds geformuleerd in de
nota Stankbeleid voor aaneengesloten en verspreid liggende woonbebouwing.
Uit de aanvraag blijkt, dat emissies waar mogelijk worden voorkomen c.q.
geiuinimaliseerd door diverse technische voorzieningen binnen de inrichting.
De opslagbunkers bij de RO's en DTO's worden afgezogen met behulp van
verbrandingslucht. Overdruk bij onder meer overslag vanuit opslagtanks wordt
waar nodig afgevoerd naar diverse verwerkingsinstallaties. Slechts incidenteel
wordt overdruk afgevoerd via een actiefkoolfiter.
Er zijn geen verdere op het aspect geur gerichte ALARA-maatregelen beschikbaar.
Geurldachten die op de inrichting betrekking hebben beperken zich tot enkele
dagen per jaar waarop meldingen van derden plaatsvinden (1995:3,1996: 2, '997:
19,1998: 5, '999: 0, 2000: 33, 2001:24, 2002:4, 2003: 6). Het gaat in die gevallen met
name om éénmalige incidenten die betrekkng hebben op bepaalde instalIaties of
onderdelen daarvan. Er is geen sprake van een structurele mate van geurhinder als
gevolg van de werking van de inrichting.
In het onderdeel AV-AO/IC van de aanvraag zijn tevens procedures opgenomen ter
veiligstelling van een optimale werking van de binnen de inrichting aanwezige
installaties met het oog op onder meer het aspect geuremissie.
Mochten onverhoopt toch klachten van structurele aard optreden dan kunnen wij
een nader onderzoek eisen naar de oorzaak van de Idach ten.
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Emissies RO's en EHA

Ten aanzien van de emissies naar de lucht als gevolg van het in werking zijn van de
RO's merken wij het volgende op. De emissie-eisen voor de RO's, waarin uaast
huishoudelijk afval en daarmee gelijk te stellen bedrijfsafval ook gevaarlijk afval
wordt verbrand, zijn thans opgebouwd uit de eisen van het Bla en de Rvga en
enkele aanvullende eisen zoals met ons overeengekomen en vastgelegd in het
document "Voorstel implementatie Rvga op de roosterovens van 28 februari 2000,
versie 1.2 ", dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag. Hieruit, maar overigens ook
uit de overige onderdelen van de aanvraag is naar voren gekomen, dat de
aanvragers op dit inoment niet kunnen voldoen aan:

de halfuursgemiddelde c.q. 10 minuten gemiddelde norm voor CO alsmede de
24 uurs gemiddelde norm voor CO in enkele RO's;
het vereiste, dat ondersteuningsbranders aanwezig dienen te zijn, die de
procescondities zoals hierboven genoemd kunnen handhaven.



provincie HOLLAND
ZUID

ONS KENMERK

340618

PACrNA 20/201

Ook kan voor de RO's 1 t/m 6 niet worden voldaan aan de strengere CO-emisie-eisen
uit het Bva, dat met ingang van 28 december 2005 van toepassing wordt.
Aanvragers hebben aangegeven deze 'non-compliance' te wilen opheffen door het
treffen van (een combinatie van) maatregelen, zodanig dat binnen redelijke
termijn aan de CO-eniissie eisen uit het Bva kan worden voldaan.
Ten aanzien van het vereiste, dat ondersteuningsbranders aanwezig dienen te zijn,
die te allen tijde de in het Bva geformuleerde proces condities kunnen handhaven,
hebben aanvragers voor RO's 0 t/m 6 verzocht om ontheffng op grond van
voorschrift 3.6 van de bijlage van het Bva. Op dit verzoek komen wij later in deze
considerans terug (zie onder "Besluit verbranden afvalstoffen")
Met betrelddng tot het voor de RO's 0 t/m 6 kunnen voldoen aan de CO-emissie-
eisen uit het Bva hebben de aanvragers een drietal alternatieven aangedragen, die
onderstaand in afneinende volgorde van hun voorkeur zijn aangegeven:

toepassen van zogenaamde Ecombs (injectie van secundaire lucht via een
watergekoelde balk ter verbetering van de naverbranding) in combinatie met
verbeterde afvaldosering (ter vermindering van onregelmatigheden bij de
afvaldosering, die verantwoordelijk zijn voor CO-pieken);

toepassing van CO-katalysatoren, die CO omzetten in CO, via een katalytische
naverbranding;
ombouwen van de bestaande (tegenstroo111)vuurhaarden naar meestloornvuur~
haarden, waardoor - zoals ook bij ROo - een goede menging en lange verblijf-
tijd bij hoge temperatuur is gegarandeerd.

Uit de proeven die met zowel de Ecomb als de CO-katalysator bij AVR op locatie
zijn gedaan, alsmede de toepassing van meestroomvuurhaarden zowel bij ROo bij
AVR als andere vergelijkbare meestroomvuurhaarden elders in Europa, kan door
ons worden onderschreven dat deze alternatieven als potentieel haalbaar kunnen
worden betiteld. Verbeterde afvaldosering, waarbij homogenere mengsels als
functie van de tijd gelijkmatiger op de roosterbaren worden gedoseerd, draagt in
potentie eveneens bij aan het vermijden van pieken in de CO-emissie, zo blijkt uit
diverse onderzoeken op dit gebied. Naar ons oordeel zijn hiermee echter niet alle
potentiële (haalbare) alternatieven genoemd die bij de afweging dienen te worden
betrokken. Het verminderen van de doorzetsnelheid van de aangeboden
afvalstromen is, zo blijkt uit de aanvraag, ook een potentieel en in de afweging te
betrekken alternatief.
Op grond van Richtlijn 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 septem-
ber 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (LPPC

richtlijn) zijn wij gehouden om te beoordelen of deze alternatieven voldoen aan
het criterium van Best AvaiIable Techniques (BAT). Daartoe hebben wij in eerste
instantie het BREF (Bat Reference document) on Best Available Techniques for
Waste Incineration gehanteerd (draft version may 2003), omdat dat document naar
ons oordeel op dit 1110111ent de meest recente inzichten vertegenwoordigt op dit

gebied. Mede op basis daarvan is gebleken dat een meestroomvuurhaard,
doorzetvermindering, toepassing van Ecombs en verbetering van afval dosering als
BAT kunnen worden gezien. Toepassing van CO-katalysatoren is niet als zodanig in
het BREF on Best AvaiIable Techniques for Waste Incineration genoemd, hetgeen
naar ons oordeel niet op voorhand uitsluit dat een dergelijk alternatief daarmee
niet als BAT kan worden beoordeeld. Om vast te stellen of CO-katalysatoren als BAT
kunnen worden gedefinieerd hebben wij zelf onderzoek uitgevoerd.
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sing te geven aan de methode die is geformuleerd in het BREF on Economics and
Cross-Media Effects (draft version september 2003). Dit omdat dit document naar
ons oordeel de meest recente inzichten verschaft om te kunnen beoordelen of een
bepaalde techniek als BAT kan worden gedefinieerd in de zin van de IPPC. Uit ons
onderzoek is naar voren gekonien, dat op basis van de door aanvragers bij de
aanvraag gevoegde gegevens onvoldoende aannemelijk is gemaakt, dat co-
katalysatoren in de betreffende situatie als BAT kunnen worden aangemerkt.
Onze overwegingen daarbij zijn op hoofdlijnen als volgt:

de in het Bva opgenomen emissie-eisen voor CO zijn onder meer gebaseerd op
de realisatie van een zo voIIedig mogelijke verbranding, waarbij het ontstaan
van zogenaamde "Products of Incomplete Combustion (PlC's)" wordt gemini-
Ilialiseerd;
in de IPPC-richtlijn (Aimex IV) staat aangegeven dat bij het selecteren van
technieken ten behoeve van BAT-beoordeling procesgeïntegreerde maatregelen

de voorkeur verdienen boven zogenaamde end-ofpipe technieken (zie ook
Draft Reference Document on Economics and Cross-Media Effects, version
september 2003);

CO-katalysatoren zijn nageschakelde technieken, die niet beantwoorden aan
het doel van de CO-emissie-eisen in het Bva, namelijk een zo voIIedig moge-
lijke verbranding. lmmers deze CO-katalysatoren dragen voor wat betreft de
parameter CO slechts zorg voor versnelde (katalytische) omzetting van CO naar
CO,;

CO-katalysatoren scoren met name op het gebied van emissies naar de lucht

(waar het gaat om de eerder genoemde PiC's), daarmee samenhangende
huinane toxiciteit en andere niilìeu~aspecten (cross-media-effects), slechter ten

opzichte van de andere (procesgeïntegreerde) maatregelen;
ook op het gebied van de kosten-effectiviteit kan op basis van de ter beschik-
king gestelde gegevens niet worden gesteld dat CO-katalysatoren als BAT
kunnen worden aangemerkt. Dit omdat een CO-katalysator geen bewezen
techniek is voor het reduceren van PiC's die als gevolg van de kennelijk
onvoldoende volledige verbranding (in de zin van het Bva) zijn ontstaan.
Ook het versneld Olllzetten van CO naar CO2 is naar ons oordeel geen kosten-

effectieve maatregel op het cross-media aspect opwarming.
In de door AVR in bijlage CO.l van de aanvraag beschreven afwegingssystematiek
is, gelet op de methode die in het BREF on Economics and Cross-Media Effects is
geformuleerd, naar ons oordeel bovendien onvoldoende aangetoond, dat CO-
katalysatoren als BAT kunnen worden gedefinieerd. Onder meer is daarbij over-
wogen, dat aanvuIIend op hetgeen hierboven is beschreven de parameters C,Hy en

PCDDjPCDF naar ons oordeel niet als triggerparameters kunnen optreden voor

PlC's. Dit blijkt zowel uit wetenschappelijk onderzoek als uit het feit, dat juist ook
voor CO in het Bva met reden een einissie-eis is opgenomen, die strenger is dan in
daaraan voorafgaande regelgeving.
De andere alternatieven kunnen naar ons oordeel wel als BAT worden gedefinieerd
in de zin van de IPPC, blijkens het BREF on Best Available Techniques for Waste
lncineration. Ook na toepassing door ons van het BREF on Economics and Cross-

Media Effects wordt dit bevestigd, In dat licht bezien kunnen wij bijlage Ci.l van
de aanvraag dan ook op een aantal (andere) punten niet onderschrijven. Het betreft
onder meer de volgende aspecten:
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bepalende kostenfactoren zijn onvoldoende onderbouwd, waarbij afschrij-
vings. en rentekosten niet zijn gebaseerd op norinale bedrijfseconoll1ische
principes;
als gevolg hiervan is de kosteneffectiviteit van andere alternatieven, zoals die
van een l11eestroomvuurhaard gunstiger dan door aanvragers is gepresenteerd;
het alternatief van doorzetver111indering is beschreven voor die

doorzetvermindering waarvan einissiegegevens bekend zijn. Een lagere
doorzetvermindering dan door aanvragers beschreven is daaroin 1110gelijk
kosteneffectiever;
de beschreven marktstructuur sluit niet aan bij de huidige situatie en
toekomstige verwachtingen daarover.

Samengevat zijn wij dan ook van oordeel, dat een CO-katalysator die als doel heeft
aan de CO-einissie.eisen uit het Bva te voldoen. niet voor vergunning in aan-
merking komt en dat alleen de andere drie genoemde alternatieven (Ecomb in
combinatie inet verbeterde dosering, ombouw bestaande ovens naar een 111ee-

stroomvuurhaard en VErmindering doorzet) kunnen worden toegestaan.
Wij hebben dan ook voorschriften aan de vergunning verbonden, die er toe leiden,
dat vergunninghouders door middel van een plan van aanpak een onderbouwde
keuze maken uit genoemde drie alternatieven en beschrijven hoe daarmee tijdig
aan de CO-emissie-eis uit het Bva kan worden voldaan. Daarenboven hebben wij
bepaald, dat tot aan het moment dat het Bva van toepassing is, ook maatregelen
dienen te worden geno1l1en OlTI aan de emissie~eisen te voldoen zoals vastgelegd in
het document "Voorstel implementatie Rvga op de roosterovens van 28 februari
2000, versie 1.2". Dit houdt mogelijk in, dat tijdelijk doorzetvermindering zal
1110eten worden toegepast 0111 aan de huidige emissie-eisen voor CO te kunnen

voldoen.

Tijdens bypass bedrijf (de bedrijfssituatie waarbij de rookgassen van een oven na de
E-fiters niet verder de rookgasreiniging doorlopen maar direct via de nood-
schoorsteen geëmitteerd worden) voor de RO's dient naar ons oordeel tot
28 december 2005 te worden uitgegaan van het "Voorstel implementatie Rvga op

de roosterovens van 28 februari 2000, versie 1.2", dat onderdeel uitmaakt van de
aanvraag. Gebleken is echter, dat het grootste deel van de totale jaarlijkse emissies
van PCDDjF (dioxinen) wordt veroorzaakt door dit bypass bedrijf. Wij vinden het
dan ook belangrijk dat aanvragers zich inspannen om het aantal uren bypass
bedrijf per kalenderjaar te minimaliseren. In de voorschriften is dan ook een
verplichting opgenomen om kwartaalsgewijs dit bypass bedrijf te evalueren op

basis van het geregistreerde aantal uren bypass bedrijf voor de RO's.

Met betrekking tot de emissies van NB,. die optreden als gevolg van het in werking
zijn van de zogenaamde DeNO,-instaIlatie voor de RO's, hebben wij aansluiting
gezocht bij de NeR. Gelet op hetgeen in de aanvraag hierover is gesteld hebben wij
een en1íssie-eis voor de zogenaamde "NH3-s1ip" opgenomen van 10 nig/iiio) voor de
roosterovens ROo tjm R06 en een emissie-eis van 5 mgjm/ voor de EHA.
Met betrekking tot de emissies van de EHA kan voor het overige worden gesteld,
dat de EBA, zo blijkt uit de aanvraag en het bijbehorende MER, volledig voldoet
aan het criterium van BAT. Daarmee is de verwachting gerechtvaardigd, dat

daarmee volledig aan de en1issie eisen uit het Eva kan worden voldaan.

Emissies D'fO's

De emissie-eisen voor de DTO's zijn in de huidige situatie opgebouwd uit de eisen
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voren gekomen, dat de aanvragers op dit moment (nog) niet kunnen voldoen aan
de halfuursgemiddelde norm voor CO. Bovendien kan niet worden voldaan aan de
in het Bva opgenoiiien eisen voor CO en NOx'

Inmiddels is de homogeniseerinstallatie (Hl) in bedrijf genomen, met als doel een
hOIlogenere voeding van de beide DTO's mogelijk te maken waardoor de verbran-
ding beter te sturen is en daardoor de CO-emissie sterk kan worden gereduceerd.
Uit de meest recente meetresultaten blijkt de Hl, mogelijk als gevolg van niet
optimale aansturing, echter toch (nog) niet het beoogde effect te sorteren;
namelijk dat aan de vereiste huidige en toekomstige (in het Bva verankerde) co-

eniissie-nornien kan worden voldaan.
Teil aanzien van de emissie van NOx is in de aanvraag aangegeven, dat een

zogenaamde DeNO,-instaIlatie niet als een haalbare maatregel wordt gezien
vanwege de onevenredig hoge kosten.
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Om toch aan de huidige eisen (Rvga) en die van het Bva op het punt van CO en NO,
te kunnen voldoen hebben aanvragers een alternatieve procesgeïntegreerde
maatregel onderzocht, waarbij door verbranding bij een lagere temperatuur
mogelijk wel aantoonbaar aan de co- en NOx-emissie-eisen uit de Rvga en het Bva

zou kunnen worden voldaan. Nu blijkt uit de bij de aanvraag gevoegde onderzoeks-
resultaten, dat weliswaar het reducerend effect op de CO-emissie significant is,
maar op dit moment naar ons oordeel nog geen voldoende zekerheid kan worden
gegeven, dat inet teniperatuurverlaging aan de CO-eniissie~eìsen kan worden
voldaan. Teii aanzien van NOx is door teniperatuurverlaging overigens geen effect
waarneen1baar op de emissie.

CO-emi,g~J2IQ:"...mo.g~lijl,~..0.plo.."jngen
Nu zowel de bedrijfsvoering van de Hl, als het toepassen van temperatuurverlaging

(nog) onvoldoende soelaas bieden, om volledig te voldoen aan de Rvga en het Bva

hebben wij andere (deels door aanvragers aangedragen) potentiële alternatieven
beoordeeld. Een ander potentieel alternatief, injectie van stoom in het gebied
tussen de nabrandkamer en het convenctiedeel van de ketel, heeft - zo blijkt uit
proeven die bij de RO', zijn uitgevoerd - zeer waarschijnlijk onvoldoende effect op
de reductie van de emissie van CO. Dan blijven slechts maatregelen over als: het
installeren van ecotubes, het verbeteren van de stookregeling en het verminderen
van de doorzet. Van deze maatregelen is uit onderzoek gebleken, dat deze voor de
RO's in ieder geval een substantieel effect op de reductie van de CO-emissie hebben.
Nu met temperatuurverlaging naar verwachting wel een significante reductie van
de CO emis,ie kan worden bereikt, zijn naar ons oordeel reële en haalbare maat-
regel pakketten aanwezig (waar temperatuurverlaging onderdeel is van dit pakket)
om alsnog aan alle CO-emi,sie-eisen uit de Rvga en het Bva te kunnen voldoen, dat
wil zeggen ook de 10 iuin. dan weI30-min. en 24 uur gemiddelde waarden.
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NQ,:~inissie DTO' ,JP.Qe)jjke_Q))ÆSsingeJl
Ons CoIlege stelt zich op het standpunt dat weliswaar bij de totstandkoming van
de mileuvergunning uit '995 destijds is afgewogen dat een DeNOx-installatie om
redenen van kosteneffectiviteit als niet haalbaar moet worden gezien, echter de
huidige situatie dient in het licht van veranderde feiten en oinstandigheden
opnieuw door ons te worden afgewogen. Daarbij hebben wij afgewogen, dat het
Bva dat vanaf 28 december 2005 van toepassing is, ondermeer is gebaseerd op de
zogenaamde IPPC-richtlijn en het BIa (voor wat betreft de emissie van NO,). Daarbij
dienen namelijk emissiegrenswaarden te worden opgelegd die gebaseerd zijn op
BAT. Expliciet is in de nota van toelichting op het Bva opgenomen dat daarom
strengere eisen dienen te gelden voor onder meer de emissie van NOx'
Verder is van belang, dat - gelet op recente ontwikkelingen rondom de
zogenaamde NO, emssiehandel - Richtlijn nr. 2001/81/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2001 inzake nationale
emissie plafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen Nederland verplicht

0111 uiterlijk in 2010 een nationaal en1Issieplafond te bereiken van 260 kilo ton voor
zover het betreft NO,. Uit onderzoek is gebleken, dat deze doelstelling wat betreft
de grote industriële inrichtingen niet door middel van het opleggen van
voorschriften per instalIatie via de vergunning gehaald kan worden. Om deze
reden is de rijksoverheid voornemens een systeem. van NOx-emissiehandel op te
zetten 111et een prestatienorm per inrichting.
Dit systeem zal met name inrichtingen betreffen waarvan het gezamenlijk
opgesteld vermogen van de instalIaties meer dan 20 MWth bedraagt. De NO,
voorschriften per instalIatie ingevolge het Bva zuIlen dan ingevolge de IPPC
richtlijn naast en onajJankelijk van het systeem van NOx-emissiehandel blijven
gelden.
Op basis hiervan dient naar ons oordeel - overeenkomstig het Bva - te worden
voldaan aan de in het Bva opgenomen emissiegrenswaarden voor NOx' Dit 111aakt

de realisatie van een DeNOx instalIatie voor beide DTO's waarschijnlijk
noodzakelijk. Dit sluit ook aan bij de eis in de vergunning uit 1995, dat de ruimte
voor een DeNOx instalIatie bij DTO-9 ook voor dit doel gereserveerd moet blijven.
Overigens staan wij ook open voor andere procesgeïntegreerde maatregelen zoals
de realisatie van ammoniak-injectie in de vuurhaard, al of niet via de eerder
genoemde eco-tube. Deze maatregelen dienen dan wel tot effect te hebben, dat
daarmee in ieder geval ook aan de in het Bva genoemde emissie~eisen voor NOx kan

worden voldaan.
Tot aan het van toepassing zijn van de NO,emissie-eisen uit het Bva dient AVR met
betrekldng tot de en1issie van NOx te voldoen aan de nu reeds wel haalbare einissie~
eisen, te weten een 24 uurs gemiddelde waarde (als NO,) van 200 mg/m,J , betrok-
ken op 11 % zuurstof in de droge rookgassen.

Gelet op bovenstaande knelpunten met betrekking tot de noodzakelijke reductie
van de emissie van CO en NOx hebben wij aan deze vergunning voorschriften

verbonden die er op toezien, dat door het treffen van extra maatregelen zo snel
mogelijk aan alle in de Rvga geformuleerde emissie-eisen voor CO kan worden
voldaan en dat ook tijdig aan de CO-emissie-eisen respectievelijk NOx-eliiissie-eisen
uit het Bva kan worden voldaan. Daarbij hebben wij als achtervang ook een
tijdelijke maatregel (doorzetvermindering) voorgeschreven.
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Qyer¡g,~_~miss.ü~.~.p'aralll~JelsJ2IQ.~s

Uit de aanvraag blijkt overigens verder, dat kennelijk ook ten aanzien van de
emissieparameters CKHyen Hei op dit moment niet aan de huidige en toekomstige

eisen wordt voldaan. Dit wordt blijkens de aanvraag met name veroorzaakt door
het registreren van eniissies bij lage temperaturen bij op- en afstook, vanwege het
toepassen van secundaire brandstoffen. Uit de bij de aanvraag gevoegde naderE
gegevens blijkt, dat het toepassen van secundaire brandstof tijdens op- en afstoken
niet meer zal worden toegepast, zodat verstoring van de meetwaarden door reeds
bij lage temperaturen te ineten wordt veriiieden, Daarmee hebben de aanvragers,
mede gelet op emissiegegevens uit voorgaande jaren waarin geen secundaire
brandstoffen werden toegepast tijdens op- en afstoken, voldoende aannemelijk
gemaakt dat de uitstoot van C,Hyen Hei kan voldoen aan de emissie-eisen uit de
Rvga en het Bva. Ten aanzien van de sturing op Hei van het A-cokes filter van
DTO-8 merken wij op, dat dit zodanig moet plaatsvinden dat ook op dit punt aan
de emissie-eis uit het Bva kan worden voldaan.

Tijdens bypass bedrijfvan de DTO's (de bedrijfssituatie waarbij de rookgassen van
een oven het A-cokes filter niet meer passeren) dient naar ons oordeel tot
28 december 2005 te worden uitgegaan van de Rvga. Resultaten van en1issie~
metingen tijdens bypass bedrijf zijn bekend, omdat tijdens by-pass bedrijfhet
Emissie en registratiesysteen (ERS) in bedrijf blijft. Aangenomen mag worden dat
ook hier het grootste deel van de totale jaarlijkse emissies van PCDD/F (dioxinen)
wordt veroorzaakt door dit bypass bedrijf. Wij vinden het dan ook belangrijk dat
aanvragers zich inspannen om het aantal uren bypass bedrijf per kalenderjaar te
miniInaliseren. In de voorschriften is dan ook een verplichting opgenomen om
lcwartaalsgewijs dit bypass bedrijf te evalueren op basis van het geregistreerde
aantal uren bypass bedrijf voor de DTO's.

Emissies VO's

Ten aanzien van de emissies naar de lucht als gevolg van het in werking zijn van de
VO's hebben wij de volgende afWeging gemaakt.
Uit de bij de aanvi-ag overlegde gegevens is gebleken, dat ten opzichte van de
eerder voor de CWT verleende vergunning en het daaraan ten grondslag liggende
MER, het te verbranden caustic water hogere c.q. afWijkende concentraties aan
verontreinigingen kan bevatten. Bovendien is sinds de verlening van eerder
genoemde vergunning een gedoogbeschikking afgegeven voor de verwerking van
SRM-vet. Zoals eerder is genoemd, hebben wij recent (2 maart 2004) op verzoek van
AVR beoordeeld, dat geen MER behoeft te worden opgesteld voor verruiming van

de acceptatievoorwaarden voor de verwerking van caustic water in de CWT
installatie en de verwerking van n1axin1aal 65.000 ton SR1\1-vet als vervangende
brandstof.
In ons besluit van 2 maart 2004 hebben wij daarbij overwogen, dat deze verande-
ring niet leidt tot andere of grotere gevolgen voor het milieu dan waarvoor destijds
vergunning was verleend. Dit laat onverlet, dat wij op basis van de onderhavige
aanvraag opnieuw gehouden zijn te toetsen of de emissies afkomstig van de CWT
installatie. n1et in achtnan1€ van de aangevraagde gewijzigde samenstelling van
het eaus tic water en de verbranding van hoogcalorische afvalstromen (waaronder
SRM-vet) als vervanger van aardgas, ook kunnen voldoen aan de huidige en
toekomstige regelgeving namelijk de Rvga en het Bva.
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Uit de aanvTaag blijkt, dat er met betrekking tot diverse emissie parameters op dit
moment nog niet aantoonbaar aan de Rvga en het Bva wordt voldaan. Dit is,
blijkens de aanvraag, met name te wijten geweest aan (een combinatie van)
technische problemen bij het optimaliseren van het verbrandingsproces. Een
dergelijk verbrandingsproces is op zichzelf uniek in de wereld, zodat niet kan
worden teruggevallen op reeds bestaande ervaringen en standaarden. Het
optimaliseren van een dergelijk complexe procestechniek brengt dan ook de
nodige tijd met zich mee.
De huidige Imelpunten doen zich nog voor op het gebied van de emissie van stof,
HF, SO, en NO,. Ten aanzien van de groep stof, HF, SO, is dan ook de veiwachting,
dat fiiet de permanente inbedrijfnanie van de heat-recovery aan de nonnen uit de
Rvga en het Bva kan worden voldaan.
Ten aanzien van de emissie van NOx zijn de knelpunten te wijten geweest aan

zowel inregelingsproblemen bij de branderlansen als een rekenfout in het
en1issieprogramma. Ook zal dus hier naar verwachting aan de normen uit de Rvga
en het Bva kunnen worden voldaan.
Samengevat is de verwachting derhalve gerechtvaardigd, dat op aan de eisen uit de
Rvga als het Bva kan worden voldaan.

Naast de eniissies naar de lucht af1coiiistig van de verbrandingsprocessen van de
RO's, DTO's en VO's zijn er binnen de inrichting nog andere emissies naar de lucht:

stofvormige emissies afkomstig van de op- en overslag van grondstoffen (A-

cokes, ongebluste kalk) en afval- en reststoffen (slakkenjbodemas, schroot,
vliegas, beladen A-cokes, diverse afvalstoffen binnen de bedrijfshal van de ASI
ll). Tevens zijn stofvormige emissies te verwachten bij de verwerking van
beladen A-cokes door middel van de "cokes-molen". Op deze stofvormige
emissies is de Nederlandse emissie richtlijn lucht (NeR) van toepassing.

Een specifieke groep van stoffen wordt hierbij gevormd door vliegas en
beladen A-cokes, omdat deze groep stoffen vanwege verontreiniging met onder
fiieer dioxines en furanen tot de categorie "extreem risicovolle stoffen" in de
zin van de NeR moeten worden gerekend. Dat betekent dat hierop ook de
zogenaamde minimalisatieverplichting van toepassing is. Dat houdt in, dat
indien deze stoffen niet kunnen worden vermeden - en dat is gezien het proces
waar het zich hier om handelt het geval - de emissie als gevolg van intern
transport en op- en overslag tot een zo laag mogelijk niveau dient te worden
gereduceerd. Wij hebben daarom aan de vergunning voorschriften verbonden,
die er op toezien dat op basis van nader onderzoek die maatregelen worden
getroffen die met die minimalisatieverplichting overeenkomen.
Ter minimalisering van stofemissíes afkOiiistig van de op- en overslag van de
overige hierboven genoemde stoffen (niet zijnde beladen A-cokes en vliegas) in
silo's en bij de afzuiging van inpandige bronnen in de bedrijfshal van de ASI !I

(allen puntbronnen) hebben wij voorschriften opgenomen die eisen stellen
aan de maxiniale restemissieconcentratie bij de toepassing van doekfilters.
Ter voorkoming van emissies als gevolg van veiwaaiing bij de op- en overslag
van bodemas en schroot hebben wij onder meer voorschriften opgenomen die
betrekking hebben op het vochtig houden en het toepassen van overkapte
transportbanden;
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verspreide bronnen zoals pompen, compressoren, kleppen, flenzen,
appendages, afsluiters en veiligheidsventielen. Op dit moment is zowel
onduidelijk wat de omvang is van deze emissies als de stoffen die daarbij
vrijkomen, mede als gevolg van nu nog ontbrekend inzicht in de massa-
balansen van onderdelen van de inrichting. Om inzicht te verkrijgen in deze
diffuse bronnen is daarom een voorschrift aan deze vergunning verbonden die
onderzoek naar deze diffuse emissies als gevolg van lekverliezen verplicht
stelt. Dit sluit aan bij de aanvraag waarin een dergelijk onderzoek is
aangekondigd en bij het zogenaamde "Reference document on the general
principles of monitoring, july 2003" (zie ook verderop in deze considerans);
emissies die optreden bij de ontgassing van de tanken parken en de Hl hebben
betrekking op niet reguliere bedrijfssituaties, omdat deze in normale
bedrijfssituaties worden afgevoerd naar de diverse verbrandingsinstallaties.
In deze niet reguliere bedrijfssituaties worden de afgassen afgevoerd via
koolfilters. De omvang van de uiteindelijke emissies is naar ons oordeel naar
verhouding erg beperkt, zodat hier geen extra eisen aan te hoeven worden
gesteld, anders dan tijdige verversing van het gehele koolfilter.
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Geluid
Bij de vergunningaanvraag zijn twee akoestische rapporten gevoegd, die
respectievelijk de geluiduitstraling naar de omgeving van de gehele inrichting in
de actuele situatie (rapport Z002.1105-1 van 1 september 2003) en voor de
toekomstige bedrijfssituaties (rapport 2002.1105-2 van 1 september 2003)

beschrijven. Verder is een samenvattend rapport bijgevoegd, dat de geluid-
uitstraling van de aangevraagde eindsituatie weergeeft en mogelijke geluid-
reducerende maatregelen in kaart brengt (rapport Z002.1105-3 van 1 september

2003). Bij het MER is een geluidrapport gevoegd, waarin een proguose voor de
geluid uitstraling van de nieuw te bouwen verbrandingsinstallatie (EHA) gegeven

wordt (rapport 2000.1650-5 van 12 augustus 2003). Als aanvulling op deze
geluid rapporten zijn twee errata bijgevoegd (PGEjzo04.0546lcSDUjdbz4.810

(geluidrapporten vergunningaanvTaag) en PGEj2004.0546jcSDUjdb24.811

(geluidrapport MER), beiden van 29 april 2004). In deze errata is tevens de
geluidemissie vanwege de opwerking van de ppf.ractie in de ASHI meegenomen.

Thetsing,genswaarden geluidszone
Het bedrijfis gevestigd op het industrieterrein BotlekjPernis. Rond dit industrie-
terrein is op grond van de Wet geluidhinder een geluidszone vastgelegd. Tevens is
voor dit industrieterrein een saneringsprogramma opgesteld. Op basis van het
saneringsprogramma zijn grenswaarden binnen de geluidszone vastgesteld.
Volgens de Wet milieubeheer moeten bij vergunningverlening de grenswaarden
binnen de geluidszone in acht genomen worden. Voor het industrieterrein
BotleklPernis is ten behoeve van deze zonebewaking de in totaal beschikbare
geluidsruimte over de kavels op het industrieterrein verdeeld. Er is derhalve voor elk
afzonderlijk kavel een geluidimmissiebudget vastgesteld.
ln de geluidonderzoeken is de geluidsbelasting ten gevolge van de inrichting
berekend ter plaatse van een aantal relevante zonebewakingspunten (ZIP-punten).
De berekende waarden zijn getoetst aan het geluidimmissiebudget voor het bedrijf.
De aangevraagde eindsituatie voldoet op het dichtstbijzijnde en belangrijkste zip 20
aan het geluidimmissiebudget.
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Op een aantal ZIP's wordt het budget met maximaal 3,5 dB overschreden. Deze
overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door installaties, die in de afgelopen
jaren gerealiseerd zijn, maar waarbij qua geluid uitstraling niet de best beschikbare
technieken toegepast zijn. De geluid immissie van A VR is op deze punten echter

zodanig laag, dat deze overschrijding niet leidt tot overschrijding van de
grenswaarden binnen de geluidszone. Hiermee voldoet het bedrijf aan de gestelde
randvoorwaarden in het kader van de bewaking van de grenswaarden.

Toetsin gaan_BAT

Ten aanzien van de geluiduitstraling van de aangevraagde eindsituatie van de gehele
inrichting zijn de bronsterktes en de voorgenomen geluidreducerende maatregelen
getoetst aan BAT. Indien voor de nieuw te bouwen verbrandingsinstallatie (EHA) de
stoo1111eidingen van degelijke akoestische isolatie voorzien worden, kunnen de voor
de nieuw aangevraagde installatie toegepaste technieken als BAT worden

beschouwd.

In een aantal van de bestaande installaties zijn voor wat betreft de geluiduitstraling
niet de best beschikbare technieken toegepast. De in de aanvraag en de geluid-
rapporten beschouwde geluidreducerende maatregelen zijn echter veelal niet
kosteneffectief. Slechts een maatregel wordt als doelmatig beschouwd. Voor een
aantal maatregelen dient bovendien nog nader onderzoek verricht te worden. De
desbetreffende installaties dienen binnen afzienbare termijn zover als redelijkeiwijs
te vergen is in overeenstemming met BAT te worden gebracht. Om dit te bereiken is
aan deze vergunning een voorschrift verbonden, waarin een onderzoeks-,
inspannings- en rapportageverplichting naar geluidreducerende maatregelen wordt
voorgeschreven.

N ormsteIIingl'l!Jgbjdggmi.ddgli.Lbeoord-"liilgsniveilJ!.s

Voor het vastleggen van de akoestische situatie zijn grenswaarden aan het
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau gesteld voor verschilende bedrijfs-
situaties.
In de eerste plaats zijn voor de instalIaties van AVR in de huidige situatie (zonder
de nieuwe verbrandingsinstallatie, situatie eind 2004) geluidsnormen opgenomen.
Voor de de nieuw te bouwen verbrandingsinstaIIatie (EHA) zijn separaat geluids-
normen opgenoiiien voor de situatie, waarbij ook stoom aan derden geleverd
wordt. Tenslotte zijn geluidsnormen opgenomen voor de eindsituatie, inclusief de
nieuwe verbrandingsinstallatie en de doelmatig bevonden geluidredurecerende
maatregel (AL-maatregel).
De geluidsvoorschriften zijn gespecificieerd ter plaatse van het meest relevante
zonebewakingspunt (ZIP 20) en drie vergunningpunten (VP's) op korte afstand van
de inrichting. Ten behoeve van het vastleggen van de geluiduitstraIing richting
Heenvliet, Geervliet en Zwartewaal is een nieuw VIP 3 opgenoinen, naast de reeds
in de geluidrapporten gehanteerde VIP's 1 en 2.

NQnn_~telliDg.Jl1axiuiale gel aliLsnjveilll5
De berekende l11axil11ale geluidsniveaus ten gevolge van de activiteiten en
installaties in de gehele inrichting bij de dichtstbijzijnde woningen zijn getoetst
aan de grenswaarden uit de "Handreiking industrielawaai en vergunning-
verlening" en voldoen aan de eisen. Als normwaarden zijn de (in het geluidrapport)
berekende maximale geluidsniveaus op de drie VIP's en het meest relevante zip
opgenon1en.
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De maximale geluidsniveaus tijdens de dagperiode worden veroorzaakt door het
detonatiefreinigen van de ovens. Vanwege het ontbreken van betrouwbare
ineetgegevens van het detonatief reinigen is aan deze vergunning een
middelvoorschrift verbonden. In dit voorschrift worden de vergunninghouders
verplicht om bij de eerstvolgende gelegenheid geluidmetingen uit te laten voeren
en een geluidrapport hiervan aan te leveren aan het bevoegd gezag.

Indirecte geluidhinder vanwege het verkeer van eniiaar de inrichting is, vanwege
het feit dat de inrichting gelegen is op een gezoneerd industrieterrein, niet verder
beschouwd.

Trillingen
Gezien de beschrijving van de bedrijfsactiviteiten in de vergunningsaanvraag hoeft
van het bedrijf geen relevante trilingshinder verwacht te worden. Derhalve zijn
geen trillingsvoorschriften opgenomen.

Grondstoffen, water, hulpstoffen, afval- en reststoffen
Binnen de inrichting worden grote hoeveelheden grond- en hulpstoffen en water
gebruikt alsmede grote hoeveelheden afval- en reststoffen geproduceerd. Uit de
aanvTaag is niet gebleken, dat op structurele basis besparingsmogelijkheden
worden geanalyseerd met betrekking tot het toepassen van deze primaire grond-
stoffen, hulpstoffen en water en dat op structurele basis wordt bezien hoe de
vTijkomende hoeveelheden afval- en reststoffen kunnen worden geminimaliseerd
dan wel in kwaliteit verbeterd.
Uit het bij de aanvraag gevoegde AV-AO/IC is echter gebleken, dat voor diverse
bedrijfsonderdelen binnen de inrichting beschikt kan gaan worden over zoveel
mogelijk sluitende massabalansen voor de hoeveelheden hulpstoffen, water en
afval- en reststoffen die binnen de inrichting worden ververkt.
Dit sluit niet alleen aan bij het eerder genoemde rapport "De verwerking verant-
woord" Il1aar ook onze toepassing van de verfuiinde reikwijdte van de
Wet milieubeheer. Omdat de massabalans tevens een belangrijke basis is voor het
op continue basis analyseren van besparingsmogelijkheden op prIinaire grond- en
hulpstoffen waaronder water en het verminderen van de hoeveelheid vrijkomende
afval- en reststoffen dan wel het verbeteren van de kwaliteit daarvan zijn in deze
vergunning voorschriften opgenoinen die deze continue analyse op basis van
massa balans en en de rapportage daarover waarborgen. Daarbij is in lijn met één
van de doelstellingen van het Besluit milieuverslaglegging de mogelijkheid
opengelaten de massabalans te integreren in het milieujaarverslag en aan te
sluiten bij de daarvoor geldende wettelijke termijnen.
Ten aanzien van de grote hoeveelheden water die binnen de inrichting worden
gebruikt merken wij op, dat uit de aanvraag is gebleken dat dit hoofdzakelijk
oppervlaktewater betreft. Drinkwater wordt in het algemeen uitsluitend gebruikt
voor sanitaire doeleinden en voor brandbestrijding. Verplicht onderzoek naar de
mogelijkheden het drinkvvaterverbruik te verininderen clan wel over te schakelen
op andere typen water, zoals oppervlaktewater ofindustriewater lijkt ons in dit
geval dan ook niet zinvoL.



provincie HOLLAND
ZUID

ONS KENMERK

340618

PAGINA 30/201

Energie
Uit het bij de aanvraag gevoegde hoofdstuk energie is inzicht gegeven in de
belangrijkste energie stromen binnen de inrichting. Verder zijn bij de aanvTaag een
tweetal rapportages gevoegd die verslag doen van de (deel)resultaten van

onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden. Het betreft een door KEMA
uitgevoerde energiestudie (rapportage ontvangen door AVR op 2/11/2000) en een

door Siemens uitgevoerde Energie Consumptie Analyse (ECA) d.d. 5 april 2002 als

onderdeel van een totaal project dat moet leiden naar vermindering van het
energieverbruik binnen de inrichting. Het door KEMA uitgevoerde onderzoek had
betrekking op alleen de thermische installaties en bevat concrete conclusies en
aanbevelingen ten aanzien van de optimalisatie van de energieproductie,
beperking van het eigen energieverbruik en reductie van de thermische warmte-
lozing. Het door Siemens in uitvoering zijnde onderzoek, waarvan tot nu toe alleen
een ECA is uitgevoerd heeft alleen betrelddng op een deel van de thermische
installaties (en onder meer niet op VO's) en stelt zich ten doel te komen tot
energiebesparing en vermindering van de energiekosten. Na de ECA volgt nog een

planfase (opstellen energiebesparingsplan) en een implementatiefase

(implementatie energiebesparingsplan) voor een deel van de thermische
installaties. In de aanvraag is niet aangegeven wanneer deze fases in uitvoering
zullen worden genoinen.
In het LAP is uitgegaan van een rendementsverbetering van de huidige AVI's van
gemiddeld 23% door een combinatie van een effciëntere bedrijfsvoering, meer
warmteafzet en optimalisatie van de stoomcondities. Deze gemiddelde
rendementsverbetering zou worden bereikt op basis van een tussen de Staat en de
AVI-eigenaren afgesloten convenant, dat financieel werd ondersteund via een
korting van 50% op de Regulerende Energie Belasting (REB). Inmiddels is dit
convenant geëvalueerd waaruit is gebleken, dat de doelstellingen zijn c.q. zullen
worden gehaald mits de maatregelen zoals deze uit het eerder genoemde KEMA
rapport naar voren zijn gekomen, worden uitgevoerd.
Op basis van dit convenantsresultaat is er voor ons geen directe aanleiding om op
dit moment een verdere rendementsv€rbeteriiig van de AVI's voor te schrijven dan
wel extra onderzoek daarnaar te verlangen. Bovendien verwachten wij, dat de
zogenaamde stimuleringsregeling Milieukwaliteit Energieproductie (MEP-regeling)
op zichzelfvoldoende financiële prikkels bevat om tot verdere rendements'
verbetering te komen van de bestaande afvalverbrandingsinstallaties van AVR.
Mede gelet op de IPPC-richtlijn waarin expliciet wordt geeist, dat de energie op
doelmatige wijze wordt gebruikt, hechten wij aan een adequate opvolging van de

aangedragen maatregelen en aanbevelingen die (nog) voortvloeien uit de door
KEMA en Siemens uitgevoerde c.q. nog in uitvoering zijnde onderzoeken. Dit
hebben wij dan ook in voorschriften behorende bij deze vergunning vertaald. Deze
maatregelen tezamen moeten leiden tot een extra energie opbrengst van ca. 0,28
PJfjaar aan vermeden inzet aan fossiele brandstoffen.
De tot nu toe uitgevoerde onderzoeken door KEMA en Siemens en het onderzoek in
het kader van het AVl-convenant hebben verder slechts betrekking op een deel van
de inrichting (namelijk een deel van de thermische installaties). Weliswaar is dat
het deel van de inrichting waar de meeste energie in omgaat, echter ook het
energieverbruik van andere onderdelen van de inrichting (waaronder de ASI ll,
MED's, Reversed Osmose Units, RVI, HL, gebouwen, utilities en transportmaterieel)

is aanzienlijk.
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Ten aanzien van de nieuw te bouwen EHA is ons beleid er op gericht dat de best

beschikbare technieken moeten worden gebruikt om een zo hoog mogelijk
energetisch rendement te verkrijgen. Uit de aanvraag is gebleken dat de EHA met
een netto elektrisch rende111ent van ca. 26% hieraan voldoet.

Tenslotte liggen er blijkens het door KEMA uitgevoerde onderzoek grote kansen
voor verdere optiinalisatie van de energiehuishouding van de energiecentrale in
geval van (gedeeltelijke) vervanging van de nu aanwezige stoomketels. In dat geval

dient deze verdere optiInalisatie op basis van een aan te vragen wijzigingsverguiiw

ning dan wel een melding op grond van artikel 8.19 Wm verder te worden uit-
gewerkt en onderbouwd op basis van BAT.
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Externe veilgheid

Het "Besluit risico's zware ongevallen 1999" (BRZO) is op de inrichting van toe-
passing vanwege de opslag van gevaarlijke stoffen en categorieën van gevaarlijke
stoffen in die hoeveelheden die groter of gelijk zijn aan de drempelwaarden uit het
BRZO.

Op basis van toetsing aan de drempelwaarden uit het BRZO is gebleken, dat zowel

de drempelwaarden uit deel 1 als deel 2 van bijlage 1 van het BRZO worden
overschreden. Op grond daarvan is AVR verplicht tot onder meer het opstellen van
een veiligheidsrapport (VR). Het veiligheidsrapport is op 2 februari 2001

(gedeeltelijk) en op 1 juni 2001 (de laatste aanvulling) door ons ontvangen.
Bij besluit van 23 december 2002 hebben wij ons oordeel gegeven over het
veiligheidsrapport. Uit dit oordeel is naar voren gekomen, dat:
~ het veiligheidsrapport niet geheel voldoet aan de in artikel 10 lid 1 BRZO 1999

(aantoonplicht gestelde) eisen;
~ kan worden ingestemd met de resultaten van de kwantitatieve risícowanalyse;
y een nieuwe milieurisico-analyse dient te worden uitgevoerd;
~ uit de resultaten van de kwantitatieve risico-analyse en de bevindingen tijdens

de inspecties blijkt dat de inrichting in relatie tot haar omgeving geen
knelpunt oplevert;

~ gelet daarop de risico's voor wat betreft de externe veiligheid aanvaardbaar

zijn;
~ door verbetering van de werking van het veiligheidsbeheerssysteem verdere

reductie van risico's nog mogelijk is en dat deze verbetering noodzakelijk is;
~ de milieuvergunning dient te worden geactualiseerd.
Naast dat aan het laatste door middel van dit besluit uitvoering wordt gegeven is
door de aanvragers een plan van aanpak opgesteld, dat onderdeel uitmaakt van de

aanvraag en deze beschikking. Dit plan van aanpak beoogt te komen tot opheffing
van bovengenoemde punten binnen daarin aangegeven termijnen. Wij kunnen
instemmen met dit plan van aanpak, dat verder in het kader van het BRZO moet
leiden tot een adequate uitvoering ervan.
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HetVR uit juni 2001, dat in het kader van deze aanvraag moet worden gezien als
een zogenaamde "eerste fase VR" waarbij met name de aspecten van veiligheid
voor personen buiten de inrichting van belang zijn bevatte echter niet aIle
bedrijfsonderdelen waarvoor nu vergunning wordt aangevraagd. Derhalve zijn in
de aanvi-aag aanvuIlingen op het VR opgenomen voor wat betreft de Hl en het Kz-
tanken park. Deze aanvuIlingen zijn naar ons oordeel afdoende voor het
beoordelen van de externe veiligheidsrisico's in het kader van de onderhavige
besluitvorming.

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is op de inrichting van toepassing
vanwege het feit dat de inrichting onder het BRZO'99 valt. Op grond hiervan
worden de risico's van de AVR getoetst.
Deze beoordeling wordt gedaan op basis van twee criteria: het Plaatsgebonden
Risico (PR) (voorheen lndividueel Risico) en het Groepsrisico (GR). Het PR geeft de

kans aan, dat iemand die onbeschermd, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, op een
bepaalde plaats verblijft, overlijdt ten gevolge van een incident binnen de
inrichting. Dit risico wordt norn1aal weergegeven op een kaart met PR~contoulen,
waarbij punten met een gelijk risico door lijnen worden verbonden. De PR-contour
10.6 geeft hierbij aan dat de kans dat de hiervoor bedoelde persoon overlijdt ten
gevolge van een incident op deze locatie 10.6 per jaar is.
Het CR is een maat voor de kans dat een groep personen van minimaal een

bepaalde grootte overlijdt ten gevolge van een incident op de inrichting. Dit risico
wordt normaal weergegeven als een FIN-curve waarbij in de grafiek af te lezen valt
wat de kans (F) is dat een groep van tenminste N-personen overlijdt.
Voor het PR geldt een normsteIling voor l(Westbare bestemmingen (woningen,
scholen, ziekenhuizen etc.) en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare bestem-
mingen (kleine horeca, bedrijven etc.) De hoogte van deze norm respectievelijk
richtwaarde is 10~6 per jaar. Indien kwestbare bestemmingen een hogere PR hebben
dan 10"dan geldt er een saneringstermijn van 3 jaar, tussen de 10'sen 10.6 geldt
een saneringstermijn tot 2010.

Voor het GR geldt een motivatieplicht voor de aanvaardbaarheid. Hierbij geldt de
voorheen oriënterende waarde, F(N)=10'31N' (de lijn door de punten 10 doden kans
10'5,100 doden kans 10-7) als richtvaarde voor de zwaarte van de motivatie.

Op basis van de bij de aanvraag gevoegde gegegevens kunnen wij concluderen, dat
aan aIle bovengenoemde eisen voor PR en GR kan worden voldaan. Bij realisatie
van de EHA blijven PR en GR (nagenoeg) onveranderd. Met andere woorden: de

nieuw te bouwen EHA heeft een beperkte bijdrage aan de risicocontouren die
momenteel grotendeels worden bepaald door de ammoniak-installatie ter plaatse
van de RO's.

De brandveiligheid binnen de inrichting vinden wij tevens een belangrijk
toetsingsaspect bij onze besluitvorming over deze aanvraag. Milieurisico's als
gevolg van brand dienen gelet op de hoeveelheid binnen de inrichting aanwezige
brandgevaarlijke stoffen en de milieuhygiënische gevolgen die met een brand
kunnen sainenhangen tot een minin1um te worden beperkt.
Daartoe zijn aan de vergunning voorschriften verbonden, die er op toezien, dat de
kans op het ontstaan van een brand en de gevolgen van een eventuele brand tot

een minimum wordt beperkt, waarbij de Stand der Techniek uitgangspunt is.
Deze voorschriften zijn gebaseerd op daartoe ingewonnen advies van de regionale
brandweer.
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Omdat voor de EHA nog geen documenten beschikbaar zijn waarmee de brand-
veiligheid kan worden geborgd, is een belangrijk voorschrift in dat verband, dat
voorafgaande aan de feitelijke realisatie van de EHA een brandveiligheidsplan
dient te worden opgesteld, waarin de door de vergunninghouders te treffen
preventieve, preparatieve en repressieve maatregelen en voorzieningen ter
bestrijding van brand zijn opgenomen. Dit brandveiligheidsplan behoeft de
goedkeuring van de commandant van de Brandweer.

Ten aanzien van de binnen de inrichting aanwezige opslagplaatsen van gevaarlijke

(afval) stoffen hebben wij voorschriften gesteld die in overeenstemming zijn met
de geldende CPR-richtlijnen. Daarbij hebben wij rekening gehouden met voor-
schriften voor bestaande situaties en nieuwe sÌtuaties.

Tenslotte vereist de IPPC-richtIijn, dat de nodige maatregelen moeten worden
getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken.
Met de indiening van de aallTaag en het stellen van voortschriften zoals hierboven
genoemd menen wij tevens aan dit onderdeel van de IPPC te hebben voldaan.

Verkeer en vervoer
Wij streven naar het terugdringen van het goederenvervoer over de weg ten gunste

van andere vervoerssystemen als vervoer over water, per spoor en per pijpleiding.
Om te waarborgen, dat in voldoende mate wordt bijgedragen aan de
beleidsdoelstellingen op dit punt, ook op het niveau van individuele inrichtingen,
hebben wij vergunninghouders verplicht om jaarlijks aan het bevoegd gezag via de
milieujaarverslaglegging schriftelijk gegevens te verstrekken over hoeveelheden
vervoerde afvalstoffen uitgesplitst naar systeemtype (naar weg, spoor, water en
pijpleiding).
Verder hebben wij de vergunninghouders een verplichting opgelegd een onderzoek
uit te voeren naar de inogelijkheden ter beperking van het goederenvervoer over
de weg van en naar de inrichting. Het onderzoek iiioet resulteren in een
uitvoeringsplan. waarin wordt aangegeven welke maatregelen binnen welke
termijn mogelijk zijn.

Ten aanzien van woon-¡werkverkeer en het verkeer als gevolg van bezoekers zijn
wij met de vergunninghouders van mening dat hier gelet op de aard van de
bedrijfsvoering (continu bedrijf), de ligging van het bedrijf ten opzichte van het
openbaar vervoersnet en de woonplaatsen van de diverse medewerkers die
verspreid liggen in de regio op dit moment naar verhouding slechts zeer beperkte
mogelijkheden zijn om de efficiency op dit punt te verbeteren. Op dit punt zijn
dan ook geen verdere verplichtingen aan de vergunning verbonden.

Bediijfsinterne milieuzorg
Uit de miIieuvergunningaanvraag blijkt, dat een deel van de binnen de inrichting
opererende bedrijven beschild(eii over een iSO 14001 gecertificeerd miIieuzorg-
systeem. Uit de bij de aanvraag gevoegde gegevens is echter gebleken dat er sprake
is van een zogenaan1de 'noii-cOlnpliance', hetgeen wil zeggen dat nog niet op alle
milieu~aspecten aantoonbaar wordt voldaan aan de geldende wet. en regelgeving.
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Daarbij valt onder meer te denken aan afwijkingen van de Rvga, het BIa en het
BRZO en bodembedreigende activiteiten die niet kunnen voldoen aan het
criteriuiTI van een aanvaarbaar of verwaarloosbaar risico op boden1verontreiniging.

Ook kan met de huidige installaties niet worden voldaan aan de normen uit het
Bva.

Uit de aanVTaag blijkt verder, dat een naar ons oordeel nog onvoldoende over de
milieucompartimenten afgewogen aanpak is gepresenteerd waaruit blijkt, dat
binnen redelijke terinijnen wel aan alle milieuwet- en regelgeving kan worden
voldaan. De vergunninghouders dienen dan ook op basis van haar KAM-

managementsysteem en daarin opgenomen procedures op de kortst mogelijke
termijn te komen tot zogenaamde full-compliance.

Overige regels en \.vetten

Het verlenen van een vergunning houdt niet in, dat hierinee is voldaan aan de
bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. zijn gesteld dan wel op grond
hiervan worden voorgeschreven.
Met betrekking tot de inrichting zijn, naast de aan de vergunning te verbinden
voorschriften, ook onder andere regels van toepassing.
Bovendien verplicht andere wet- en regelgeving expliciet om bepaalde specifieke
milieu-aspecten af te wegen bij het verlenen vaneen milieuvergunning.

Richtlijn 96l61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996
inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (iPPC-

richtlijn)
De IPPC-richtiijn verplicht het bevoegd gezag een milieuvergunning op te stellen
die voldoet aan de in deze richtlijn geformuleerde eisen voor bestaande en nieuwe
installaties.
In de beoordeling van de milieugevolgen zoals hierboven beschreven is de aan-
vTaag getoetst op de in de IPPC geformuleerde eisen, veelal onder expliciete

verwijzing daarnaar.

Eén van deze eisen is tevens, dat alle passende preventieve maatregelen tegen
veron treinigingen worden getroffen, met name door toepassing van de best
beschikbare technieken (Best Available Techniques, BAT).
Deze best beschikbare technieken zijn/worden vastgelegd in zogenaamde BAT- en
BREF-documenten (Bat REFerence documents).

BREF Monitoring (juli 2003):
Dat monitoring van data plaatsvindt overeenkomstig het daarop betrekking
hebbende BREF-document wordt voor wat betreft de emissies naar de lucht
geborgd via het Bla, Rvga, Bva, de AV-AO/IC-documenten en de emissievoorschriften
in deze vergunning waardoor de randvoorwaarden voor de gehele keten van
dataproductie zijn beschreven. Ten aanzien van het inonitoren van andere milieu-

aspecten en effecten zijn naar ons oordeel voldoende waarborgen gesteld via het
Besluit mileuverslaglegging, de AV-AO/IC-documenten en de voorschriften in deze
vergunning. Daartoe dienen in aanvulling op het 111ilieujaarvtrslag onder 111eer de
meetonnaiiwkeurigheden van gegenereerde TIieetdata te worden aangegeven.
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Een ander aspect vormt het uitgangspunt uit het BREF monitoring, dat:

verzamelde gegevens representatief dienen te zijn en vergelijkbaar met de
gegevens van andere installaties:
eisen met betrekking tot monitoring ten behoeve van controle op de niet-
overschrijding van emissiegrenswaarden en met betrekking tot andere,
daaraan gerelateerde monitoring voor controle op de naleving van gestelde
eisen, duidelijk in de vErgunning ll10eten worden onischreven, zodat deze niet
voor tveeerlei uitleg vatbaar zijn.

Met name bij de DTO's doet zich nu een emissiepatroon voor met betrekking tot de
parameter CO waarbij hoge piekemissies optreden in een betrekkelijk stabiel
proces. In de aanvraag heeft ook toetsing van deze CO~el11issies aan de emíssie.eisen

plaatsgevonden bij toepassing van een lagere verbrandingstemperatuur in DTO-8,
waarbij de CO-pieken zijn afgetopt naar een lagere waarde. Gelet op boven-
genoemde uitgangspunten uit het BREF monitoring wilen wij dan ook helderheid
verschaffen in de wijze waarop continu te 111eten eniissies gemeten en
geregistreerd dienen te worden in VErband IDet toetsing aan de wettelijke nonnen.
Daarbij ligt onder meer de vraag voor welk meetbereik de meetapparatuur dient te
hebben, welke meetwaarden vervolgens dienen te worden geregisteerd en hoe
meetapparatuur dient te worden gekalibreerd. Voor de beantwoording van die
vraag kan naar ons oordeel het beste worden aangesloten bij de systematiek zoals
verwoord in de NEN-EN 14181 (quality assurance ofautomated measuring systems
fol' stationary souree emissions). Deze norI1i l1ioet gaan dienen als de norin en
werkwijze om kwaliteitskenmerken van geautoinatiseerde meetsystenien te
waarborgen.
Verder zijn wij van oordeel dat, gelet juist op het BREF monitoring, ook de CO-
piekeinissies zo representatief mogelijk moeten worden gemeten. CO is I1nmers
een belangrijke sturingsparameter voor het verbrandingsproces en de daarmee
samenhangende emissies van PlC's (zie ook onder de paragraaf 'lucht' in deze
considerans). Overigens zijn wij principieel van oordeel dat ook voor aIle andere
continu te ineten emissieparan1eters representatieve meting en registratie inoet
plaatsvinden, alhoewel de daaraan gerelateerde emissiepatronen in de praktijk een
111eer stabiel karakter vertonen.
Gelet op de problematiek van "piek-scheren" hebben wij dan ook algemene
voorschriften aan de vergunning verbonden, die duidelijkheid verschaffen over de
kvvaliteit en wijze van meten en registreren en die in lijn zijn met de
uitgangspunten van het BREF monitoring.

BREF Afvalverwerking (draft versie januari 2004):
De in dit draft BREF-document beschreven BAT, die van toepassing zijn op met
name de ASI Il en HV, hebben voor een deel betrekking op procedures mer
betrekking tot acceptatie en verwerking en de administratieve organisatie. Door de

bij de aanvraag gevoegde AV-AO/IC-documenten aan deze vergunning te verbinden,
wordt hier naar ons oordeel op adequate wijze invuIling gegeven aan dit onderdeel
van het BREF-document. Daamaast worden diverse technieken beschreven op het
gebied van en1issie~reductie naar de diverse Ini1ieucompartiinenten en preventie
van het verbruik van primaire bronnen (energie, water, hulpstoffen).
Op basis van de aanvraag en door het stellen van voorschriften worden naar ons
oordeel voldoende waarborgen gesteld, zodanig dat aan het in dit document
genoemde BAT kan worden voldaan.
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BREF on Best Available Techniques for Waste Incineration (draft, version may

2004):

Dit BREF document is met name van toepassing op het beoordelen van BAT voor de
RO's, EHA, CWT en DTO's. Met dit document hebben wij rekening gehouden bij de

beoordeling van de door aanvragers aangedragen potentiële 111aatregelen om de

thermische installaties aan het BAT-criterium te laten voldoen (zie ook hierboven).

BREF on Economics and Cross-Media Effects (draft version september 2003):

Bij het opstellen van deze vergunning en het voorschrijven daarin van maatregelen
ter reductie van emissies naar één of meerdere milieucoinpartin1enten is rekening
gehouden met de effecten van die maatregelen op andere milieucompartimenten.
Bij het opstellen van het MER voor de EHA is dit expliciet naar voren gekomen en is
inzichtelijk welke afwegingen daarbij zijn gemaakt.
Voor wat betreft de voorgeschreven maatregelen aan de bestaande installaties
hebben wij dit BREF document met name toegepast bij de beoordeling van door
aanvragers aangedragen potentiële alternatieven (zie ook bijlage C1.1 bij de
aanvraag) om te kunnen voldoen aan de CO-emisie-eisen voor de RO's 1 t/m 6.
Voor de concrete afweging verwijzen wij naar de beoordeling van de milieu-
gevolgen onder "lucht" van deze considerans.

Het "Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) 1999 "
Het BRZO is op de inrichting van toepassing vanwege de opslag van gevaarlijke
stoffen en categorieën van gevaarlijke stoffen in die hoeveelheden die groter of
gelijk zijn aan de drempelwaarden uit het BRZO. Onder het aspect "Externe
veiligheid" (zie hierboven) is aangegeven wat de relatie is tussen deze vergunning,
het BRZO en het Bevi.

Het "Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)"
Naar verwachting treedt het Besluit externe veilgheid inrichtingen in september
2004 in werking. Dit besluit is van toepassing op de onderhavige inrichting. Doel
van het besluit is, om de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden
blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen tot een aanvaardbaar niveau te
beperken.
Op grond van dit besluit dienen de daarin gefonDuleerde grenswaarden en
richtwaarden in acht te worden genoiiien. Verder dient gemotiveerd te worden dat
het groepsrisico aanvaardbaar is. De toetsing behelst derhalve:
1. De toetsing van de PR -grenswaarde 10.6 aan kwetsbare objecten;

2. De toetsing van de PR -richtwaarde 106 aan beperkt Icwetsbare objecten;

3. Motivatie van het groepsrisico.

Er bevinden zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen de 10.6 contour en

binnen het invloedsgebied van de inrichting. Enkel objecten en personen van
vergelijkbare inrichtingen. Deze personen zijn nog niet meegenomen in de CR
berekening (bestaand beleid), welke nu ook geen kans op dodelijke slachtoffers
aangeeft. Door het meenemen van de werknemers van buurbedrijven kan een
Idein GR ontstaan welke echter aanvaard kan worden, gez.ien de mate van
zelfredzaamheid en kennis van/voorbereiding op de rampenbestrijding binnen het

gebied/de bedrijven.
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Besluit milieuverslaglegging
Omdat de inrichting valt onder categorie 28.4 onder e van bijlage 1 van het lvb
dienen de vergunninghouders op basis van het Besluit iiiilieuverslaglegging
jaarlijks een verslag op te stellen van de milieu prestaties van het bedrijf. Het

milieuverslag dient te voldoen aan de bepalingen uit dit besluit en dient uiterlijk 1
april volgend op het verslagjaar te zijn ingediend bij het bevoegde gezag ex Wm en
Wvo. Wij dienen voor 1 juni daaropvolgend een gezamenlijk oordeel mede namens
Rijkswaterstaat te geven over het ingediende milieuverslag.
In de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging van 14 december 1998, zoals deze
regeling is gewijzigd bij de Regelingen van '9 december 2001 en 4 september 2002
wordt voorgeschreven hoe het iniIieuverslag er inhoudelijk uit moet zien.
De vergunninghouders dienen hieraan te voldoen. Op basis van de
Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging heeft FO-Industrie een model ontwild,eld
dat door AVR (in gemodificeerde vorm) wordt gebruikt voor het opstellen van haar
inilieuj aarverslag.
Bij het opstellen van de onderhavige vergunning hebben wij gestreefd naar een zo
groot 1110gelijke integratie van de uit deze vergunning voortvloeiende rapportage-
verplichtingen in de jaarlijkse miIieuverslaglegging.
Daarbij hebben wij de meest recente milieujaarverslagen (verslagjaren 2002 en
2003) over de inrichting als basis gebruikt.

Het I11ilieujaarverslag over het jaar 2002 is door ons gevalideerd en dient naar ons
oordeel zowel qua gegevensomvang als systematiek bepalend te zijn voor de
verslaglegging over de komende jaren. Op deze wijze kan onder meer een goede
vergelijking worden gemaakt iuet de proces gerelateerde en1issies van daaraan
voorafgaande jaren. Omdat het verslagjaar van de inrichting over 2002 echter
afwijl(t van hetgeen in de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging is aangegeven

(er worden meer gegevens verstrekt dan hierin is aangegeven) dienen wij
overeenkoiiistig artikel 3 lid 7 van het Besluit inilieuverslaglegging in het kader
van dit besluit te 1110tíveren waaroni deze extra gegevens noodzakelijk zijn. Het
gaat daarbij om de volgende gegevens:

via de massabalansen: de gebruikte hoeveelheden hulpstoffen. Binnen het
bedrijf worden grote hoevelheden hulpstoffen verbruikt. Het is van belang om
de inspanningsresultaten van het bedrijf om zuinig om te gaan met deze
hulpstoffen te kunnen monitoren;
het aandeel van de aangevoerde afvalstoffen en hulpstoffen en afgevoerde
reststoffen over de gebruikte transportmedia (per as, per spoor, over water, per
pijpleiding); Dit vinden wij van belang om de inspanningsresultaten van het
bedrijf te kunnen monitoren daar waar het gaat om het terugdringen van het
aandeel van per as aangevoerde afval- en hulpstoffen en afgevoerde afval- en
reststoffen.

Tenslotte vinden wij het belangrijk om ten opzichte van het milieujaarverslag over
2002 aanvullend op te doen neinen:

zowel per installatie-onderdeel als voor de gehele inrichting de stand van
zaken met betrekking tot de uitvoering van het actuele plan van aanpak
behorende bij het veiligheidsrapport. Wij vinden dit een belangrijke
aanvulling gelet op de in het VR geconstateerde veiligheidsrisico's en de
geconstateerde tekortkomingen zoals deze bij de beoordeling van het
veiligheidsrapport naar voren zijn gekomen;
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de stand van zaken fiiet betrekkeing tot de uitvoering van het plan van aanpak
voor het treffen van geluidredl1cerende maatregelen.
de ingevulde tabellen zoals deze in het door FO-Industrie opgestelde "format
voor het getalsmatig deel" zijn opgenomen voor het onderdeel energie. Wij
vinden het gezien de omvang van zowel het energieverbruik als de olllvang
van de -opbrengst en de geconstateerde besparingsmogelijkheden (zie
hierboven) van groot belang om de inspanningsresultaten van de verbetering
van de energie~efficîency te kunnen blijven 1110nitoren.

Overeenkomstig artikel 4 lid 1 van het Besluit milieuverslaglegging zijn wij van
oordeeL, dat naast het inilieujaarverslag tevens andere rapportages aan ons dienen
te worden overlegd:

het gaat daarbij om de kwartaalrapportages over de emissie- en proces-
parameters op grond van voorschrift 5.6 bijlage 1 van de Rvga, voorschrift 4.3
bijlage A van het Bla, voorschrift 2.14 van de bijlage van het Bva en de overige
emissies die op grond van deze vergunning moeten worden gemeten. Op dit
moment vindt deze rapportage ook plaats in dezelfde frequentie.
Continuering daarvan vinden wij belangrijk om zonodig tijdig handhavend te
kunnen optreden indien de emissíew en procesgegevens niet voldoen aan de

eisen uit de Rvga, het BIa, het Bva en deze vergunning;
de bedrijfsuren en emissies die optreden tijdens zogenaamd bypass bedrijf en
buiten werking zijn van de rookgasreinigingsinstallaties van de RO's, EHA,

DTO's en VO's. Dit omdat tijdens bypass bedrijf en bij uitval van (delen van) de
rookgasreinigingsinstallatie naar verhouding de grootste eniissies van onder
meer dioxines kunnen optreden (zie ook hierboven). Ook hier is een
kwartaalsgewijze frequentie gekozen om tijdig handhavend te kunnen
optreden tegen overschrijdingen van de normen en terugdringing van
emissies van dioxines en furanen goed te 1110nitoren.

Het bij de vergunningaanvraag gevoegde onderdeel AV-AO/IC is getoetst op de
mogelijkheden om de vereiste informatie zoals hierboven genoemd in de vereiste
frequentie en het gewenste format op een doelmatige wijze te kunnen genereren.
Het bij de aanvraag overlegde AV-AOjIC voldoet naar ons oordeel aan deze
uitgangspunten.

Eural
Met de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) is het onderscheid tussen
gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen binnen de Europese Unie geharmo-
niseerd. In de Eural worden ca. 800 afvalstoffen benoemd en voorzien van codes.
De Eura! is in de plaats gekomen van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afval-
stoffen (BAGA) , de Regeling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (RAGA) en de

Regeling aanvulling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (RAGA).
Bij het opstellen van dit besluit is uitgegaan van de indeling van gevaarlijk en niet
gevaarlij k afval overeenkomstig de Eura!.
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Het Besluit verbrcwden afvalstoffen (Bva)
Het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva) is van groot belang voor de onderhavige
inrichting. In dit besluit, dat voor een deel van de onderhavige inrichting (EHA)
direct van toepassing is, worden de emissie-eisen genoeu1d zoals die vanaf de
datum van inwerkingtreding voor de EHA zullen gelden.
Voor de RO's, DTO's en CWT zijn - gelet op artikel 18 en '9 van dit besluit - tot
28 december 2005 het Besluit luchtemissies afvalverbranding enjof de Regeling
verbranden gevaarlijke afvalstoffen van toepassing. Met ingang van 28 december
2005 is dit besluit van toepassing op de gehele inrichting.
Uit de aanvTaag blijkt, dat de meting van HF voor de RO's vanaf 2005 niet langer
continu maar halfjaarlijks zal worden gedaan. Dit vanwege het feit, dat voor de
afvangst van zoutzuur rookgasreinigingsstappen worden gevolgd. Overeenkomstig
voorschrift 2.2, lid 3 van de bijlage van het Bva wordt daarom voor de RO's toe-
gestaan dat waterstoffuoride (HF) vanaf de datum van inwerking treding van het
Bva periodiek wordt gemeten overeenkomstig de in het Bva opgenomen
bepalingen.
Tot aan de datum van inwerking treding van het Bva dient voor de RO's de
meetfrequentie van HF echter te voldoen aan het Bla (3 maandelijkse meting).
Met de voorgestelde halfjaarlijkse meting van HF al direct vanaf 2005 kan derhalve
niet worden ingestemd.
Met betreldcing tot de EHA wordt eveneens toegestaan, dat HF periodiek wordt
gemeten overeenkomstig de daartoe in het Bva opgenomen bepalingen.
Met het verzoek van aanvragers, om voor ROo tjm R06 te mogen afzien van het
toepassen van hulpbranders bij het op- en afstoken, omdat anders schade aan de
oven zou optreden kuiinen wij insten1inen op grond van voorschrift 3.6 van de
bijlage van het Bva. Wij hebben in lijn met het Bva daaraan wel de voorwaarde
verbonden dat vergunninghouders kunnen aantonen dat voor wat betreft ROi tjm
R06 aan de overige voorschriften van het Bva wordt voldaan en indien door het
afwijken van voorschrift 3.3, lid 1 van de bijlage van het Bva niet meer residuen of
residuen TIiet een hoger gehalte aan organische verontreingende stoffen zullen
worden geproduceerd dan is te verwachten indien voorschrift 3.3, lid 1 van de
bijlage van het Eva wel van roepassing zou zijn.
Door aanvragers is tevens het verzoek gedaan om voor de DTO's temperatuulw
verlaging toe te passen als (één van de) procesgeïntegreerde maatregeI(en) om te
kunnen voldoen aan de CO-emissie eisen (zie ook hierboven). Op grond van
voorschrift 3.6 uit de bijlage bij het Bva kunnen kunnen wij hiermee instemmen
nu mede door het stellen van voorschriften aan deze vergunning voldoende
aannemelijk is, dat aan alle emissie-eisen uit het Bva kan worden voldaan.
Bovendien is uit de bij de aanvraag gevoegde gegevens, waaronder een analyse van
de slakkenkwaliteit aflwmstig van de DTO's, naar ons oordeel de verwachting
gerechtvaardigd, dat als gevolg van de temperatuurverlaging niet meer residuen of
residuen fiiet een hoger gehalte aan organische verontreinigende stoffen zullen
worden geproduceerd dan is te verwachten indien die temperatuurverlaging niet
zou worden doorgevoerd.
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Het Besluit luchtemissies afValverbranding (Bla)
Op grond van artikel 18 van het Besluit verbranden afvalstoffen zal dit besluit voor
de onderhavige inrichting met uitzondering van de EHA nog van kracht blijven tot
28 december 2005. In dit besluit worden onder nieer de einissie.eisen genoemd
voor de verbranding van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstof-
fen. Tevens zijn onder iiieer meet- en registratievoorscÌ1riften opgenomen fiiet
betrekking tot de uitworp aan rookgassen, voorschriften voor de berekening of
vaststelling van de concentraties van de componenten in de rookgassen en
voorschriften ingeval van overschrijding van de concentraties van de componenten
in de rookgassen. Het Bla is in principe van toepassing voor de RO's binnen de
inrichting van A VR (zie ook hieronder).

Regeling verbranden gevaarlijke afValstoffen (Rvga)
De Regeling verbranden gevaarlijke afvalstoffen is van toepassing op de DTO's en
CWT binnen de inrichting totdat het Besluit verbranden afvalstoffen met ingang
van 28 december 2005 van toepassing wordt.
In principe is voor het verbranden van de aangevraagde niet gevaarlijke afvalstof-
fen op de RO's het Bla van toepassing (zie hierboven) tot 28 december 2005. Omdat
op de RO's ook gevaarlijke afvalstoffen worden verbrand is ook de Rvga van toepas-
sing op deze installaties. Onidat in de Rvga geen emissie-eisen zijn opgenoinen
voor NO, is bepaald dat voor deze parameter getoetst wordt aan de normstelling
uit het Bla. Naast verschillen in grenswaarden zijn er tevens verschilen in
toetsintervallen tussen het Bla en de Rvga.

Wij hebben daarom in eerder stadium na overleg met de vergunninghouders
besloten tot de vaststelling van de wijze waarop de Rvga ten aanzien van de RO's
moet worden toegepast.
Tot het moment van toepassing worden van het Bva kan deze toepassingswijze
zoals vastgelegd in het bij de aanvraag gevoegde document "Voorstel implemen-
tatie van de Rvga op de roosterovens versie 1.2, d.d. 28 februari 2000 en ons besluit
van 14 februari 2001, kenmerk 340618" worden voortgezet. ln de onderhavige
vergunning is dit ook vastgelegd in voorschriften.

Het Besluit flanciële zekerlieid milieubeheer
Met ingang van 1 mei 2003 is dit besluit in werking getreden. Op grond van dit
besluit hebben wij de mogelijkheid om financiële zekerheid te verlangen van de
drijvers van de inrichting ter nakoming van de aan deze vergunning verbonden
verplichtingen en ter dekldng van schade die voortvloeit uit door de inrichting
veroorzaakte nadelige gevolgen voor het milieu. De artikelen 3 en 7 van het besluit
geven aspecten die bij het stellen van financiële zekerheid n10eten worden
betrokken. Gelet op de bij de vergunningaanvraag gevoegde gegevens hebben wij
daarbij het volgende overwogen:

de solvabiliteit van de drijvers van de inrichting is bij ons niet bekend. Door de
gekozen vennootschapsstructuur is de solvabiliteit van de drijvers van de
inrichting in formele zin ook niet geheel te beïnvloeden 111aar kan afhangen
van (niet direct door hen te beïnvloeden) besluiten van de aandeelhouders;
het milieuzorgsysteem maakt als zodanig geen onderdeel uit van de aanvraag.
Ondanks dat uit de aanvi-aag blijkt, dat het milieuzorgsysteem iSO 14001
gecertificeerd is, is gebleken dat de inrichting niet in "full-compliance"
opereert;
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de inrichting valt onder het BRZO. Bij besluit van 23 december 2002 hebben
wij ons oordeel gegeven over het veiligheidsrapport. Hieruit is naar voren
gekomen, dat het veiligheidsrapport niet geheel voldoet aan de in artikel 10
lid 1 BRZO '999 (aantoonplicht) gestelde eisen en dat een nieuwe milieurisico-
analyse dient te worden uitgevoerd;
de aard en de omvang van de opgeslagen (gevaarlijke) afvalstoffen brengen in
geval van continuïteitsproblemen een aanzienlijk risico met zich 111ee;
op grond van de bij de aanvraag gevoegde bodemrisico-analyse is er binnen de
inrichting in een aantal gevallen sprake van een ineer dan aanvaardbaar risico
op bodeil1verontreiniging waarvan in de aanvraag niet voldoende aannenielijk
is gemaakt dat dit op zeer korte termijn zal worden opgeheven. Daarnaast is in
de inrichting geen actueel inzicht in de zogenaamde bodemnulsituatie, terwijl
tegelijkertijd sprake is van een saneringssituatie op grond van de Wet bodem-
bescherining;
uit de aanvlaag blijkt niet dat alle drijvers van de inrichting reeds vrijwillig
financiële zekerheid hebben gesteld;
ondanks dat de gemeentelijke overheid (gemeente Rotterdam) de enige
aandeelhouder is van Holding A VR-Bedrijven NV en als zodanig een solvabele

crediteur inoet worden geacht is vanuit concurrentie~overwegingen hier geen
uitsluitend arguiuent aan te ontlenen om de onderhavige situatie als een
uitzonderingssituatie aan te wijzen. Bovendien is door de aanvragers in het

kader van deze aanvraag geen financiële zekerheid vanwege de gemeente
Rotterdam gerealiseerd.

Gelet op bovenstaande argumenten, het principe van rechtsgelijkheid en het feit,
dat AVR het tegendeel niet heeft aangetoond ondanks onze verzoeken daartoe bij
ons verzoek on1 nadere gegevens, hebben wij besloten van de drijvers van de
inrichting financiële zekerheid te verlangen, die zowel nakon1ing van vergunning~
verplichtingen regelt als aansprakelijldieid voor milieuschade. Daarbij wordt de
uiteindelijke vorn1 waarin de drijvers van de inrichting deze financiële zekerheid
willen stellen zoveelll1ogelijk gerespecteerd. Aan deze vergunning is derhalve een
voorschrift verbonden dat er op toeziet dat binnen een termijn van vier inaanden
na het van kracht worden van dit betreffende voorschrif van de vergunning door
de drijvers van de inrichting financiële zekerheid wordt gesteld, zowel ter
nakoming van de uit de vergunning voortvloeiende verplichtingen als ter
afdeldcing van aansprakelijkheidsrisico's voor milieuschade.

Het Besluit Luditkwaliteit
Het besluit luchtkwaliteit dient door ons in acht te worden genomen bij de
beslissing op deze aanvTaag, in die zin dat door het stellen van voorschriften
zonodig beperlcingen aan bepaalde activiteiten dienen te worden gesteld indien de
grenswaarden voor de buitenluchtkwaliteit dreigen te worden overschreden. Uit de
beoordeling van de aanvraag en onderzoeksgegevens over de huidige
luchtkwaliteit in de omgeving van de inrichting is gebleken, dat de consequenties
voor de luchtkwaliteit met betrekking tot de parameters zwaveldioxide en lood
zodanig is, dat geen overschrijdingen worden verwacht van de in het Besluit
genoemde grenswaarden. De bijdrage vanwege de inrichting als percentage van de
immissienorID is voor wat betreft SO;, ca. 1,5%.
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Lood als individuele parameter kan op basis van gegevens uit de aanvraag op
zichzelf weliswaar niet worden beoordeeld, echter de bijdrage mag op basis van de
soinparanieter voor zware inetalen als aanvaardbaar worden beschouwd, mede in
het licht van de toegepaste rookgasreinigingstechnieken, die voor wat betreft deze
parameters aan het BAT-criterium voldoen.
Ten aanzien van zwevende deeltjes (PM"l worden de grenswaarden op veel
plaatsen in Nederland en 111et name ook in de Rijnil10nd regio overschreden.
Op dit moment wordt op rijksniveau beleid geformuleerd ten behoeve van de door
de EU vereiste planvorming, ter verbetering van de luchtkwaliteit voor deze para-
meter. Wij zijn voor nu derhalve gehouden tot het toetsen van de aanvraag op het
criterium van BAT, zodanig dat naar ons oordeel binnen de inrichting afdoende
11laatregelen zijn genomen die de emissie van PM10 tot een minimum beperken.
Vanaf 1998 is voor de RO's en DTO's geen enkele overschrijding geconstateerd van

de 97%-norm voor stof. Ook de VO's kunnen - na in bedrijfname van de

heatrecovery - naar verwachting voldoen aan de eisen uit het Bva. Hetzelfde geldt
voor de EHA die volledig overeenkomstig BAT zal worden gebouwd. Ten aanzien
van de overige bedrijfsactiviteiten heeft eveneens een toets aan het BAT-criterium
plaatsgevonden, waarmee kan worden gesteld dat de te verlenen vergunning op
het gebied van fijn stof alle mogelijke maatregelen afdekt die op basis van BAT
kunnen worden gen0111en om de immissie van fijn stof tor een absoluut ll1ininium
te reduceren.
Overigens zal als gevolg van de ingebruikname van de EHA slechts een geringe
toename ("1 %) van de immisie van fijn stoften opzichte van de jaargemiddelde

grenswaarde plaatsvinden.

Voor wat betreft de parameter NO,jNO, blijkt uit het Besluit luchtkwaliteit dat in
2010 de jaargemiddelde grenswaarde van 40 l.glm3 niet mag worden overschreden.
Uit de bij de aanvraag overlegde bescheiden komt naar voren, dat de huidige
jaargemiddelde concentratie (peildatum 2000) afhankelijk van de gemeente waar
werd gemeten (Rotterdam, VIaardingen en Maassluis) varieerde tussen de 34 flglm'
en43 l.gjm3. Dat betekent dat er in die betreffende gemeenten al sprake is van een
overschrijding van de toegestane grenswaarde in 2010. Verder blijkt uit de aan-
vTaag, dat de bijdrage vanwege de inrichting als immissieconcentratie IDaximaal
2,7 l.gjm3 bedraagt na realisatie van de EHA. Deze bijdrage vult dan ongeveer 6,8 %
van de totale norm op. Indien er van wordt uitgegaan, dat ca. 15% van deze totale

norm wordt bepaald door de industrie dan zou van dat aandeel AVR ca. 45% van de

industriële bijdrage voor zijn rekening nemen. Deze bijdrage is mede daarom niet
verwaarloosbaar, daarbij de huidige concentraties in acht genoinen. De uitstoot
van NojN02 wordt met name veroorzaakt door de RO's, DTO's, EHA en CWT.

Daarbij zijn echter maatregelen genomen die voor wat betreft deze parameter
overeenkomen met de Stand der Techniek. Zo zijn c.q. zullen voor de RO's
respectievelijk voor de EHA zogenaamde DeNO,-installaties (worden) toegepast
alsmede voor de DTO's (dan wel daarmee vergelijkbare procesgeïntegreerde

maatregelen). De emissies voldoen bovendien op dit pUIl voor deze installaties aan
de emissienormen uit het Bva. Voor wat betreft de VO's kan naar alle verwachting
ook aan de NO,-emissie-eis uit het Bva worden voldaan.
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Echter de vraag is hier gerechtvaardigd, mede gelet op artikel 10 van de IPPC - of er
geen extra maatregelen mogelijk zijn, om de immissies van NO, nog verder te

reduceren, gezien de in acht te nemen grenswaarden voor NOx. A \I geeft aan, dat
een DeNO,-installatie voor de VO's technisch geen haalbare optie is. Aiidere extra

procesgeïntegreerde maatregelen zijn eveneens niet realiseerbaar dan wel zijn
reeds geïmplementeerd op het moment van de aanvTaag. Een mogelijkheid die in
ieder geval resteert, is het verlengen van de huidige schoorstenen. Echter het effect
daarvan op de imn1íssieconcentraties in de oll1geving in relatie tot de te maken
kosten (kosten-effectiviteit) is niet bekend. Niettemin zijn wij van oordeel, dat
vergunninghouders hierover meer informatie dienen te verschaffen. Wij hebben
dan ook via een aan deze vergunning verbonden voorschrift om onderzoek
hiernaar gevraagd op basis waarvan het bevoegd gezag nadere eisen kan stellen.
Tenslotte is van belang, dat de uitbreiding van de inrichting met de EHA op
zichzelf een toename aan de immissie van NOx veroorzaakt die kleiner is dan 1 %
van de jaargemiddelde grenswaarde. Door toepassing van zowel een DeNOx-
installatie bij de DTO's alsmede eventuele verlenging van de schoorstenen bij de
VO's verwachten wij, dat de Í.e.I.tlJiike toename aan de immissieconcentratie op
leefniveau van de inrichting als geheel niet significant zal toenemen.
Op grond van bovenstaande zijn verdergaande maatregelen redelijkerwijs niet te
vergen en achten wij de NO,-immissies mede in het licht var. het Besluit lucht-
kwaliteit derhalve aanvaardbaar.ln dat licht merken wij tevens op, dat in de
toelichting op het Besluit Luchtkwaliteit al is aangegeven dat het tijdig realiseren
van de grenswaarde voor NO,fNO, waarschijnlijk problematisch zal zijn en
onderwerp van nadere evaluaties in Europees verband.

Regeling sdieiden eii gesclieidenllOiiden
Op 18 april 1998 is de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke
afvalstoffen (Regeling van 27 maart 1998, zoals deze regeling is gewijzigd bij de
Regelingen van 27 maart 2002 en 2 mei 2002) in werking getreden. Op grond van
deze regeling dienen de drijvers van een inrichting voor het verwijderen van
gevaarlijke afvalstoffen de in ontvangst genomen afvalstoffen behorende tot
verschilende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen, gescheiden te houden van
elkaar, van andere afvalstoffen en van stoffen, preparaten en andere producten.
Voorts dienen de drijvers van de inrichting bij het in ontvangst nen1en van
gevaarlijke afvalstoffen de afvalstoffen behorende tot verschillende categorieën
van gevaarlijke afvalstoffen te scheiden van elkaar, van andere afvalstoffen en van
stoffen, preparaten en andere producten. De regeling heeft een directe werking op
de daarin genoemde inrichtingen voor het opslaan, overslaan, beo/verwerken of
vernietigen van gevaarlijke afvalstoffen en heeft derhalve ook betrekking op de
inrich ting van A VR.

Op grond van artikel 4 van de regeling kan het bevoegd gezag indien het belang
van de bescherniing van het milieu zich hier niet tegen verzet, aan de vergunning
voorschriften verbinden dat bepaalde in de vergunning aangewezen gevaarlijke
afvalstoffen wel mogen worden gemengd iiet daarin aangewezen andere stoffen.
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Uit de toelichting bij de regeling blijkt dat het bevoegd gezag op grond van hoofd-
stuk 8 van de Win in de vergunningvoorschriften nadere of aanvullende
bepalingen dan vermeld in de regeling kan opnemen met betrekking tot het
scheiden of gescheiden houden.
Bij de verwerking in de RO's en DTO's worden verschilende categorieën van
gevaarlijke afvalstoffen al dan niet na voorafgaande opslag en voorbehandeling in
de Hl gemengd 0111 te kOITien tot een juiste voeding van de draaitr0111melovens. De

door AVR ten behoeve van de RO's en DTO's geaccepteerde afvalstromen bevatten

geen afvalstoffen die in aanmerking komen voor een hoogwaardigere verwerking
dan verwijdering door verbranding.
Het gezamenlijk opslaan, homogeniseren van gevaarlijke afvalstoffen in de Hl en
verbranden van de in de aanvraag vermelde gevaarlijke afvalstoffen in de RO's en
DTO's (definitieve verwijdering) kan worden toegestaan voor zover wordt voldaan
aan de aan deze vergunning verbonden voorschriften.
Ook in de VO's, dan wel reeds in de daaraan voorafgaande opslag, kunnen
gevaarlijke afvalstoffen met elkaar worden gemengd. Ook hier
bevatten de geaccepteerde afvalstromen geen afvalstoffen die in aanmerking
koiiien voor een hoogwaardigere veiwerking dan verwijdering door verbranding.
Het gezamenlijk opslaan van gevaarlijke afvalstoffen en verbranden van de in de
aanvraag vermelde gevaarlijke afvalstoffen in de CWT (definitieve verwijdering)
kan eveneens worden toegestaan voor zover wordt voldaan aan de aan deze
vergunning verbonden voorschriften.

Het "Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer"
Uit de aanvraag is gebleken, dat het aardgasreduceerstatioii en het stikstof-
reduceerstation in beheer is bij de Gasunie respectievelijk Hoekloos en dat deze
organisaties verantwoordelijk zijn voor de samenstelling, de opbouwen het
onderhoud van de installaties en dat de aanvragers geen toegang tot of zeggen-
schap over deze installatie hebben. Op basis van vaste jurisprudentie maakt het
aardgas- en stikstofreduceerstation dan ook geen onderdeel uit van de inrichting,
waarvoor vergunning wordt aangevraagd. Gasunie en Hoekloos zullen de reduceer.
stations moeten laten voldoen aan het genoemde besluit. Geadviseerd wordt, 011
Gasunie en Hoekloos periodiek de conformiteit aan dit besluit te laten bevestigen
en te laten onderbouwen.

Besluit Opslaan in ondergrol1dse tanks (BOOT) 1998

Binnen de inrichting bevindt zich een ondergrondse tank voor de opslag van HBO

(10 m3). Deze ondergrondse tank dient te voldoen aan de bepalingen uit het BOOT.

Warenwetbesluit drukapparatuur en het Warenwetbesluit drukvaten van
eenvoudige vorni
Het Warenwetbesluit drukapparatuur is van toepassing op het onrwerp, de
fabricage, de overeenstemmingsbeoordeling en de ingebruikneming van druk-
apparatuur, samenstellen en druksystemen waarvan de naximaal toelaatbare druk
meer dan 0,5 bar bedraagt.
Het Warenwetbesluit drulcvaten van eenvoudige vorm handelt onder meer over in
serie vervaardigde gelast drukvaten van eenvoudige vorm met een inwendige
overdruk van meer dan 0,5 bar die ertoe bestemd zijn lucht, dan wel stikstof te
bevatten.
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Warenwetbesluit drukapparatuur valt, zijn de regels van toepassing zoals
beschreven in het Warenwetbesluit drukapparatuur. De periodieke keuringen van
cIrukapparatuur, die onder het Warenwetbesluit drukapparatuur valt, zijn echter
nog niet gereguleerd. Daarom zijn in deze vergunning aanvullende voorschriften
opgenomen voor de periodieke keuringen van drukapparatuur die onder het
Warenwetbesluit drukapparatuur vallen.
Daar waar het gaat om tanks en vaten, als vast onderdeel van een procesinstallatie,
die een inhoud van 1 m' of meer hebben en gevaarlijke stoffen bevatten, die in de
Wet milieugevaarlijke stoffen zijn aangewezen als brandbaar, ontvlambaar, giftig,
schadelijk en irriterend, moeten zijn ontworpen, vervaardigd, gekeurd en her"
keurd (herbeoordeeld) overeenkomstig de "Regels voor toestellen onder druk". Dit
om de risico's op ongevallen die milieu- enjofveiligheidsconsequenties hebben te
kunnen miniinaliseren,
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Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995 en de Regeling
lekdichtheidsvoorsdiiiften koelinstallaties 1997
Blijkens de aanvraag worden in de inrichting stoffen en apparaten/installaties
gebruikt waarvoor deze regelgeving van toepassing is. Te denken valt aan de
binnen de inrichting aanwezige koelinstallaties, drukvaten en blusmiddelen.
Onder meer het gebruik en het onderhoud van deze apparaten/installaties dienen
plaats te vinden overeenkomstig genoemde regelgeving.

Asbestbesluit milieubeheer
Uit de aanvraag is naar voren gekomen, dat asbest verwerkt kan gaan worelen
binnen de inrichting in de DTO's. Daarenboven kunnen incidenteel in de ASI II
asbeststuldzen worden ontdekt die niet (meer) retour kunnen naar de ontdoener.
ln het Asbestbesluit milieubeheer is aangegeven dat diegene die een inrichting
drijft waar asbest wordt verwerkt de best uitvoerbare technieken moet toepassen
0111 geen noemenswaardige verontreiniging van het llli1ieu door asbestvezels of ~
stof te veroorzaken.
In document PA441WOl als onderdeel van het AV-AOjlC is aangegeven hoe met
asbest moet worden omgegaan indien dit binnen de ASI ii wordt aangetroffen,
zonder dat retourzending aan de ontdoener nog nl0gelijk is. Deze methode k0111t

overeen met die in artikel 4 van het Asbestverwijderingsbesluit op grond van de
Wet milieugevaarIijke stoffen is genoemd en waarmee wij als zodanig kunnen
instenimen.
Ten aanzien van de in de DTO's te accepteren asbesthoudende inaterialen nienen

wij dat verspeiding in het n1ilieu kan worden voorkomen door uitsluitend
acceptatie voor directe dosering in de DTO's toe te staan.
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Arbeidsoinstandighedenbesluit
In het arbobesluit (Besluit van '9 juni 2003 tot wijziging van het Arbeids-
omstandighedenbesluit houdende regels betreffende explosieve atmosferen) en
Beleidsregel 4-4-5 zijn inmiddels veiligheidseisen opgenomen met betrekking tot
arbeidsplaatsen waar zich ontploffingsgevaar kan voordoen. Voor de indeling van
gevarenzones wordt daarbij expliciet verwezen naar NPR 79'0-' (gasontploffngs-
gevaar) en NPR 79'0-2 (stofontploffngsgevaar). Deze recente regelgeving op basis

van de arbowetgeving maakt het overbodig om in deze vergunning eisen te stellen
aan de gevarenzone-indeling voor procesinstaIlaties dan wel aan het gebruik van
bepaalde (elektrische) instaIlaties (apparatuur) in ruimtes met ontploffngsgevaar.

Yerlr.o1ly,elWcheid van gegevens
De aanvrager heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op grond van
hoofdstuk 19 van de Wm te verzoeken bepaalde gegevens uit de aanvraag niet
openbaar te maken.

Inj;K~me!l_alÌl'i.ez.e.iL.e!i.QPm.ei!çingen op de aanvraa¡uof mi!i.1leffei'tral'l'ortage

van septemJ.'-eu.Q.Q3Jref. m.9f33RQQJJ

Naar aanleiding van de toegezonden aanVTaag zijn adviezen uitgebracht,
opmerkingen gemaakt of vragen gesteld door:

Brandweer, district Rotterdam bij brief door ons ontvangen op 2 juni jl

(kenmerk 20170411);

VROM-inspectie Zuid-West bij brief d.d. 21 juni 2004 (kenmerk VIjZW-
13968jEvdjGD);

De heer VoIlenbroek bij brief d.d. 24 mei 2004 (kenmerk DCMRieidoc).
Tenslotte heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage op 29 juni 2004

(kenmerk 968-154fHljgl) een toetsingsadvies uitgebracht over het MER van AVR.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op bovengenoemde adviezen:

Advies Brandweer, district Rotterdam:
Het advies van de brandweer, district Rotterdam hebben wij overgenomen en
integraal onderdeel uitgemaakt van de onderhavige beschikking. Wij verwijzen
daarbij specifiek naar hoofdstuk B7 van de voorschriften.

Advies VROM inspectie:
De door de VROM inspectie Zuid-West gemaakte opmerkingen zijn samengevat de
volgende:
Algemeen:
1. De aanvraag stemt niet overeen met de feitelijke situatie waarin AVR DTO-8

per 1 juli jl. heeft gesloten. Als gevolg daarvan moet AVR nu geluidmaat-
regelen treffen, terwijl die mogelijk anders zouden zijn beoordeeld indien
DTO-8 niet was aangevTaagd.

Roosterovens 1 tjm 6 (RO's 1 tjm 6):

2. Het is niet zeker dat A VR met de roosterovens 1 tjm 6 (RO's 1 tjm 6) voor wat

betreft de emissies van CO aan de eisen uit het Besluit verbranden afvalstoffen

(Bva) kan (gaan) voldoen. Het voldoen aan de CO-emissie-eis is van belang
OD1dat CO een goede paran1eter is voor het volgen van het verbrandingsproces.
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3. AVR kan vanwege het ontbreken van een DeNOx-instaIIatie niet voldoen aan
de NOx-norn1en uit het Eva. Ook zijn er problemen fiiet het kunnen voldoen
aan de Bva~einissie-eisen voor co.

Voortexovens (VO's)

4. Er zijn aIIeen gegevens gepresenteerd in de aanvraag die betrekking hebben

op V014. Ook hier kan niet zonder aanvuIlende maatregelen worden voldaan
aan de NOx -iionn. Verder wordt bij de verwerking van eaus tic water in de VO's
molybdeen (Mo) geëmitteerd. Omdat in het Bva geen emissienorm voor Mo is
opgenoiiien wordt verzocht een strengere norm op te nen1en in de ontwerp~

beschildcing dan thans in de vigerende vergunning is opgenomen. Dit gelet op
het rijksbeleid in deze.

Veiligheidsrapport (VR)

5. Ten aanzien van het ingediende VR wordt opgemerkt, dat bij de berekeningen

van de faalfrequenties de leidinglengtes mogelijk niet zijn meegenomen maar
dat dit geen consequenties heeft voor de uitkomsten van de QRA.
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Ad ,.
De aanvragers hebben de exploitatie van DTO-8 onderdeel van de aanvTaag laten
zijn. Ons college is daar0111 gehouden OD1 de aanvraag zoals deze is ingediend te

beoordelen en hierover eeD besluit te neinen. Het is de vErantwoordelijkheid van
de aanvragers voor welke bedrijfsonderdelen vergunning wordt aangevraagd. Het
is derhalve ook de verantwoordelijkheid van de aanvragers zich rekenschap afte
leggen van de met die aanvraag sanienhangende consequenties ten aanzien van
ons besluit en daaraan gerelateerde (geluid)voorscIiriften in de (ontwerp)-
milieuvergunning.

Indien mocht blijken, dat in de toekomst daadwerkelijk sprake is van een
definitieve en onomkeerbare sluiting van DTO-8 dan zullen de consequenties
daarvan alsnog via een melding dan wel via een ambtshalve wijziging van de
vergunning kunnen worden geforinaliseerd. Tenslotte verwijzen wij naar de
ontwerp Vvgb waarin de staatssecretaris van VROM bedenkingen beeft om voor
meer dan 60 ktonljaar aan verwerkingscapaciteit voor de DTO's vergunning te
verlenen.

Ad 2.

Wij onderschrijven, dat CO een goede parameter is voor het volgen van het
verbrandingsproces en dat het van groot belang is, dat door vergunninghouders
ook volledig aan alle emissie-eisen uit het Bva wordt voldaan. Zoals de RO's 1 t/m 6

nu functioneren zal inderdaad niet aan de strengere eisen uit het Bva kunnen
worden voldaan. Ook aanvragers hebben dat onderkend en hebben daarom diverse
alternatieve maatregelen aangedragen waarvan er een aantal maatregelen -
wanneer die solitair zouden worden genonien - ook naar ons oordeel niet

(toepassen CO-katalysator) dan wel mogelijk niet volledig zouden leiden tot het

voldoen aan het Bva/IPPC op dit punt. Niettemin zijn er ook alternatieve

inaatregelen aangedragen (zoals oinbouw vaIl de vuurhaard) waarvan Ilaar ons
oordeel vast staat, dat die zeker wel tot het beoogde resultaat zullen leiden, om dat
het hier gaat O1n bewezen technieken.
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Wij hebben met het advies van de VROM-inspectie dan ook rekening gehouden,
door voorschriften aan de vergunning te verbinden, die er toe inaeten leiden dat
door toepassen van BAT tijdig en volledig aan het Bva kan worden voldaan.

Ad 3:
Ook hier onderschrijven wij het standpunt van cle VROM-inspectie datAVR op dit
moment niet kan voldoen aan de en1Issie-eisen van NOx en CO.
Niettemin zijn ook hier oplossingen aangedragen door aanvragers clan wel

oplossingen beschikbaar, om alsnog aan de Bva-emissie-eisen op deze punten te
voldoen.Wij hebben dan ook voorschriften verbonden aan deze vergunning die er
toe leiden dat AVR tijdig maatregelen neeuit waarmee wel aan de emissie-eis van
NOx kan worden voldaan ofwel door toepassen van amnl0niak injectie via Eco~
tubes (SNCR) ofWel door het toepassen van een (nageschakelde) (SCR) DeNO,-

installatie.
Om tijdig aan de CO-emissie-eisen te kunnen voldoen hebben wij voorschriften aan
de vergunning verbonden, die leiden tot een onderbouwde keuze uit één afmeer
van vier beschikbare alternatieven: toepassen van een lagere verbrandings-
temperatuur. optimalisering van de stookregeling, toepassen van Eco-tubes en

vermindering van de doorzet;

Ad4:
Omdat met het verbranden van caustic water afkomstig van Lyondell pas in de
tweede helft van 2003 is gestart waren aanvankelijk slechts gegevens over VO'4
beschikbaar, die reeds eerder in bedrìjfwas voor het verbranden van caustic water
aflwmstig van Shell.
Later (zie bijlagen A.1.5 t/m A.l.7 van onderdeel A van de milieuvergunning-
aanvraag) zijn ook emissiegegevens van de andere ovens beschikbaar gekomen.
waarbij ook met molybdeen belast caustic water is verwerkt. Uit deze resultaten is
naar voren gekoinen, dat nog niet aan alle emissie~eisen (waaronder die voor NOx

kon worden voldaan). Voor wat betreft NO, is aangegeven wat daarvan de oorzaak
was (rekenfout emissieprogramma en niet optimale afstemming branderlansen).
Tevens is aangegeven dat sinds die aangebrachte verbeteringen wel aan de NOx-

emissie-eis kon worden voldaan zelfs bij verwerking van brandstof met een hoog
amine-gehalte (SRM-vet).

Ten aanzien van de emissie van molybdeen is inderdaad gebleken, dat ruimschoots
aan de normen uit de vigerende vergunning kan worden voldaan. Gelet op het
overheidsbeleid de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht te minimaliseren,
is het naar ons oordeel niet onredelijk O1l1 ten aanzien van de emissie van
molybdeen een strengere norm op te leggen dan thans is vergund. Wij hebben dit
advies in de voorschriften bij deze vergunning verwerkt. Omdat naar ons oordeel
dezelfde redenatie geldt voor PAK's hebben wij hier een zelfde lijn gevolge!. Aan de
nu in deze vergunning opgelegde normen voor Mo en PAK kan blijkens de
aanvraag ruimschoots worden voldaan.
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Ad 5:

De leidinglengtes hebben geen significante invloed op de uitkomsten van de QRA,
omdat de ammoniaktanks zelfbepalend zijn voor deze uitkomsten, hetgeen door
de inspecteur wordt onderschreven. Ten aanzien van de reactie van de inspectie
over de nadere onderbouwing van het groepsrisico (GR) merken wij op, dat
inmiddels dient te worden aangesloten bij de toetsing van het groepsrisico
overeenkomstig de uitgangspunten en systematiek van het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (Bevi, besluit van 27 ll1ei 2004). Hieruit komt naar voren,
dat zich binnen het invloedsgebied van de inrichting geen kwetsbare objecten
bevinden. Enkel objecten en personen van vergelijkbare inrichtingen. Deze
personen zijn nog niet meegenomen in de GR berekening (bestaand beleid), welke
mi ook geen kans op dodelijke slachtoffers aangeeft. Door het meenemen van de
werlrneiuers van buurbedrijven kan een klein GR ontstaan welke echter aanvaard
kan worden gezien de mate van zelfredzaamheid en kennis van/voOl-bereiding op
de rampen bestrijding binnen het gebiedlbedrijven. De gevTaagde onderbouwing
heeft, gelet op het recente Besluit externe veiligheid inrichtingen, naar ons oordeel
dan ook geen toegevoegde waarde meer.

Advieslvragen van de heer Vollen broek:
Vragen over het MER:

,. Welke afvalstoffen gaan er hier worden verbrand?

2. Kunnen de hier aangevraagde draaitrommelovens en roosterovens worden

beschouwd als stand der techniek/BA TI

3. Wordt ook voldaan aan alle eisen van LCP? Wij hebben de indruk dat dit niet
het geval is, met naIl1e onder andere 111Ct betrekking tot de temperatuur van
de oven(s) bestemd voor verbranding van chloorhoudend afvaL.

4. Tabel S.l: twee tabellen onder "verwachting": dit betreft de verwachte

maximale of jaargemiddelde waarden? Betreft tabel S, alleen de emissie van
de nieuw te bouwen ovenfAVI?, zonder einissies van de bestaande ovens?

5. Well,e emissiecijfers liggen ten grondslag aan tabel S.5? Is dit de verwachte

emissie of de maximaal toegestane emissie? Vvìlt u ons svp de basis van de
verspreidingsberekeningen voor zowel "worst case" als "verwachting"
toezenden? Wij verzoeken ti om ons de gegevens op te sturen met betreldcing
tot de input, het gebruikte model en de output?

6_ Par. 0.6.1, l.ucht. De invloed op de omgeving is voor wat betreft fluoride en
NOx niet "relatief gering" maar zeer significant. Richtlijn 2000l76lEC staat dit
niet toe. Zie artikel 6 onder punt 5 van de richtlijn.

7. Tabel S.5. Wat is de huidige luchtkwaliteit in de omgeving met betrekking tot

dioxinen, HCI, fluoriden, kwik in de situaties (1) zonder AVR en (2) met AVR?

8. De opgegeven jaargemiddelde immissie van cadmium lijkt aan de hoge kant.
Volgens ons dient deze circa 0,2 nanogramlm~ te bedragen (RI 2000).

9. Voor kv.¡ik houdt u een jaargemiddelde immissienorm voor kwik aan van 70
nanogramlm.... Dit is geen Nederlandse of EU norm. Een dergelijke
immissieconcentratie zou een ecologische ran1p betekenen, waarbij ook alle
vissen uit de Noordzee niet meer eetbaar zijn. Het lijkt ons beter om hier aan
de achtergrondconcentratie te toetsen.
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10. Cadiuiu111 en kwik zijn zwarte lijststoffen, waarvan de emissies dienen te
worden gen1inima1iseerd. Is dit iTIede overwogen? U staat een toename van de
emissie toe hetgeen in strijd mot uw eigen beleid?

11. De fluoride toetsing in tabel Ss lijkt niet consistent met de waarden in tabel
Sl. In tabel S, is de verhouding maximaal/verwacht oen factor 5. Dit komt niet
terug in tabel SS. Waarom niet? Dat geldt ook voor andere parameters. Zie
vragen 3 en 4 hierboven.

12. In tabel S, zijn de emissies van cadmium en kwik gelijk, zowel maximaal als
verwacht. De imniissies in tabel S5 zijn erg verschillend.

13. Hoe groot is de achtergrond concentratie van fluoride" De bijdrage van A VR

hieraan bedraagt "naar verwachting" 16% resp. 38% afhankelijk van toetsing
aan jaargemiddelde of daggemiddelde. Hoeveel is de bijdrage als AVR de
fluoride emissie norm uit het BVA (lmglm:) opvult?

14. Wilt 11 svp de toetsing voor dioxines c0111pleteren met een toetsing aan de

achtergrondconcentratie? Naar onze schatting is de bijdrage van AVR aan de
achtergrondconcentratie (door ons geschat op 2 femtogram)m circa 70% in
de worst-case situatie. Het MER vermeldt dit niet. Dit is een "significante" (zie
lPPC/LCP) bijdrage, die niet is toegestaan volgens genoemde EU richtlijnen.

'5. Gezien de relatief hoge bijdrage van AVR aan de lokale achtergrond voor

tenminste dioxinen en fluoride lijkt ons (1) de fluoride en dioxine emissie te
hoog, of (2) de schoorsteen te laag. Het verhogen van de schoorsteen of verder
verlagen van fluoride en dioxine en1issies is ten onrechte uiet serieus in het
MER onderzocht.

16. De geurin1missie is substantieel met een contour van 2750 m. Ons lijkt dat
hier toch wat aan te doen zou moeten zijn,

'7. De getallen in tabel Sg lijken niet altijd consistent met de tekst, zie bijvoor-
beeld fluoride.

MER in relatie tot aanvraag:
18. Met betreldcing tot de door u ter visie gelegde aanvTaag is het zo dat het hier

gaat om een c01uplexe materie. Doordat de basis van de aanvraag al relatief
oud is valt het ons op dat er een fors aantal wijzigingen zijn opgetreden.
Zie bijvoorbeeld de brief van AVR aan u van 6 mei 2004.

Daardoor is de aanvraag weinig overzichtelijk. Bovendien lijkt de niet-
technische samenvatting niet volledig adequaat noch voldoende voIIedig
oindat wijzigingen hier niet in zijn opgenomen.

"9. Verder hebben wij de indruk dat de aanvraag, onder andere de luchtemissies,
op cruciale punten niet aan IPPCfBAT voldoet. Het gaat hier bijvoorbeeld om
kwik, dioxine, CO en stof
Ons inziens dient u in dít geval de aanvraag te weigeren, met name ook omdat
IPPC niet toestaat dat u het niet-voldoen van de aanvraag aan BAT in de
vergunning gaat compenseren middels middelvoorschriften.

20. Verder 111eldt de niet-technische samenvatting niet dat de toename van
dioxine en fluoride van AVR aan de achtergrondconcentratie tot circa
inaxiinaal 70% bedraagt. De samenvatting is 0111 deze reden alleen al niet
adequaat. Gezien de historie van AVR zou vooral informatie over dioxine
immissies, en de relatieve bijdrage van AVR hieraan, in de samenvatting
dienden te staan.
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21. De tabel op pagina XIX is geheel onduidelijk.
Een indicatieve door ons uitgevoerde toetsing laat zien dat de bijdrage van
AVR aan de lokale achtergrondconcentratie voor wat betreft dioxines, fluoride
veel te groot is. Dit geldt mogelijk ook NOx en de metalen cadmium en kwik.
Dit is met name het geval als aan EVA wordt voldaan. Op grond hiervan dient de

aanvraag te weigeren.
W~j verzoeken ti derhalve om A \I te verzoeken ani een verbeterde aanvraag

ter visie te leggen il1et lagere aangevraagde emissies (voor sommige stoffen luin1
onder de BVA normen), waarin ook de wijzigingen en aanvullingen integraal

zijn opgenomen, en die tevens aan IPPC/BAT/LCP voldoet.

Ad ,:
In de EHA zullen afvalstoffen uit de ASI!I en huishoudelijk afval en daarmee te
verwerken bedrijfsafvalstoffen worden verwerkt, zo blijkt uit de MER en de
aanvraag. Meer specifiek gaat het daarbij om de Eural-codes zoals deze ook in
bijlage 1 bij de vergunningsvoorschriften zijn weergegeven.

Ad 2:

De bestaande roosterovens ROi t/m R06 en de draaitrommelovens DTO-8 en DTO-g

vertegenwoordigen op dit moment naar ons oordeel niet de stand der techniek.
Daaroni zijn aan de vergunning voorschriften verbonden, die het toepassen van
door aanvragers aangedragen alternatieven voorschrijven, opdat alsnog aan het
criterium van BAT als bedoeld in de lPPC kan worden voldaan. De C\\lf voldoet
naar ons oordeel aan het criterium van BAT. Ook zal de EHA, zo blijkt uit het MER,
volledig aan het BAT criterium voldoen.

Ad 3:

De Richtlijn grote stookinstallaties (Large Combustion Plants (LCP)) is niet van
toepassing op de huidige inrichting.

Ad4:
De in tabel Si in de laatste twee kolommen weergegeven veiwachte concentraties
en vrachten betreffenjaargemiddelde waarden bij continu bedrijfvan alleen de
EBA.

Ad 5:

Aan tabel Ss liggen de emissiegegevens ten grondslag zoals genoemd in
paragraaf 6.1 van het MER. Het gaat daarbij zowel om verwachte situaties als de
worst-case situatie (situatie waarin de emissies gelijk zijn aan de emissie-eisen uit
het ontwerp Bva). De door u gevraagde exacte (digitale) Il0delgegevens zijn echter
niet bij de aanvraag/het MER gevoegd, zodat wij u deze niet kunnen verstrekken.
Mogelijk dat de aanvragers/initiatiefnemer u de gevraagde gegevens kunnen/kan
doen toekomen. De exacte (digitale) modelgegevens zijn voor ons geen vereiste om
tot een goede beoordeling van het MER te komen en een juiste afweging te kunnen
Biaken bij onze besluitvorining. Overigens is van de input- en outputrnodel-
gegevens wel de nodige informatie gegeven in bijlage 6.1 van het MER.
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Ad 6:

In de situatie na uitbreiding met de EHA is de toenall1e van de in1missie.

concentratie voor NOx en HF ten opzichte van de huidige situatie naar ons oordeel
relatief gering. De bijdrage van AVR als geheel aan de toetsingswaarde in de
huidige situatie is voor de geno€inde c01l1ponenten inderdaad significant. Daaroin
zijn aan de einissies strenge eisen gesteld, waarbij aantoonbaar kan worden
voldaan aan het Bva alsmede het BAT-criterium voor alle installaties.
De aanvraag voldoet naar ons oordeel ook aan Richtlijn 200oj76jEC, artikel 6 onder
punt 5 Wij verwijzen daarbij naar hetgeen hierover is aangegeven onder het
Besluit Luchtkwaliteit in deze considerans en naar de beantwoording van uw vraag
onder Ad 15 .

AdT
De huidige luchtlcwaliteit in de omgeving met betreldöng tot dioxinen, Hei,
fluoriden en kwik in de situatie zonder A VR is op basis van de ons ter beschilclöng

staande informatie niet bekend. Wel is in de situatie met A VR (huidige situatie)
bekend wat de luchtlcwaliteit is (meetpunt VIaardingen) voor HF. Voor HF bedraagt
deze waarde 86 ngjm3 (2003).

Ad 8:
De door ti genoemde waarde ligt weliswaar lager dan de ons ter beschikking
staande meetwaarden. Naar ons oordeel doet dit niets af aan de conclusie dat de
essentiële informatie in het MER aanwezig 0111 het ll1ilieu volwaardig mee te laten
wegen bij een besluit over de vergunningaanvraag (zie ook het toetsingsadvies van
de Cominissie mer, hieronder).

Ad 9:

De aangehouden in1missienorin voor kwik van 70 nanogramlm3is ook naar ons
oordeel geen juiste norm. Ook de achtergrondconcentratie is volgens de ons ter
beschildöng staande informatie niet bekend.

Ad 10:
Weliswaar gaat het hier om zwarte lijst stoffen, echter eventuele (wettelijke)
toetsingswaarden worden niet overschreden. Bovendien kan worden voldaan aan
het BAT criterium voor wat betreft de technische installaties.

Ad 11:
Tabel 51 gaat over de emissies, teiwijl tabel Ss inzicht geeft in de immissies. Zowel
de toetsingswaarden als de feitelijke waarden verschilen in principe van elkaar bij
vergelijking van emissies en iIl1111issies.

Ad 12:

Idem.

Ad 13:
Voor de achtergrondconcentratie van fluoride wordt verwezen naar Ad 7.

De bijdrage van AVR als de fluoride emissienorm wordt opgevuld bedraagt dan 39%

respectievelijk 22 %.
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Ad 15:
Een schoorsteenhoogte van 80 m draagt naar ons oordeel bij aan een voldoende
mate van verspreiding van de geën1itteerde stoffen, waarvan de en1issies ruimH

5c1100ts aan de Bva.em.issieHeisen voldoen. Het doorrekenen van de iminissies bij

een nog hogere schoorsteen geeft, ll1ede gelet op ervaringen elders, naar ons
oordeel geen extra informatie die van invloed zou kunnen zijn op de besluit.
vorming. Ook voor de Commissie mer is dit geen item geweest, dat de afWeging
significant zou kunnen beïnvloeden.

Ad 16:
Ter beperking van geuremissies zijn afdoende maatregelen getroffen, zowel aan de
bron als aan de uitworpzijde. Het effect van een hogere schoorsteen is zeer beperkt

(zie MER, bijlage 6.2). De geurimmisie voldoet tevens aan de toepasselijke
richtwaarden (zie MER, bijlage 6.2).

Ad 17:
De vraagstellng is niet duidelijk genoeg 011 tot een onderbouwd antwoord te
kunnen komen.

Ad 18:
Verreweg de ll1eeste dOCUl11enten zijn van versiedatuI11 septeiuber 2003 of recenter.
Vervolgens is de aanvraag tweeinaal aangevuld, waarbij dit naar ons oordeel niet
ten koste is gegaan van de overzichtelijkheid. De inspraak over de niet-technische
sall1envatting is onvoldoende concreet om adequaat te kunnen beantwoorden.

Ad '9:
In de aanvraag zijn naar ons oordeel voldoende alternatieven aangedragen 0111 de

inrichting van een vergunning te voorzien die aan lPPC¡BAT voldoet. Wij verwij zen

daarbij naar onze afwegingen dienaangaande.

Ad 20:

De niet-technische samenvatting geeft op hoofdlijnen aan wat de inilieubelasting
is als gevolg van de inrichting. Meer gedetailleerde inforn1atie is, voorzover
beschikbaar, beschreven in de rest van de aanvraag en het MER.

Ad 21:

Zoals hierboven in de considerans beschreven kan worden voldaan aan de einissie-
eisen uit het Bva, de lucht!cwaIiteitseisen en IPPC¡BAT.
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De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 29 juni 2004 (kenmerk 968-
154jHljgl) een toetsingsadvies uitgebracht over het MER van AVR. De Commissie is
van oordeel dat de essentiële inforinatie in het MER aanwezig is on1 het ll1ilieu
volwaardig 11iee te laten wegen bij een besluit over de vergunningaanvragen,
waaronder de onderhavige. De Cornrnissie heeft op drie onderdelen opinerldngen
over de gepresenteerde inforl11atie, nan1elijk:
1. het energierendeinent van electriciteitsopwekking versus sto01111everantie;

Het is volgens de Commissie de \'Taag of stoomleverantie, zoals opgenomen in
het meest milieuvTiendelijke alternatief, in de praktijk ook daadwerkelijk de
beschreven winst ten opzichte van de huidige situatie oplevert. Dit heeft te
maken met de (niet geheel juiste) methode waarmee het rendement van
electriciteitsopwekking is berekend.
Het verschil in energiereiideinent tussen voornen1en en 1nma zal volgens de
Commissie in ieder geval minder groot zijn dan het MER beschrijft. De
Coininissie adviseert 0111 dit gegeven bij de besluitvorining inee te wegen,

2. De presentatie van de iinn1issies; deze presentatie laat onderbelicht hoe de

bijdrage van de inrichting zich verhoudt tot de al aanwezige belasting van het
gebied. Uit het MER blijkt dat de voorbelasting op diverse plaatsen de norm
regelmatig overschrijdt of dat de norm wordt benaderd. Dit geldt met name
voor NO, en fijn stof. Elke toename, hoe klein ook, leidt dus tot frequentere
overschrijding. Dit maakt het MER niet zichtbaar. Daarnaast is de infonnatie
over de achtergrondconcentraties onvolledig. Voor een aantal stoffen wordt
deze Diet gegeven. Tevens is onduidelijk waar de gehanteerde imissienorm
voor kwik van 70 nanogramjm'l op is gebaseerd. De Comn1issie adviseert om
bij de besluitvorming:

voor zover deze gegevens beschikbaar zijn, alsnog inzicht te geven in de
achtergrondconcentraties van dioxinen, Hei, fluoriden en kwik;
aan te geven waarop de imn1issienorm voor kwik van 70 nanogram!luJ is
gebaseerd.

Voor de nieuwe installaties wordt een worst case scenario uitgewerkt, waarbij
de grenswaarden van de BVA als uitgangspunt worden gehanteerd. Omdat
deze grenswaarden aanzienlijk hoger liggen dan wat de verwachte situatie zal
zijn op grond van de ervaringen met de bestaande installaties is het gevolg
dat de berekende IIll111issieconcentraties door de gehele inrichting in de
"worst case" situatie uitsluitend als gevolg van de uitbreiding soms een facor
2 hoger wordt ten opzichte van de bestaande situatie. Dit is een te
pessin1istische benadering.

3. Samenvatting wordt een emissie van dioxinelfuranen aangegeven van 3,7

gram/uur. Dit is een factor 106 te hoog doordat een onjuiste eenheid is
gehanteerd. In tabel 6.6 van het MER wordt de goede eenheid wel
weergegeven.
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Over het toetsingsadvies merken wij het volgende op.

Ad 1:
Wij zijn met de commissie van mening, dat voorafgaande aan de feitelijke
realisatie van cie EHA meer duidelijkheid moet komen over de vraag of directe
stoomlevering aan derden daadwerkelijk het meest milieuvriendelijk is ten
opzichte van electriciteitsopwekking. Wij hebben daarom dan ook een voorschrift
aan de vergunning verbonden, waarbij voorafgaand aan de feitelijke realisatie van
de EHA (het moment waarop ook meer inzicht bestaat in de kwaliteit van
eventueel door derden gevraagde stoom), een vergelijkend onderzoek wordt
verricht naar de energetische en kosteneffectiviteit van de inzet van door de EHA
opgewekte stoom.

Ad 2:

voor zover onze infonnatie strekt worden achtergrondconcentraties van dioxinen,
Hei en kwik niet gemeten binnen het invloedsgebied van de inrichting. Fluoriden

(in de vorm van HF) worden wel gemeten (meetpunt te VIaardingen). De
achtergrondconcentraties van HF lagen tot aan 2003 onder de zogenaamde MTR-
waarde. ln 2003 bedroeg de achtergrondconcentratie 86 ngjm" (ruim boven deze
MTR-waarde). De immissienorm van 70 nanogramlm3 kwik is ook ons niet bekend
Voor het overige onderschrijven wij de stelling van de Commissie.

Ad 3:

Wij onderschrijven deze constatering.

De aanvraag is overigens getoetst aan het belang van de bescherming van het
milieu. Verlening van de aangevraagde vergunning is niet in strijd met dit belang,
mits aan deze vergunning voorschriften worden verbonden ll1et het oog op de
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken.

Conclllsìe

Gelet op bovenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de
gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het inilieu te
weigeren, waarbij aan de beschikking voorschriften worden verbonden die nodig
zijn ter beschern1ing van het milieu en die, voor zover dit redelijkenvijs kan
worden gevergd, de grootst mogelijke bescherming bieden tegen de nadelige gevol-
gen voor het milieu. Ook overigens is ons niet gebleken van bezwaren, die
verlening van de gevraagde vergunning in de weg zouden staan.
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l'Jè!.ui!
Gelet op de artikelen 8.2, 8.8 en 8.10 van de Wet milieubeheer hebben wij besloten
de gevraagde vergunning onder voorschriften te verlenen.

De gehele aanvraag, met uitzondering van:

het VR en de daarop gepleegde aanvullingen voor de Hl en het K2-ankenpark

(exclusief de daarin opgenomen tekeningen en P&ID's), waarover wij reeds bij
besluit van 23 december 2002 ons oordeel hebben gegeven;
de figuren C.7-1, C.7-2 C.7-3, C8.1 C8.2, C8.3.

maakt deel uit van de vergunning en is als zodanig gewaarmerkt. In het geval de
voorschriften afwijken van de aanvraag prevaleren de voorschriften uit deze
vergunning.

Geweigerd worden:
De verwerking van verschilende categorieën afvalstoffen. De Eural-codes van
de geweigerde categorieën zijn in bijlage 1 aangegeven.
Een capaciteit van 60 kton gevaarlijk afval per jaar voor de DTO's conform de
ontwerp Vvgb.

Verhouding vergunning - Verklaring van geen bedenkingen

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.36e Wm is een Verklaring van geen
becL,nkingen (Vvgb) bijgevoegd bij ieder exemplaar van deze beschikking. Aan deze
Vvgb zijn tevens voorschriften verbonden, die in deze verguning zijn geïntegreerd.

Geldigheid van de vergunning

Deze vergunning geldt tot 1 oktober 2014. In afwijking daarvan kan op grond
van het LAP voor de verwerking van bepaalde categorieën van afvalstoffen, die
als zodanig zijn genoemd in bijlage 1 bij deze vergunning, slechts vergunning
worden verleend voor een periode van maxiil1aal 5 jaar. Wij hebben dan ook
een voorschrift aan deze vergunning verbonden, dat voor deze specifieke
afvalcategorieën slechts vergunning wordt verleend tot 1 oktober 2009.

Deze vergunning vervalt op de onderdelen, die niet binnen drie jaar nadat de
vergunning onherroepelijk is geworden, zijn voltooid en in werking zijn gebracht

(artikel 8.18, lid 1 Wm).
AanVl'agers hebben echter verzocht, om voor de EHA een termijn van vijf jaar aan
te houden waarbinnen deze inoet zijn voltooid en in werldng zijn gebracht, nadat
de vergunning onherroepelijk is geworden.
Gelet op het lange tijdsbestek dat voor dergelijke grote projecten nodig is, om
vanaf de voorbereiding tot feitelijke realisatie te komen, vinden wij het verzoek
van aanVl-agers reëeL. Op grond van artikel 8.18, lid 2 Wm hebben wij dan ook
besloten dat de EHA moet zijn voltooid en in werking gebracht, uiterlijk op 1
oktober 2009, bij gebreke waarvan de vergunning voor dit onderdeel vervalt
Deze vergunning vervangt, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking
treedt, alle eerder voor de inrichting verleende milieuvergunningen en ingediende
meldingen, die vervallen op het tijdstip waarop deze vergunning onherroepelijk
van kracht wordt.
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BlJIAGEN

1. Tabel niet Eural codes van afvalstr0111en, die onder voorwaarden kunnen

worden geaccepteerd voor verwerking op de RO's, EHA, HL, DTO's, HV,
ASl-Il en CWT

2. Richtlijnen uit het eindrapport "De Veiwerking Verantwoord"

3. Overzicht onderzoeksverplichtingen uit te voeren na het van kracht

worden van voorschriften.
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A. BEGRIPPEN; RICHTLIJNEN EN AFKORTINGEN

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norl1, AI-

blad, BRL, CPR of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt,
betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen,
werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, het AI-blad, BRL, CPR

ofNPR die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is
uitgegeven 111et de daarop tot die datmii uitgegeven aanvullingen of
correctiebladen dan wel. voor zover het op voornoemde datum reeds
bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de
norm, het Al-blad, BRL, CPR ofNPR die bij de aanleg of installatie van die
constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in
het voorschrift anders is bepaald.

BESTELARESSEN :

Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

OverheidspubIicaties zoals AI-bladen en CPR-richtIijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014

2500 EA DEN HAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-norl1en en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie Instituut (NNI), afdeling Verkoop
Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 02 56
telefax (015) 269 02 71

Voor informatie over het NNI zie ook internet: ~http://ww.nni.nl...

BRI"-richtlijnen bij:
IGWANV

Postbus 70

2280 AB RIJSWlJK

telefoon (070) 414 44 00
teletàx (070) 414 4420
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BEGRIPPEN

Op de in de voorschriften gebezigde benamingen en termen zijn in eerste
plaats van toepassing de verklaringen en definities evt, de:

NEN 5880 (Afal en afvalverwijdering, Algemene termen
en definities) van '997,
NEN 5883 (Afval en afvalveiwijdering - Termen en definities voor
specifiek ziekenl1uisafval van juni 2002 en
NEN 5884 (Afval en afvalverwijdering - Termen en definities voor
bouw- en sloopafval) van juni 1998

Ten aanzien van gebruikte benamingen en terll1en die niet zijn
opgenomen in deze NEN normen gelden aanvullend de definities zoals
deze zijn opgenomen in bijlage II van de rapportage "De verwerking
verantwoord", opgesteld door de Werkgroep "Uitvoering aanbevelingen
Commissie HOI's en inspectieonderzoek, d.d. maart 2001"

In aanvullng op bovengenoemde documenten zijn verder van toepassing
onderstaande definities, waarbij in geval van strijd met bovengenoemde
documenten onderstaande definities vigeren:

Accukast:
een kast waarin één of meerdere accumulatorbatterijen zijn opgesteld.

Accuruiinte:
een ruimte die uitsluitend is besten1d voor het plaatsen van vast

opgestelde accumulatorbatterijen.

Afvalbeheer:
de gehele keten van afvalscheiding aan de bron, inzan1clen, vervoeren,
opslaan, bewerken, nuttig toepassen en verwijderen van afvalstoffen.

(Afval)preventie:
het voorkOluen dan wel beperken van het ontstaan van afvalstoffen en
cinissies (kwantitatieve preventie) en het venninderen van de
milieuschadelijkheid van afvalstoffen (kwalitatieve preventie)

Afalstoffen:
alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de
categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn nr. 75/442/EEG van
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende
afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen ofzich moet ontdoen.

Afalwater:
alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering
daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich il10et ontdoen.
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Apparaat:
gezamenlijke onderdelen/hulpmiddelen die worden aangewend voor het
doen functioneren van een bedrijfsonderdeel

Appendages (toebehoren):
technische voortbrengselen die dienen om het gebruik van één of
meerdere instaIlaties waaronder drukapparatuur mogelijk te maken of
om het veilig gebruik ervan te bevorderen.
Onder appendages (toebehoren) van een instaIlatie worden aIle bij-
komende delen bedoeld die in de instaIlatie aanwezig zijn zoals
veiligheidsappendages, afsluiters, koppelingen, doseerpompen,
doseerpunten, fiters, vlotters enz.

Bedrij fsafvalstoffen:
afvalstoffen niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke
afvalstoffen.

Bedrijfsafvalwater:
afvalwater, niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

Best Available Techniques (Best Beschikbare Technieken, BAT):

het meest doeltreffende en geavanceerde ontwikkelingsstadium van de
activiteiten en exploitatiemethoden, waarbij de praktische bruikbaarheid
van speciale technieken om in beginsel het uitgangspunt voor de
en1Issiegrenswaarden te vonnen is aangetoond, met het doel einissies en
effecten op het l11ilieu in zijn geheel te voorkomen, of wanneer dat niet
mogelijk is algemeen te beperken.

"technieken": zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de
instaIlatie wordt ontworpen, gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd
en ontmanteld;
"beschikbare": op zodanige schaal ontwikkeld dat de betrokken
technieken, kosten en baten in aaninerking genomen, economisch
en technisch haalbaar in de betrokken industriële context kunnen
worden toegepast, onafhankelijk van de vraag of die technieken al
dan niet op het grondgebied van de betrolùcen Lid-Staat worden
toegepast of geproduceerd, mits zij voor de exploitant op redelijke
voorwaarden toegankelijk zijn;
"beste": het moest doeltreffend voor het bereiken van een hoog
algemeen niveau van bescherming van het milieu in zijn geheeL.

TOELICHTING:

Deze definitie is afkomstig uit Richtlijn 96/61/E(; van de Raad van de Europese

Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestiijding van

verontreiniging. Onder Lid-Staat wordt verstaan een lid van de Europese Unie.

Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken moeten de in bijlage iv van de

Richtlijn vennelde punten speciaal in aanmerking worden genomen.
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Bedrij fsriol ering:
voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting

naar een openbaar riool of naar een andere voorziening voor de
inzameling en het transport van afvalwater, inclusief de daarbij
behorende verbindingen, putten en overige voorzieningen.

Beproeving:
onderzoek met als doel om te toetsen of iets aan de gestelde eisen
voldoet.

Bevoegd gezag:
gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Bewerken van afvalstoffen:
veranderen van de aard of hoedanigheid van een afvalstof door het
behandelen met fYsische en/of chemische of biologische methoden voor
nuttige toepassing of verwijdering.

Bij zonder voorval:

onder een niet~voolzienbaar bijzonder voorval l110et worden verstaan een
reeds ontstane operationele af\-vijking, die buiten de grens van de inrich-
ting (mogelijk) waarneembaar is of die zich als zodanig kan ontwikkelen.
Onder een voorzienbaar bijzonder voorval moet worden verstaan een nog
uit te voeren activiteit, die buiten de grens van de inrichting (mogelijk)
waarneen1baar is of die zich als zodanig kan ontwikkelen.
Onder een niet-bijzonder voorval l110et worden verstaan een operationele
afwijking van beperkte omvang met potentiële risico's.

Brandgevaarlijke (afval)stoffen:
Ko-producten zijn brandbare vloeistoffen, waarvan de damp-
spanning bij 37,g'C hoger is dan 98,1 kPa, alsmede tot vloeistof
verdichte gassen. De dampspanning is de absolute druk bepaald in
bar(~ 100 kPa) volgens NEN 928 met het toestel van Reid;

Ki-producten zijn brandbare vloeistoffen, geen Ko-producten zijnde,
waarvan het vlampunt bepaald met het toestel van Abel-Penslzy bij
een druk van 101,3 kPa lager is gelegen dan 21°C;
K2-producten zijn brandbare vloeistoffen, waarvan het vlampunt
bepaald met het toestel van Abel-Pensky bij een druk van 101,3 kPa
lager ligt dan 55'C, doch niet lager dan 21°C;
K3-producten zijn brandbare vloeistoffen, niet zijnde Ki- ofK2-
producten, waarvan het vlampunt bepaald met het toestel van
Pensky-Martens, bij een druk van 101,3 kPa gelijk is aan of hoger is
dan 55°C, doch niet hoger dan 100ee.

Brandwerendheid van bouwonderdelen :
de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig
onderdeel van een gebouw zijn functie n10et kunnen blijven vervullen bij
verhitting, bepaald volgens NEN 6069.
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Centrale meld- en regelkamer (CMRK):

Telefoon 010- 247 33 33

Directeur SAS:

de directeur Stoffen, Afvalstoffen en Straling (directeur SAS) van het

111inisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

(VROM)
Postbus 30945

2500 GX Den Haag

Druk:
de druk gerelateerd aan de atmosferische druk, zijnde de overdruk,

waarbij een vacuüm of onderdruk inet een negatieve waarde wordt
aangeduid.

Drukapparatuur of drukapparaten:
drukvaten, installatieleidingen, veiIigheidsappendages en onder druk
staande appendages, alsmede, voor zover van toepassing, de elementen
die bevestigd zijn aan onder druk staande delen.

Dniksysteem:
een stelsel van verschillende drukapparaten of samenstellen die onder
verantwoordelijkheid van de gebruiker op zijn bedrijfsterrein tot een
geïntegreerd en functioneel geheel is geassembleerd.

Drukvat:
een O111hulling, bestaande uit één afmeer ruimten, die is ontworpen en

vervaardigd voor stoffen onder druk, met inbegrip van de rechtstreeks
daarmee verbonden delen tot aan de voorziening voor de aansluiting met
andere apparatuur.

Duurproeven:
iuct duurproeven worden experinienten en routinebepalingen bedoeld
die ook buiten de norniale werktijden blijven doorgaan. Indien onvüülH

ziene, ongewenste gebeurtenissen niet kunnen worden uitgesloten, inoet
een dergelijk experiment ofbepaIing in een zogenaamd duurproeven-
laboratorium worden uitgevoerd.
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Elektrische bedrijfsruimte:
een luÍn1te of plaats waarin elektrische materieel is geïnstalleerd dat:
a. geen volledige bescherll1ing heeft en

b. voornamelijk is bestemd voor het bedrijfvan een elektrische

installatie.

Emballage:
verpakkingsmateriaaL, zoals glazen en kunststofflessen, blikken en
kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums (beiden met
een maximale inhoud van 3.4 m'), papieren en kunststof zaldeen, houten
kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (!BC's).

Fail safe stand:

de veilige stand waarin bij een storing de voor de proces beveiliging van
belang zijnde kleppen of afsluiters automatisch in terecht moeten
komen.

Gasflessenbatterij :

twee of meer gasflessen die zijn aangesloten op een verzameIIeiding.

Gasflessenkast:
een opslag- of opstelplaats die in het algemeen niet betreedbaar is; bij een
bouwkundige gasflessenkast maken de wanden, afdekking en vloer deel
uit van de bouwkundige constructie van een gebouw ofwerklokaal.

Gasf1essenlduis:
een besloten ruimte in een gebouw die uitsluitend bestemd is voor de
bewaring of de opsteIIing van een beperkt aantal gasflessen.

Gasflessenpaldcet:
een cOlubinatie van gasflessen die onderling permanent door een systeem
van pijpen of slangen zijn verbonden, die in een raamwerk zijn vastgezet
en die als geheel kunnen worden vervoerd.

Geluidsniveau in dB(A):
het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A),

overeenkomstig de door de lnternationale Elektrotechnische Commissie

(IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de lEe-publicatie no.
651.

Geurdrempel:
de geurdrempel van een stof is de concentratie (mgJm') van die stof in
overigens geurvrije lucht, die door 50% van een groep proefpersonen juist
niet meer van geurvije lucht kan worden onderscheiden. De geul~

drempel (reukgrens, geuiwaamemingsdrempel) komt overeen met een
concentratie van één geureeiiheid per kubieke 111eter.
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Als geurdrempel dient hier gebruikt te worden het gemiddelde van de
laagste twee waarden uit "compilation of odour treshold values in air,
supplement v" van 1.J. van Gemert (civo!tno nummer a 84.220!090070,
1984).

Als een stof niet in deze publicatie voorkomt, kan de eerste uitgave van
Van Gemert en Nettenbreijer (1977) worden geraadpleegd, of"Handbook
of environmental data on organic chemicaIs" (2nd ed.) van K. VerscImeren

(1984).

NB: de waarden die zijn aangegeven als geurherkenningsdrempel (door
middel van r of recognition) moeten bij het bepalen van het gemiddelde
buiten beschouwing blijven.

Geurindex:
de geurindex van een stof is de dampconcentratie van een damp bij 20 oe
en 1 bar, uitgedrukt in mg!m3 gedeeld door de geurdrempel van die stof.
Door K. Verschueren (zie geurdrempeI) wordt ook een geurindex
gebruikt, maar die is anders gedefinieerd en kan in dit verband dus niet
worden gebruikt.

Gevaarlijke afvalstoffen:
bij ministeriële regeling als zodanig aangewezen afvalstoffen met
inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van
besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

Gevaarlijke stoffen:
stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding
milieugevaarlijke stoffen van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) als

zodanig worden aangemerkt.

Hergebruik:
het als product of materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof.

Huishoudelijk afvalwater:
afvalwaterfakomstig uit particuliere huishoudens.

Hoogcalorisch gevaarlijk afval:
te verbranden gevaarlijke afvalstoffen iuct een stookwaarde van 111eer

dan 11,5 MJ!kg (bij minder dan of gelijk aan 1 % chloor) of meer dan 15
MJ/kg (bij meer dan 1 % chloor).

Hoogcalorisch niet-gevaarlijk afval:
te verbranden niet-gevaarlijke afvalstoffen met een stookwaarde van
meer dan 11,5 MJlkg.

I-KWADRAT (SI2):

informatiesysteem industrielawaai; database systeem waarin aIIe
relevante akoestische infonnatie van de inrichtingen op de gezoneerde
industrieterreinen in Rijnmond is opgenoDicn.
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InstalIaties:
onderdelen van de inrichting, die als een zelfstandige eenheid kunnen
worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn
bijvoorbeeld via pijpleidingen.

Integrale nota LPG:

kamerstuk d.d. 2 febriari 1984 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984,

18233, nrs 1-2).

Keuringsinstantie:
een door een in het kader van het Warenwetbesluit drukapparatuur
aangewezen keiiringsinstantie. Daar waar in de voorschriften over een
dergelijke keuringsinstantie wordt gesproken mogen ook andere
keuringsinstanties worden aanvaard, mits deze (wettelijk) zijn toegestaan
en gecertificeerd zijn om bedoelde keuringen uit te voeren.

Laag calorisch gevaarlijk afval:
te verbranden gevaarlijke afvalstoff,n met een stookwaarde van minder
dan 11,5 MJ/kg (bij minder dan of gelijk aan 1 % chloor) of minder dan 15
MJlkg (bij meer dan 1 % chloor).

Laagcalorisch niet-gevaarlijk afval:
te verbranden niet-gevaarlijke afvalstoffen met een stookwaarde van
minder dan 11,5 MJ/kg.

Langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau L'n.u::
het equivalent A-gewogen geluidsniveau op een beoordelingspunt over
een specifieke beoordelingsperIode ten gevolge van een specifieke
bedrijfstoestand op een beoordelingspunt, zo nodig gecorrigeerd voor de
aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of
muziekgeluid.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LM.LT):

de energetische sommatie van de langtijdgemiddelde deelbeoordelings-
niveaus.

LAmax:

de hoogste aflezing van cIe geluidmeter gemeten in de meterstand "fast"
liP. Op deze afgelezen waarde wordt de ll1eteocorrectietelll1 Cm toegepast:

Licht ontvlambare stoffen:
stoffen die:

bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer
van energie, in temperatuur kunnen stijgen en tenslotte kunnen
ontbranden, of

in vaste toestand, door kortstondige inwerldng van een ontstekings-
bron, gemaklzelijk kunnen worden ontstoken en na verwijdering van
cIe ontstekingsbwn blijven branden of gloeien of
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in vloeibare toestand, Een vlampunt beneden 21°e hebben;
in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar
zijn, of
bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen
in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen ("stoffen die in
aanraking met water licht ontvlambare gassen ontwikkelenll).

Maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR):
een wetenschappelijk afgeleide waarde voor een stof, die aangeeft bij
welke concentratie òf geen negatief effect te verwachten is op het inilieu
òf een kans van 10.6 op sterfte voor de mens kan worden voorspeld.

Midden calorisch afval:
afval met een calorische waarde tussen 20.000 en 30.000 kilojoule per
kilogram.

Milieu- , veiligheidskritisch:
die onderdelen die bij niet 11leer optiinaal functioneren emissies Ilaar het
inilieu kunnen veroorzaken of de veiligheid van personen in gevaar
kunnen brengen.

Minimumstandaard:
de minimale hoogwaardigheid van de wijze van be- en verwerking van
afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De inininlUI11-
standaard vo1'111t Een referentie voor de inaxiinale inilieudruk die be- en

verwerking mag opleveren. De standaard is een invulling van de
voorkeursvolgorde voor afvalbeheer voor afzonderlijke afvalstoffen en
vormt op die 11lanier EEn referentieniveau bij de vergunningverlening
voor afvalbeheer. Tevens betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en

4 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen.

Niet bijzonder voorval (voorzien en niet voorzien):

onder een nietHbijzonder voorval moet worden verstaan een operationele
afwijking van beperkte oinvang met potentiële risico's.

N ulsi tua tieonderzoelc

onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die
plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende
handelingen plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die
verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de
inrichting in de boden1 kunnen geraken.

Nuttige toepassing:

de handelingen die zijn genoemd in bijlage IIB bij richtlijn nr. 75!442lEEG
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15juli '975
betreffende afvalstoffen.
Het gaat hier om de zogenaamde R-Iiandelingen, handelingen die worden
uitgevoerd na het inzamelen en vervoeren van afvalstoffen en die ertoe
leiden dat afvalstoffen opnieuw worden gebruikt.
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Onbrandbaar:
het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

Ongewoon voorval:
een gebeurtenis die bij een normale gang van zaken niet zou hebben
plaatsgevonden en waarbij (dreigende) nadelige gevolgen voor het milieu
ontstaan. Daarbij kan worden gedacht aan ongelukken en calamiteiten
zoals het kantelen van een tankwagen of het stuktreldcen van een leiding.
Ook als feitelijk geen nadelige milieugevolgen zijn opgetreden maar de
dreiging heeft bestaan of de dreiging kon niet onmiddeIlijk voIledig
uitgesloten worden geacht kan sprake zijn van een ongewoon voorval.

On tl uch ti ngsleiding:

leiding van waaruit ongewenste c.q. verdringingslucht kan ontwijken.

Ontvlambare stoffen:
stoffen die in vloeibare toestand een vlampunt van ten minste 21°e en
ten hoogste 55'C hebben.

Openbaar riool:
voorziening voor de inz3111eling en transport van afvalwater, als bedoeld
in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer.

Open cel:

een accull1ulator waarvan de bak aan de bovenzijde open is.

Procesapparatuur:
apparaten die onderdeel uitmaken van een procesinstallatie.

Procesbesturing:
apparaten, menselijke handelingen of een combinatie daarvan die al of
niet gezamenlijk zorgdragen voor het functioneren van een proces.

Procesinstallaties:
installaties waarin processen en andere handelingen worden uitgevoerd,
inbegrepen de direct hiertoe behorende instaIlaties voor de terug-
winning, zuivering enjofvernietiging van producten, afvalstoffen,
afvalwater en afval gassen en voor tussenopslag (zoals tanks) van deze
stoffen of voor de beveiliging. Tankenparken als DT08/9, het K2-

tanken park en het Tankenpark Laurenshaven alsmede de MAVI vaIlen
onder deze definitie.
Losse tanks voor de opslag van hulpstoffen die geen vast onderdeel

uitinaken van een proces installatie vallen niet onder deze definitie.

Redundant:
zodanig (dubbel) uitgevoerd, dat bij uitval (bijvoorbeeld van een meet-
instrument of een veiligheidssysteem) altijd een tweede (meetinstrument
of een veiligheidssysteem) de functie van het uitgevallen onderdeel
(meetinstrument of veiligheidssysteem) overneemt.
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Reststoffen:
afvalstoffen, die vrijkomen bij de binnen de inrichting gebezigde
processen.

Riolering:
bedrijfsriolering, openbaar riool of een andere - niet gemeentelijke-
voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater

(bedrijfsriolering van derden).

Samenstellen:
verschiIende drukapparaten die een fabrikant tot een geïntegreerd en
functioneel geheel heeft geassembleerd.

Sludge:
een ll1engsel van vloeistof en niet of nauwelijks daarin opgeloste vaste
stoffen, zonder dat een vloeistoffase en een vaste fase visueel onder"

scheidbaar zijn.

Stankverwekkende stoffen;
stoffen waarvan de geurindex meer dan 50.000 bedraagt.

Systeein:
een geheel van meerdere toestellen/apparaten die al of niet met elkaar
zijn verbonden en onder verantwoordelijkheid van de gebruiker tot een
geïntegreerd en functioneel geheel is geasseinbleerd.

Toebehoren (appendages):
zie onder appendages.

Toestel:
apparaat.

Veiligheidstoestellen:
apparatuur, die de veilige werldng van een installatie waarborgen.

Veiligheidsappendages:
voorzieningen voor de beveiliging van drukapparatuur tegen overschrij-
ding van de toegestane grenzen, die bestaan uit:

voorzieningen voor de rechtstreekse drukbegrenzing, en
begrenzingsvoorzieningen die corrigerende organen ín werking
stellen of zorgen voor vergrendeling ofvoor vergrendeling en
blokkering.
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Verbranden als vorm van nuttige toepassing:
het verbranden van afvalstoffen, waarbij het doel voornamelijk is de
afvalstoffen te gebruiken voor energieopweldöng. De afvalstoffen
vervullen dan namelijk een nuttige functie doordat zij in de plaats
komen van een priniaire energiebron die voor deze stof had il10eten
worden gebruikt. Dit betekent dat verbranden van afvalstoffen in een
elktriciteitscentrale, cementoven, enz. als nuttige toepassing wordt
aangenierkt, 111itS aan twee voorwaarden wordt voldaan (zie paragraaf
4.5.3 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2002 - 2012, gewijzigde versie
van april 2004).

Verbranden als vonn van verwijderen:
het verbranden van afvalstoffen in een installatie die speciaal is gebouwd
voor de verbranding van afvalstoffen, zelfs wanneer bij de verbranding de
geproduceerde warmte geheel of gedeeltelijk wordt teruggewonnen

(bijvoorbeeld in een afvalverbrandingsinstallatie en een draaitrommel-
oven (DTO)).

Verwerken van afvalstoffen:
het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen alsmede de hande-
lingen die daartoe leiden.

Verwijderen van afvalstoffen:
handelingen die betrekking hebben op de laatste schakel in de afval-
beheerketen en die zijn opgenomen in bijlage llA van de Kaderrichtlijn
afvIstoffen, de zogenaamde D-handelingen. Het betreft onder meer
verbranden gericht op het vernietigen van afval, en storten.

VIoeistofdìcht:
een zodanige voorziening met "PBV-verklaring Vloeistofdichte
Voorzieningen", die visueel inspecteerbaar (bovengronds) is en
ontworpen en uitgevoerd overeenkomstig daartoe opgestelde PBV-

Aanbevelingen.

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO):

de tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke geen uitbreiding van
brand naar andere ruimten mag plaatsvinden, bepaald volgens NEN 6068.
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RlCHTLIJNEN, NORMEN, REGELINGEN

AI-18:

laboratoria.

CPR 5:

vloeibaar zuurstof; opslag van 0,45-100 D13.

CPR 9-1:

vloeibare aardolieproducten; ondergrondse opslag in stalen tanks en
afleverinstaIlaties voor motorbrandstof.

CPR 9-2:

de richtlijn "VIoeibare aardolieproducten bovengrondse opslag ldeine
installaties" van de Con1ll1Issie Preventie van Ran1pen door Gevaarlijke
Stoffen.

CPR 9-6:

de richtlijn "VIoeibare aardolieproducten opslag tot 150 m"van brandbare
vloeistoffen met een vlan1punt van 55 tot 100°C in bovengrondse tanks,
fiiet aanvullende richtlijnen voor opslag in dubbelwandige tanks, opslag
in D1ilieubescheriningsgebieden voor grondwater, inpandige opslag,
tijdelijke niet stationaire opslag en aflevering.

CPR 13-1:

ammoniak: opslag en verlading, derde druk 1999.

CPR 15-1:

opslag gevaarlijke stoffen in embaIlage: opslag van vloeistoffen en vaste
stoffen (0-10 ton), tweede druk '994.

CPR 15-2:

opslag gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen en bestrijdingsmid-
delen in el1baIlage: opslag van grote hoeveelheden, eerste druk '99'.

CUR/PBV-AANBEVELING 44:

beoordeling van vloeistofdichte voorzieningen.

CUR/PBV-AANBEVELING 51:

inilieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen.

CUR/PBV-AABEVELING 65:

ontverp en aanleg van bodenibescherniende voorzieningen.
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NEN ~ISO 2719:

aardolieproducten en sll1eermiddelen; Bepaling van het vlampunt;
Methode volgens Pensky-Martens met gesloten kroes.

Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffngsgevaar kan
heersen Deel 10: Classificatie van gevaarlijke gebieden.

NEN 1010:

veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

Deeli: onderwerp, toepassingsgebied en fundamentele uitgangspunten.
Deel 2: Termen en definities
Deel 3: Algemene kenmerken
Deel 4: Besclieriiiingsmaatregelen
Deel 5: Keuze en installatie van elektrisch inaterieel

Deel 6: Inspectie
Deel T Bepalingen voor bijzondere installaties, ruiniten en terreinen

NEN 2726:

veiligheidseisen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in bulk over de
weg.

NEN 2920:

eisen voor huishoudelijke en vergelijkbare installaties in midden- en
kleinbedrijf van handel, horeca en nijverheid bedreven met handels-
butaan, handelspropaan en butaan/propaan (B/P)-mengsels.

NEN 3011:

veiligheidskIeuren en -tekens (algemeen).

NEN 3268:

gasflessen voor industriële toepassingen ~ afsluiters, nippels en wartels -
hoofdafmetingen en aansluitmaten (met correctieblad juli 1986).

NEN 6069:

experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen.

NEN 6426:

water; bepaling van 40 elementen met behulp van atomaire-
emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma.

NEN 6901:
voorbehandeling voor het beldeden van ondergronds te leggen stalen
buizen en hulpstukken.

NEN 6902:

uitwendige beldeding met polyethyleen van ondergronds te leggen stalen
buizen en hulpstukken.
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NEN 6905:

uitwendige epoxy-bekledingen van ondergronds te leggen stalen buizen
en hulpstukicen.

NEN 6910:

uitwendige beldeding met (asfalt)bitumen van ondergronds te leggen
stalen buizen en hulpstukken.

NEN-EN 14181:

quahty assurance of automated measuring systems far stationary SQurce
emissions.

NEN-EN 50 014 tlm NEN-EN 50 020, NEN-EN 50 028 en NEN-EN 50 039:

elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploftngsgevaar kan heersen.

NFPA 15:

waterspray fixed systems for fireprotection.

NeR:

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht, uitgave april 2003.

NPR 6903:

aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met
PE beldede stalen buizen en hulpstukken.

NPR 6906:

aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan stalen buizen en
hulpstukken die aan de buitenzijde zijn voorzien van een epoxy-
bekleding.

NPR6911:
aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan stalen buizen en
hulpstuld(en die aan de buitenzijde zijn voorzien van een (asfalt)-
bitumenbeldeding.

NPR 6912:

kathodische bescherming van onshore buisleidingen en constructies van
l11etaal.

NPR 7910-1:

richtlijn voor het indelen van gevarenzones bij gasontploffingsgevaar.

NPR 79'0-2:

richtlijn voor het indelen van gevarenzones bij stofontploffingsgevaar.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten,
juni 2003.
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Afortingen

A-hout:
onbehandeld hout.

Al-(BLA):

een door de Arbeidsinspectie uitgegeven Arbo-informatieblad.

ALARA:

As Low As Reasonably Achievable: "zo laag als redelijkerwijs haalbaar is";
in de Wet niilíeubeheer vastgelegd criteriuiii voor de toetsing van
111ilieuaspecten.

ASI-II:

AfalscIieidingsinstaIIatie II.

AV:

Acceptatie en verwerkingsbeleid.

AVI:

AfalverbrandingsinstalJ a tie.

B-hout:
geverfd, gelakt of verlij md hout.

BAT:

Best Available Technique (Best Beschikbare Techniek).

Bla:

Besluit luchtemissies afvalverbranding.

BREF:

Best Available Techniques Reference Document (Referentiedocument
voor Best Beschikbare Technieken).

Bva:

Besluit verbranden afvalstoffen.

BRL:

een beoordelingsrichtIijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende
certificatie-insteIIingen wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte
en instandhouding van certificaten.

BRZO

Besluit risico's zware ongevallen 1999.

BSB:

Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen.
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C-hout:
verduurzaamd hout, exc1usiefinet waterglas verduurzaanid hout. C hout wordt
onderverdeeld in gecreosoteerd hout en gewolmaniseerd hout (CCA- en CC-hout

CCA-hout is aangemerkt als gevaarlijk afVaL, CC-hout is niet aangemerkt als
gevaarlijk afval

CIN:

Centraal incidenten nUll1mer.

CPR:

een door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen
uitgegeven richtlijn.

CWT:

Caustic Water Treatment (installatie voor de verbranding van caustic water).

DCMR:

DCMR Milieudienst Rijnmond (adres: 's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam
of Postbus 843, 3100 AV Schiedam).

DTO:

DraaitrOlnmeloven.

EHA:

Verbrandingsinstallatie voor onder n1eer hoogcalorisch afval (Energie uit
Hoogcalorisch Afval).

ERS:

Emissie Registratie Systeem

Eural:
Europese afvalstoffenlijst.

HBO:

Huisbrandolie.

HD-stoom:
Hoge druk stoom.

Hl:

Homogeniseerinstalla tie.

HOCAL:

Hoogcalorisch afvaL,

HVN:

Houtveiwerking Nederland.

lEC (1):

Installatie Beheersconcept.
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lBC (2):

Intermediate bulkcontainer.

IPPC:

Integrated Pollution Prevention and Control, directive 96/61/EC (Richtlijn

96/61/EC van de Europese Commissie, inzake geintegreerde preventie en

bestrijding van verontreiniging).

Ko, Ki, K2, K3:

ldasse-aanduiding brandbare vloeistoffen.

LACAL:

Laagcalorisch afvaL.

LA:
Landelijk Afalbeheerplan 2002 _. 1012, gewijzigde versie van april 2004.

Lew:
Lyondell Caustic Water (caustic water afkomstig van Lyondell).

LD-stoom:

Lage druk stoom.

MAC-waarde:

Maximaal Aanvaarde Concentratie waarde.

MAVI:

Metaalalkylenslo bs verwerkingsinstallatie.

MED:

Multi Effect Destillatie installatie.

MICAL:

Middencalorisch afvaL.

MIG/MAG lassen:

Metal Inert Gas/Metal Active Gas lassen: lassen met beschermgas aan
roestvTijstaal, beryllium houdende legering.

MTR:

Maxiniaal toelaatbaar risiconiveau.

Nm3 (m3c):

Norniaal kubieke nieter (een nOlInaal kubieke 11leter gas is de hoeveelheid gas,
clie bij een temperatuur van 273, '5 K (O"C) en een absolute druk van 1,01325 bai
technisch vrij van waterdanip is, een voluiiie van één (1) kubieke inetel' heeft.
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een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN-EN:

een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het
Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en
uitgegeven norm.

NFPA:

National FIre Protection Association.

PIC's:

Products of Incomplete Combustion (emissies als gevolg van onvolledige
verbranding).

ppm:
Parts per milion.

REV:

Reversed osiiiosis unit.

P&ID:

Piping aiid Identifiction Diagram.

RDF:

Refuse derived fuels.

RO:

Roosteroven.

Rvga:

Regeling verbranden gevaarlijke afvalstoffen.

RVI:

Reststoffen Verwerkings Installatie.

seR:
Selectieve Katalytische Reductie.

SCW:

Shell Caustic Water (caustic water afkomstig van Shell).

SNCR:

Selectieve Katalytische Reductie.

SVI:

Slald(enverwerkingsinstalla tie.
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Tungsten Inert Gas lassen: lassen met bescheriiigas aan dunne metaal als
aluminillll1.

VIP:

Vergunningimmissiepunt; het iinmissíepunt waarvoor in de beschilddng
geluideisen zijn opgenoll1en. Het betreft hier iinmissiepunten op relatief

korte afstand van de inrichting.

VGB.

Verklaring van Geen Bezwaar.

VI.G:

Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

vo:
Vortexoven (tye oven in de CWT instalIatie).

WBDBO:

Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag.

Win:
Wet milieubeheer.

Wvo:

Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

ZAVIN:

Ziekenhuisafval verbrandingsinstaIIatie Nederland.

ZIP:

zone~imn1issiepunt; iminissiepunt ter plaatse van de rOndOll1 de

industrieterreinen gelegen woningen, dat gebruikt wordt bij de bewaking
van de grenswaarden binnen de geluidszone. Het betreft hier de
eerstelijns bebouwing van de betreffende woonkern alwaar de hoogste
geluidbelasting vanwege het industrieterrein op zal treden. De ZIP's liggen
veelal op grote afstand van de inrichtingen.
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B. ALGEMENE VOORSCHRIFTN, OP DE GEHELE lNRICHTING BETREKKING

HEBBENDE

BI Algemeen

Bl.1 Vergunning, drijvers en geldigheidstermijn

Bl.1.1 De inrichting dient in werking te zijn overeenkomstig de voorschriften

en de bij de aanvraag behorende en als zodanig gewaarmerkte
bescheiden, één en ander voor zover de voorschriften hier niet van
afwijken. ln dat laatste geval prevaleren de voorschriften uit deze
vergunning.

Bl.l.2 Als vergunninghouders treden op de NV Afvalverwerking Rijnmond, AVR-

Nutsbedrijf Gevaarlijk Afval BV, RAV Water Treatment e.v. en Waterman
e.v.

E1.1.3 Indien andere dan de in voorschrift B1.1.2 genoeinde vergunninghouders

de inrichting gaan drijven dienen zij dit vooraf te melden aan het
bevoegd gezag, onder opgave van naam en vestigingsadres, een uittreksel
van de Kamer van Koophandel alsmede een opgave van de bevoegdheid
om namens een bepaalde entiteit te handelen.

B1.1,4 Deze vergunning geldt tot 1 oktober 2014.

B"l-5 In afwijking van voorgaand voorschrift geldt, dat voor de verwerking van

bepaalde categorieën van afvalstoffen, die als zodanig zijn genoemd in
bijlage 1 bij deze vergunning, vergunning worden verleend tot 1 oktober
2009. Het gaat daarbij om de volgende Eural-codes: 05 0107',050116,05
0601 " 05 07 02, 06 03 11 . c, 06 03 13 . c, 06 04 03 . c, 06 06 02' c, 06 06
03 c, 06 Dg 03 "'c, 07 02 14'" C, 11 01 09'" C, 11 01 ioc, 14 06 01 ",

160504. c.

Bl.l.6 Indien de EHA niet vòòr 1 oktober 2009 is opgericht en in werking is
gebracht vervalt de onderhavige vergunning voor dit bedrijfsonderdeeL.

B1.2 Algemene en gedragsvoorschriften

Bl.2.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van

onderhoud verkeren.

B1.2.2 Op het terrein van de inrichting mag geen begroeiing aanwezig zijn dat
brandgevaar kan veroorzaken, Onkruid en gras 1110eten kort worden
gehouden. Het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is uitsluitend
toegestaan indien dit geen brandgevaar kan opleveren.

B1.2,3 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte il10et zoveel
mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe
aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren
en ander ongedierte plaatsvinden.
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B1.2,4 In geval van een onderbreking langer dan 2 inaanden, van de werkzaan1"
heden betrekking hebbende op enig bedrijfsonderdeel zoals
onderscheiden in deel C van deze vergunning, bij bedrijfsbeëindiging of
bij een faiIissement van één van de vennootschappen die binnen de
inrichting operationeel zijn moeten alle op dat bedrijfsonderdeel of die
betreffende vennootschap betrekking hebbende en in de inrichting
aanwezige (gevaarlijke) (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing
zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd, binnen een termijn van
twee maanden nadat die daarop betrekking hebbende werkzaamheden
zijn gestopt.

B1.2.5 Degene(n) die de inrichting drijf(t)(ven) is verplicht aan alle in de
inrichting werlczaine personen een instructie te verstreld(en, met het
doel gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden
kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en
haar voorschriften, dan wel met de overtreding van een of fiieer van die
voorschriften in werking is.
Een zodanige instructie behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar
op diens verzoek te worden getoond.
Er Iiloet toezicht worden gehouden op het naleven van deze instructie.

B1.2.6 Het vorige voorschrift heeft eveneens betrekking op personeel van derden
dat binnen de inrichting werkzaamheden verricht.

B1.3 Metingen en registraties

B1.3.1 In de inrichting moeten één ofmeerder€ registratiesystemen aanwezig

zijn waarin informatie omtrent onderhoud, 11letingen, keuringen,
controles/inspecties, kopieën van persoonsgebonden diploma's/-
certificaten/opleidingsbewijzen die van belang zijn voor deze

vergunning, gegevens van relevante milieu~onderzoeken en actuele
tekeningen en P&ID's worden bijgehouden. In (de) het registratie-
syste(e)m(cn) moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

de schriftelijke instructies voor het personeel;
aHe procesvaten, opslagtanks, leidingsystemen, gasdetectiesystemen
elektrische systemen, aardingen, veiligheidsldeppen, instrumen-
tatie, rioleringssystemen, ete.;
de geplande data waarop controle (keuring) en/of onderhoud moet
plaatsvinden;
de data waarop controle (keuring) en/of onderhoud is uitgevoerd
alsmede de verslaglegging daarover;
de resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles en
keuringen (zoals van brandblusmiddelen, tanks, (onderdelen van)
procesinstallaties, stookinstallaties, veiligheids- en noodvoorzie-
ningen en drukapparatuur), inspecties (zoals die van bodem-
besehennende voorzieningen, containeropstelplaatsen) en uitge-
voerd onderhoud/reparaties inclusief gemaakte (röntgen)foto's en
tekeningen;
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Bl.3.4

de meetresultaten van de reguliere en1issies en emissies bij
storingen, alsn1ede de relevante procesomstandigheden en de aard
en de omvang van de opgetreden storingen;
ll1eldingen van ongewone voorvallen, iuct vermelding van datum,
tijdstip, het onderzoek en de gen0111en maatregelen;
afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
de massabalansen van de bedrijfsonderdelen waarvoor die worden
opgesteld;
een sluitend overzicht van het energieverbruik van de diverse in de
energiebalans te onderscheiden posten per te onderscheiden

installatie-onderdeeL, zoals dit voortvloeit uit het uit te voeren
energie-effici eney-oIld erzoek;
het actuele bedrijfsnoodplan;
de registratie van klachten van derden omtrent 111ilieu-aspecten en

daarop ondern01l1en acties;

de voor de gehele inrichting geldende actuele documenten betref.
fende AV-AOjIC;

procedures voor het ontwerp, de bedrijfsvoering (incl. sImt-down) en
het onderhoud van installaties ( zoals de installatiebeheers-
concepten);
documentatie van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS);
persoonsge bond en di p loma' s /certifica ten/opleid ings-bewij zen;
resultaten van alle uitgevoerde chemische en fysische analyses,
waaronder vlampuntbepalingen;
actuele plattegrondtekeningen en P&ID's ("as built").

Registers, rapporten en analyseresultaten welke ingevolge deze vergun-
ning moeten worden bijgehouden, l110eten ten minste 5 jaar binnen de
inrichting worden bewaard, tenzij in een ander voorschrift bij deze
vergunning expliciet hiervan wordt afgeweken.
Vergunninghouders zijn verplicht aan een daartoe door het bevoegd
gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste vErzoek (de) het

registratiesyste(e)m(en) ter inzage te geven.

Plattegrond tekeningen als bedoeld in voorgaand voorschrift dienen te
voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het
vergunningaanvraagforn1ulier en de daarbij behorende toelichting.
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B1.4

B1.4.1

B1.4.2

Rapportages

In aanvulling op het op te stellen milieujaarverslag op grond van het
"Besluit milieuverslaglegging " dienen aan het bevoegd gezag tevens de

volgende gegevens te worden overlegd in de onderstaande rapportage-
frequentie, al of niet gelijktijdig met de indiening van het milieu-
jaarverslag:

'Te ....... /
.i .. i/. . /i /i .......

1. Emissies RO's, EBA , DTû's en Binnen zes weken na afloop (1.2.14

VO's die overeenkomstig vigerende van ieder kvvartaal; Conform eZ.2.l3

wet-en regelgeving en deze voorschrift 5.6 bijlage 1 Rvga, (4.2.11

vergunning moeten worden voorschrift 4.3 bijlage A Bla en

gemeten voorschrift 2.14 van de bijlage

van het Eva

2. Aantal uren by-pass en uit Binnen zes weken na afloop Ci.2.15

bedrijf zijn van (een deel van de) van ieder kwartaal C2.2.'14

rookgasreiniging RO's, EBA, DTO's

en VO's, oorzaak en voorgestane

oplossingen

3. Het totaal aantal vervoer. Jaarlijks met het E8.1.1

bewegingen per transporrmedium milieujaaiverslag

(per as, per spoor, over water) c.q.

vervoerde hoeveelheden per

transportmedium (per pijpleiding)

en het aandeel van de aangevoerde

afvalstoffen en hulpstoffen en

afgevoerde afval- en reststoffen

over deze gebruikte transport-
I

media -1___
4. Hoeveelheden gebruilcte Jaarlijks met het

hulpstoffen ingedeeld iiaar aard en mileujaalverslag

soort

5. Energieprestaties cf. format Jaarlijks met het BG.3.1

FO-industrie milieujaarverslag

6. Voortgang plan van aanpak bij Jaarlijks met het

het Veiligheidsrapport mileujaarerslag

7. Voortgang plan van aanpak Jaarlijks met het BS.2.5

geluidreducerende maatregelen milieujaalverslag

Voor het eerst in het miJieujaarverslag over het kalenderjaar 2005 dienen
onbetrouwbaarheden in de gebruikte nieetdata te worden aangegeven
alsniede de consequenties voor de toets aan de geldende noniien. Tevens
dient ~ indien voor uitgevoerde iiietingen geen gebruik is gemaakt van
nationale ofinternationele gestandaardiseerde normen - te worden
aangegeven welke gevalideerde meetmethode is gebruikt alsmede de
betrouwbaarheid daarvan.
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B1.5.2

Onvoorziene gebeurtenissen en calamiteíten

In het geval van onvoorziene gebeurtenissen en ealall1iteiten dient voor
het afschakelen van alle in de inrichting aanwezige procesÍnstallaties in
doelniatige shut-down procedures te zijn voorzien. Deze shut-down
procedures dienen te zijn opgenomen in (de) het registratiesyste(e)m(en)
als bedoeld in voorschrift B'.3.',

In de sImt-down procedures dienen (afhankelijk van het soort calamiteit)
teniuinste beschreven te worden:
a. de autoinatische afschakelingen;

b. de handmatig uit te voeren afschakelingen;
c. de benodigde maatregelen ten aanzien van het verwijderen van

verstoppingen inleidingen e.d.;
cl. de benodigde iuaatregelen ten aanzien van het verwijderen van in

de instalIatie achtergebleven stoffen zoals bijvoorbeeld
metaalalkylenslobs bij de MA VI.

B1.6 Meldingen voorvallen

B1.6.1 Ten aanzien van ll1eldingen van ongewone voorvallen in de zin van
artikel 17.1 en 17.2 van de Wm laat het daarin genoemde bevoegde
bestuursorgaan zich mede vertegenwoordigen door het Regionaal
Verbindingscentluiii via het Centraal Incidenten Numn1er.

Bl.6.2 Van elk niet~voolzienbaar bijzonder voorval moet binnen 15 minuten

aangifte worden gedaan bij de politiemeldkamer van de gemeentepolitie
te Rotterdam via het Centraal Incidenten Nummer (ClN). Onder een
niet.voorzienbaar bijzonder voorvaliTIoet worden verstaan een reeds
ontstane operationele afwijking, die buiten de grens van de inrichting
(mogelijk) waarneembaar is of die zich als zodanig kan ontwikkelen.

Bi.6.3 Elk voorzienbaar bijzonder voorval moet vooraf worden gemeld aan de
Centrale Meld- en Regelkamer van de DCMR. Onder een voorzienbaar
bijzonder vOOrVallTIOet worden verstaan een nog uit te voeren activiteit,
die buiten de grens van de inrichting (mogelijk) waarneembaar is of die
zich als zodanig kan onrwikJ(elen.

Bi.6.4 Van elk niet-bijzonder voorval (voorzienbaar en niet voorzienbaar) moet
binnen 15 minuten melding worden gedaan de Centrale Meld- en
Regelkamer van de DCMR. Onder een niet-bijzonder voorval moet worden
verstaan een operationele afwijking van beperkte omvang fi1et potentiële
risicois.

Bi.6.5 Onverminderd het gestelde in voorschrift B.l.6.1 moet iedere brand
worden gemeld aan de gemeentelijke brandweer Rotterdam via het in
voorgaande voorschriften genoeinde CIN.nummer.
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B1.6.6

Bl.6.7

Bl.6.8

Bi.6.9

B1.7

Bl.7.1

De buurbedrijven waarvoor de gevolgen van een bijzonder voorval van
belang zouden kunnen zijn moeten onmiddellijk worden gewaarschuwd.
lndien noodzakelijk moeten door vergunninghouders (concentratie)-
l11etinen worden verricht om vast te stellen of er gevaar voor buur-
bedrijven bestaat. Met de buurbedrijven die gevaar lopen alsmede met
het Regionaal Verbindingscentrum nI0et regel1113tig contact worden
gehouden zolang het gevaar bestaat.

Op de plaats van waaruit de in voorgaand voorschrift omschreven
waarschuwingen gegeven worden, moet ll1en zich continu op de hoogte
kunnen stellen van de heersende windrichting.

Van elk bijzonder en niet bijzonder voorval met oen systeem, dnikvat of
pijpleiding alsmede het toebehoren, dat onder toezicht is gebracht van
een in het kader vaii het WarenwetbesluIt drulcapparatuul aangewezen
keuringsinstelling, niaet ol1niddellijk inelding worden gedaan aan deze
keurinsinstelling en aan het bevoegd gezag.

Van elk ongeval met een verticale bovengrondse opslagtank, die onder
toezicht van een in het kader van het Warenwetbesluit drukapparatuur
aangewezen keuringsinstelling is vervaardigd en is goedgekeurd, inoet
melding worden gedaan aan deze keuringsinstelling en aan het bevoegd
gezag.

Stagnaties

Indien het accepteren, bewaren, bewerken of verwerken van (gevaarlijke)

afvalstoffen stagneert of dreigt te stagneren, zodanig dat:
daarbij milieuhygiënische of veiligheidsrisico's ontstaan of kunnen
ontstaan of

als gevolg darvan de voorschriften uit deze vergunning niet langer
kunnen worden nageleefd of
daarbij de continuïteit van de verwijdering in gevaar kOlnt of kan

komen voor één of meer (gevaarlijke) afvalstoffen,
dienen vergunninghouders dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven
aan het bevoegd gezag en aan de directeur SAS. Deze mededeling dient
gegevens te bevatten over de oorzaak en (verwachte) tijdsduur van de
stagnatie, de gevolgen voor het inilieu, de veiligheid en de continuïteit
van deverwijdering alsmede de maatregelen die worden genomen om de
stagnatie op te heffen respectievelijk in de toekomst te voorkomen.
Tevens moeten vergunninghouders aangeven of en zo ja welke
vergunningvoorschriften als gevolg van de stagnatie niet kunnen worden
nageleefd.
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Bl.7.2 In aaanvulling op het voorgaande voorschrift geldt dat, indien de verwer-
ldng van llletaalalkylen voor een periode van l11eer dan twaalf uur is
gestagneerd, terwijl er metaalalkylen op het terrein aanwezig zijn:

eventuele nieuwe aanvoer dient te worden stopgezet;
hiervan direct melding dient te worden gemaakt aan de Centrale
Meld- en Regelkamer van de DCMR. Hierbij dient aangegeven te
worden wat de reden van de stagnatie is en wat gedaan wordt O1n de

stagnatie te verhelpen,
Indien er geen uitzicht is op verwerking binnen twaalf uur na de melding
dient de ISO-container met metaalalkylenslobs direct aan de ontdoener
geretourneerd te worden.

Bi.S Maximale bewaartermijl1

Bi.S.l De binnen de inrichting opgeslagen afvalstoffen en reststoffen mogen

worden bewaard gedurende een periode van maximaal één jaar.

Bl.8.2 Reststoffen die vTijlmmen bij het be- of verwerken van (gevaarlijke) afval-

stoffen 1110gen voor een periode van lllaxiniaal één jaar worden bewaard
binnen de inrichting, tenzij daarmee de maximale opslagcapaciteiten
worden overschreden zoals deze in onderdeel CS van de aanvraag zijn
weergegeven. In dat geval vigeren de maximale opslagcapaciteiten.

Bi.S.3 In afwijking van voorschrift Bl.8.1 en voorschrift B1.8.2 geldt voor de

opslag van bodernas een maxiinale opslagteriiiijn van drie jaar, tenzij
daarmee de maximale opslagcapaciteit wordt overschreden zoals deze in
onderdeel CS van de aanvTaag is weergegeven. In dat geval vigeert de
maximale opslagcapaciteit.

B.l.SA In tegenstelling tot hetgeen in voorschrift B1.S.1 is bepaald mogen de
genoemde stoffen langer dan de genoemde periode worden bewaard
indien het bevoegd gezag, na schriftelijk verzoek daartoe, vooraf
schriftelijk toestemming heeft verleend. In het schriftelijke verzoek
wordt vermeld:

de reden van de stagnatie van de afvoer;
verwachte tijdsduur van de stagnatie van de afvoer;
de mogelijldieden om de stagnatie van de afvoer zoveel mogelijk te
beperken.

B'.9 Uitbediijfl1ame van installaties ofprocesonderdelen

B1.9.1 Alle installatieonderdelen die niet meer in bedrijf zijn, moeten zodanig
worden onderhouden dat zij ge eu nadelige gevolgen voor het milieu
kunnen veroorzaken.
Indien dit niet mogelijk is moeten ze direct worden verwijderd.

Bl.9.2 Buiten gebruik gestelde procesinstallaties moeten ziju gereinigd en

worden geïsoleerd van andere in gebruik zijnde installaties bijvoorbeeld
door middel van afblinden.
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Bl.10 Proefnemingen

Bi.lO.1 PrOefneniingen, proefneining innovatieve techniek

B1.10.2 Vergunninghouders mogen, bij wijze van proefneining, een andere TIieel
innovatieve techniek toepassen dan beschreven in onderhavige vergun-
ning, mits hiervoor voorafgaand aan de proefneming, schriftelijke
toestemming is verkregen van het bevoegd gezag.

Bi.l0.3 Ter verkrijging van deze toestemming dienen de volgende gegevens

voorafgaand aan de proefneming schriftelijk te worden verstrekt aan het
bevoegd gezag:
a. een technische beschrijving en/of specificatie van de innovatieve

bewerkingswijze TIiet vermelding van cIe capaciteit;
b. het doel en de functie van de innovatieve techniek;

c. een opgave van de wijzigingen in de bedrijfsvoering. milieubelasting

en -risico's als gevolg van de invoering van de innovatieve techniek;
d. een opgave van de geplande aanvangsdatum, alsmede van de duur

van de proef;
e. de aard, hoeveelheid en fysisch-chemische specificaties van de te

behandelen (gevaarlijke) afvalstoffen tijdens de proefneming;
f. de verwachte 11lassabalans waarin aandacht voor de emissies naar de

verschillende inilieucoinpartimenten, energieverbruik en
(eventuele) reststoffen;

g. de verwachte bestemming van de (eventuele) reststoffen, liiet
vermelding van de verwachte fysisch/chemisch/toxicologische
specificaties en eventuele hergebruikmogeIijkheden;

h. een opgave van de eventueel te verwachten aanpassingen in de

acceptatie criteria en/of acceptatieprocedure als gevolg van de
invoering van de innovatieve techniek;

i. de wijze waarop bij de uitvoering van de test door middel van

inetingen en registraties de procesvoering en de emissies worden
gecontroleerd en beheerst;

J. de wijze waarop de resultaten van de test worden gerapporteerd aan

de bevoegde gezagen;
k. de veiligheidsaspecten en de gevolgen hiervan voor het veiligheids-

rapport.

B1.10-4 Indien bij het beproeven van de innovatieve techniek tevens bij wijze van
proef, andere (niet vergunde) afvalstromen worden behandeld, moeten
bij de te verstrekken gegevens als bedoeld in voorgaand voorschrift
tevens de gegevens zoals bedoeld in het hiella volgende voorschrift

onder a, b en c worden verstrekt.
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Proefneming vergunde en/of andere (gevaarlijke) afvalstoffen

B1.10-5 De vergunninghouders mogen, bij wijze van proef, vergunde en/of andere

(gevaarlijke) afvalstoffen verwerken die niet voldoen aan de voor
vergunninghouders geldende acceptatievoorvaarden, 111its hiervoor
vooraf schriftelijke toestemming is verleend. Ter verkrijging van deze
toestemming dienen de volgende gegevens voorafgaand aan de
proefneming schriftelijk te worden verstrekt aan het bevoegd gezag:
a. productnaam, samensteIIing en fysisch/chemisch/toxicologische

specificaties van de betreffende (gevaarlijke) afvalstoffen;
b. de bron van herkomst (tye bedrijf en soort proces) en de te

behandelen hoeveelheid van de betreffende (gevaarlijke)
afvalstoffen;

c. de parameters waarop de betreffende (gevaarlijke) afvalstoffen
afvijken ten opzichte van de vigerende acceptatiecriteria voor de
betreffende beo/verwerkingsmethode;

d. de wijze waarop de te behandelen (gevaarlijke) afvalstoffen worden

be- en/ofverwerkt en/of definitief verwijderd;
e. de wijze waarop bij de uitvoering van de proef door middel van

metingen en registraties de procesvoering en de en1issies worden
gecontroleerd en beheerst;

f. de verwachte 1113ssabalans waarin aandacht voor de einissies naar de

verschillende milieuCOlnpartiinenten, energieverbruik en

reststoffen;
g. de verwachte besten1111ing van de reststoffen, inet verinelding van de

fysische/chemische/toxicologische specificaties en eventuele
hergebruiksmogclij kheden;

h. een opgave van de geplande aanvangsdatum, alsmede van de duur

van de proefneming;
i. de geschatte hoeveelheid van de (gevaarlijke) afvalstof die jaarlijks in

Nederland vrijkomt;
j. de geschatte hoeveelheid van de (gevaarlijke) afvalstof die in de

instalIatie kan worden behandeld;
k. de te verwachten gevaarsaspecten en de getroffen veiligheids~

voorzieningen;
L de te treffen milieuvoorzieningen en voorzorgmaatregelen:
m. een beschrijving van de huidige verwijderingwijze en bestemn1ing

van de te beproeven afvalstof;
n. de wijze waarop de resultaten van de proef worden gerapporteerd.

B1.10-5 Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoals
bedoeld in de voorschriften B1.10.2 en B1.1 0-4 van deze beschikking

toesteinn1ing verlenen, onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de
proefnen1ing. Deze nadere eisen kunnen een beperking van duur of een
beperking van de bij de proefneiningen te verwerken en te verwijderen
hoeveelheid of aard van het materiaal betekenen. Tevens kan het bevoegd
gezag nadere eisen stellen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden
van de proefnemingen.
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Bl.10.6 Vergunninghouders mogen niet eerder aanvangen met een proefneming
als bedoeld in deze paragraaf van deze beschikking dan nadat de

schriftelijke toesten1ming van het bevoegd gezag is ontvangen.

Bi.l0.7 De resultaten van de proefneming moeten binnen twee l11aanden na

beëindiging van de proefneining aan het bevoegd gezag worden
overgelegd. Indien de proefneming voor vergunninghouders aanleiding
geeft tot wijziging van de bedrijfsvoering dan dienen vergunninghouders
tevens te rapporteren over de door vergunninghouders te onderneinen
acties.
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B2 Doelmatigheid en financiële aspecten

BZ.l Acceptatie en be- of verv/erking, administratieve organisatie en interne controle

EZ.l.l Binnen de inrichting TI10gen slechts die afvalstromen worden

geaccepteerd ten behoeve van veiwerking in de te onderscheiden
veiwerkingsinstallaties c.q. bedrijfsonderdelen, zoals aangegeven in
bijlage 1 bij deze vergunning en onder de daarin aangegeven
voorwaarden alsll1ede de overige voorwaarden die uit deze vergunning
voortvloeien.

B2.1.2 Indien sprake is van een urgent publiek belang kan de directeur SAS,
overeenkoll1stig artikelio.5 van de WH1, de vergunninghouders
verplichten tot het accepteren, beo/verwerken en verwijderen van
bepaalde gevaarlijke afvalstoffen binnen de inrichting. Tevens kan de
wijze van acceptatie, be-lverwerkíng en verwijdering verplicht worden
gesteld.

BZ.l.3 Ten aanzien van de in bijlage 1 genoeinde afvalstroinen, die vallen onder
'sectorplan 2' van het LAP (procesafJiankelijk industrieel afval) en die op
grond van bijlage 1 mogen worden geaccepteerd, dienen vergunning*
houders ervoor zorg te dragen, dat:

betreffende aanbieders schriftelijk verklaren, dat: "nuttige toepas-
sing van deze afvalstroom niet mogelijk is, binnen de in het I.AP
gestelde criteria";
jaarlijks door hen onderzoek wordt gedaan naar de iiuttige
toepassingsmogelijkheden van die stronien uit deze categorie die in
hoeveelheden van ineer dan 250 tonfjaar worden aangeleverd.
De onderzoeksresultaten dienen schriftelijk te worden vastgelegd in
een onderzoeksrapport en te worden bewaard in het (de) onder
voorschrift B1.3.1 genoemde registratiesyste(e)m(en) .

B2.1.4 I.ndien het onderzoek als bedoeld in voorgaand voorschrift oplevert, dat
nuttige toepassing van een of meerdere afvalcategorieën il10gelijk is
binnen de in het LA genoenide criteria dienen deze afvalstromen direct
na bekend worden van de onderzoeksresultaten te worden geweigerd.
Tevens dient het AV-AO/lC hierop te worden aangepast.

B2.i-s De vergunninghouders dienen er zorg voor te dragen dat er zodanige
voorzieningen zijn getroffen dat van de aanwezige gevaarlijke afval-
stoffen representatieve 1110iisters kunnen worden genoinen.

B2.1.6 Voorgaand voorschrift is niet van toepassing op de in bijlage 2 van BGI-
44210 (Acceptatieprocedure GA, onderdeel A5 van de vergunning-
aanvTaag) genoemde afvalstromen.

B2.1.7 Afalstoffen die reacties met elkaar kunnen aangaan, waardoor lucht-

verontreiniging of gevaar, schade ofhincler kan ontstaan, 1110gen

voorafgaand aan de be- ofverwerlung niet ll1et elkaar in aanraking
komen.
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B2.1.9

De vergunninghouders zijn te allen tijde verplicht te handelen
ov€reenkoinstig de documenten die behoren tot het zogenaamde AV~

AO/IC (onderdeel A5 met bijlagen, behorende bij de aanvTaag om
vergunning) en daarin 111et in achtnanie c.q. door toedoen van
onderstaande voorschriften aangebrachte inutaties.

Wijzigingen in de documenten die behoren tot het zogenaamde AV-AO/IC

(onderdeel A5, behorende bij de aanvraag om vergunning en de daarin
aangebrachte mutaties) waarbij wordt afgeweken van cIe richtlijnen

(bijlage 2 bij deze vergunning) zoals opgesteld in de "Richtlijn basis
acceptatie- en verwerkingsbeleid" , de "uitgangspunten voor de AO/IC" en
de randvoorwaarden voor de monsteruameN en analyseprocedure zoals
vast.gelegd in het Eindrapport De verwerking verantwoord d.d. februari
2002 en zoals opgesteld door de Werkgroep "Uitvoering aanbevelingen
Commissie HOI's en inspectieonderzoek" dienen vooraf ter goedkeuring
te worden gezonden aan het bevoegd gezag.

Bij het verzoek tot wijziging wordt vermeld:
de reden tot wijziging;
de aard van de wijziging;
de reden tot afWijking van de richtlijnen.

BZ.1.1o Het is vergunninghouders verboden om zonder schriftelijke mededeling
aan het bevoegd gezag overige dan de in voorschrift R.Z.i.g genoenide
wijzigingen aan te brengen in de documenten die behoren tot het
zogenaamde AV-AO/IC (onderdeel A5, behorende bij de aanvraag om
vergunning en de daarop aangebrachte wijzigingen).

BZ.l.ll Binnen 3 maanden na het van kracht worden vaii deze vergunning dient
het AV-AO/IC in overeenstemming te zijn gebracht met de voorschriften
in deze vergunning.

B2.2 Tarieven

B2.2.1 Het is vergunninghouders toegestaan voor het bewaren, bewerken en

verwerken van gevaarlijke afvalstoffen, een bedrag in rekening te
brengen. De hoogte van dit bedrag dient in overeenstemming te zijn met
de door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer gestelde regels (voor zover hieromtrent regels zijn gesteld).

BZ.2.2 Op een daartoe strekkend verzoek van het bevoegd gezag en/of de
directeur SAS dienen vergunninghouders de hoogte en opbouw van de in
rekening te brengen bedragen binnen twee weken na dit verzoek schrif-
telijk mee te delen aan het bevoegd gezag en de directeur SAS.

B2.2.3 Vergunninghouders zijn verplicht tot 111edewerking aan een audit ter
toetsing van de tariefstelling. Uitvoering van een audit gebeurt onder
verantwoordelijkheid van de directeur SAS.
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B2.3 Financiële zekerheid

B2-3.1 Binnen een termijn van 6 maanden na het van kracht worden van dit
voorschrift dient door de vergunninghouders financiële zekerheid te zijn
gesteld ter nakoming van de aan deze vergunning verbonden voor-
schriften en ter afdekking van milieuschade die voortvloeit uit het
drijven van de inrichting.

Het uiteindelijke schriftelijk bewijs van financiële zekerheid dient
binnen 7 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift te zijn
overlegd aan het bevoegd gezag.

£2.3.2 Binnen een termijn van 3 maanden na het van kracht worden van

voorschrift B.2.3.1 van deze vergunning dient door de vergunninghouders
hiertoe een voorstel te zijn ingediend bij het bevoegd gezag, waarbij het
Besluit financiële zekerheid milieubeheer in acht wordt genomen. In dit
voorstel dient in ieder geval de vorm van zekerheidsstelling te worden
onderbouwd alsmede de duur van zekerheidsstelling en de hoogte van de
deldcing van de kosten die samenhangen met zowel het nakomen van de
aan de vergunning verbonden voorschriften als aansprakelijkheid voor
TI1ilieuschade. Aan het voorstel kunnen binnen vier weken na overlegging
nadere eisen worden gesteld. Het voolstel111oet TIiet inachtneiuìng van
deze nadere eisen worden uitgevoerd.

B2.3.3 Van iedere wijziging met betreldcing tot de financiële zekerheidsstelling
dient mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag. Daarbij kan

door het bevoegd gezag binnen 4 weken na deze mededeling een nadere
eis worden gesteld. Indien niet binnen 4 weken na deze Iliededeling een
nadere eis is gesteld wordt de wijziging autOlnatisch van lu"acht.
In een nadere eis wordt aangegeven ofvan de voorgestelde wijziging een
opschortende werking uitgaat, zodat de voorgestelde wijziging nog niet
vanlcracht wordt, totdat aan de nadere eis is voldaan.
Tot aan het van kracht worden van iedere nieuwe wijziging dient de
vigerende financiële zekerheid gesteld te blijven.

B2.3-4 Diegenen die de inrichting drijven en voornemens zijn die inrichting
(deels) over te dragen aan een ander, dienen dit ten iiiinste vier weken
voor de overdracht te melden aan het bevoegd gezag.
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B3

B3.1

B3.1.1

Bodem

Bodembescherming algemeen

Binnen een termijn van 3 111aanden na het van kracht worden van dit

voorschrift dient de reeds uitgevoerde bodemrisico-analyse, die onderdeel
uitmaakt van deze vergunning, te zí j n aangepast aan de onderstaande
punten en ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag:

aangegeven dient te worden hoe onderhoud, inspectie en
incidentenmanagen1cnt van bodembeschermende voorzieningen
door middel van procedures en werkinstructies handhaafbaar zijn
geborgd, één en ander op basis onder meer het in voorschrift B3.1.7
en B3.1.8 genoemde inspectie- en onderhoudsplan;
aangegeven dient te worden welke (technische) voorzieningen en
personeel beschikbaar zijn in het kader van incidentenn1anagement
voor de van toepassing zijnde te onderscheiden bodem bedreigende
activiteiten;
de Bodemrisico categorieën (BRC's) dienen waar nodig nog in over-
eenstemming te worden gebracht ITIet de juiste eind-einissiescore

(EES) en andersom, ëén en ander overenkomstig onderstaande tabel:

Activiteitnummer EES en BRC

B (pompplaatsen niet in gebouw) EES ~ 3; BRC ~C

144 (losplaatsen natronloog. Opslag in waswatel~ EES ~ 2; BRC "' B

zuivering)

53 (incidentele opslag DTO-slak) EES ~ 3; BRC ~ C

55 (opslag anti-schuim bij DrO-9) EES~2;BRC~B
26 (romney-loodsfopstelIng voor twee smeerolie EES ~ 2; BRC ~ B

vaten)

31 (werkplaats voor inetaalbewerking, in EES ~4; BRC~ C

gebouw 2)

36 (losplaatsen zoutzuur, natronloog en zwavel- EES ~ 3; BRC ~ C

zuur naast rookgasreinigingsinstallatie)

in de boden1risíco~analyse dient te worden aangegeven, dat het uit te

voeren nul situatie-onderzoek betrekking dient te hebben op alle
bodembedreigende activiteiten;
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de maatregelen als verwoord in bijlage G (tabel 3-4 bepaling van te
treffen maatregelen en voorzieningen) van onderdeel C3 (bodem,
versiedatUI11 april 2004) van de aanvraag dienen te worden

aangepast als hieronder veiwoord:

Nr. i) Beschrijving activiteit Door te voeren aanpassingen
in tabel C3-4

4.1 Hl Subact. 3.4 moet zijn 4.2;
toepassen incidenten-

111311ageinent

16.3 Verlading cll opvang residu EES = 4 moet zij n 2

Dahlmanfiters
25 Lospplaa tsvacu um-wagens

I Toepassen overvulbeveiligingkelderwa ter-systeeem

26 Romiieyloods /0 ps telling Toepassen lekbakken
voor twee sineerolievaten

27 Opslagplaats voor Toepassen speciale emballage
s111eeroliën en vetten

37.5 Opslag organische sulfide EES = 3 moet zijn 1 (BRC = A

i.p.v. Cl

38 Ondergrandse dielseItank Uitvoeren risicobeperkend
bodemonderzoek

56 Opslag chemicaliën Uitvoeren risicobeperkend
bodemonderzoek

42 Tussenopslag ruwe slak Uitvoeren risicobeperkend
bodemonderzoek

44
I RVI

Uitvoeren risicobeperkend
bodemonderzoek

45.2 Bovengrondse dieseltank Uitvoeren risicobeperkend
t.bv. rijdend materieel bodemonderzoek

47 Opslag A VI-bodemas Uitvoeren risicobeperkend
bodemonderzoek

48 Scheeps beladingsinstalla tie Uitvoeren risicobeperkend
bodemonderzoek-

Ontbrekende locaties:

Algemeen B: Pompplaatsen

Containerreparatie werkplaats (subact 5.3; BES = 4; EES = 3; BRC = Cl

1) hei nunimer venvijst naar een locatienummel. op eeTJ tekening, als genoemd in tabel C.J4,

als onderdeel van de aanvraag (C3, apiil 2004)

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de ter goedkeuring
voorgelegde aangepaste bodemrisico-analyse.
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B3.1.2 Met betreldöng tot alle binnen de inrichting aanwezige bodem-
bedreigende activiteiten dienen afdoende bodembeschermende
voorzieningen te worden getroffen die leiden tot een verwaarloosbaar (A)
dan wel aanvaardbaar risico (A) in de zin van de NRB, één en ander

overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde bodemrisico-analyse en de
uit uitvoorgaand voorschrift voorvloeiende aanpassingen daarop. De uit
de aangepaste bodemrisico-analyse volgende aanpak, dient binnen 12

inaanden na van kracht worden van dit voorschrift te zijn uitgevoerd.

VIoeistofdichte voorzieningen en bedrijfsriolering

B3.1.3 Om aan te tonen dat de in de bodemrisico-analyse als vloeistofdicht
aangemerkte voorzieningen voldoen aan de eisen ten aanzien van
vloeistofdichtheid zoals gesteld in de NRB dient binnen 3 maanden na
het in werking treden van dit voorschrift een inspectie confonl1 curlpbv-

aanbeveling 44 te zijn verricht, voor zover dat nog niet heeft
plaatsgevonden.

B3.1-4 De resultaten van de in het vorige voorschrift bedoelde inspectie dienen
na het bekend worden dan wel indien deze reeds eerder bekend waren
terstond te worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

B3.1.5 indien blijkt dat op basis van de inspectie de vloeistofdichte voorzienin-
gen of de bedrijfsriolering niet als vloeistofdichi kan/kunnen worden
aangemerkt dient/dienen:

de vloeistofdichte voorzieningen en de bedrijfsrIolering binnen
zes ll1aanden na inspectie vloeistofdicht te worden gemaakt
overéénkomstig het gestelde in KIWA/PBV-Beoordelingsrichtlijn 2371
en CUR/PBV-aanbeveling 65;

de bedrijfsriolering binnen 6 maanden vloeistofdicht te worden
gemaakt overeenkomstig het gestelde in CUR/PBV-aanbeveling 51.

B3.1.6 Indien blijkt dat op basis van de inspectie de bestaande vloeistofdichte
voorzieningen of de bedrijfsriolering niet als vloeistofdicht kunnen
worden aangemerkt en ook niet vloeistofdicht kunnen worden gemaakt
dient een monitorìngssysteem te worden aangelegd. Het monitorings-
systeem moet worden ontwikkeld en getoetst conform de . Richtlijn
Monitoring bodem!cwaliteit bedrijfsmatige activiteiten, 1998' behorende
bij de NRB.

B3.1.7 Binnen 12 maanden na inwerkingtreding van dit voorschrift dienen
vergunninghouders een inspectieprogramina voor de boden1-
beschern1ende voorzieningen en bedrijfsriolcring ter goedkeuring aan te
bieden aan het bevoegd gezag. In het inspectieprogramma dient het
volgende te zijn uitgewerkt:

welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
de inspectiefrequentie;

de wijze van inspectie (visueeL, monstername, inetingen, etc.);
welke deskundigheid daarvoor nodig is;
wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
welke n1iddelen daarvoor nodig zijn;
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B3.1.8

B3.1.9

B3.2

B3.2.1

B3.2.2

hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
welke acties bij geconstateerde ol1regelmaLigheden worden
genomen.

Het bevoegd gezag kan daarbij nadere eisen stellen aan het
ins pecti eprogramma.

Binnen 12 inaanden na inwerkingtreding van dit voorschrift dienen
vergunninghouders een onderhoudsprograiniua voor de
bodeinbeschermende voorzieningen en bedrijfsriolering ter goedkeuring
aan te bieden aan het bevoegd gezag. In het onderhoudsprogramma dient
het volgende te zijn uitgewerkt:

welke voorzieningen onderhouden worden;
de onderhoudsfrequentie;
waaruit het onderhoud bestaat;
wie het onderhoud uitvoert;
welke middelen voor het onderhoud nodig zijn.

Het bevoegd gezag kan daarbij nadere eisen stellen aan het
onderhoudsprogramma.

Het volgens de voorschriften B3.1.7 en B3.1.8 goedgekeurde inspectie- en
onderhoudsprogramma dient te worden uitgevoerd.

Bodemonderzoek

N ulsi tuati e-onderzoek

Binnen 12 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift dient
een nulsituatie~ondelzoek te zijn uitgevoerd, waarbij de bodeiii (grond en
grondwater) van de inrichting is onderzocht.
Het onderzoek dient ten minste te voldoen aan de eisen van de
Nederlandse voornorm (NV) 5740, "Bodem, onderzoeksstrategie bij
verkennend onderzoekII.

Uiterlijk twee ll1aandeii voorafgaand aan de uitvoering van het
nulsituatieonderzoek moet de opzet aan het bevoegd gezag worden
gezonden. Daarbij kan gemotiveerd gebruik worden gemaakt van reeds
in het verleden verrichte boden10nderzoeken. die aan de in voorgaand
voorschrift bedoelde norm voldoen en voldoende actueel zijn.
Omtrent het aantal en de plaats van de boringen, peilbuizen en de
bodemmonsters, de toe te passen analysemethode en de te bepalen
parameters kunnen binnen vier weken na overlegging van deze
onderzoeksopzet door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld.
Het nulsituatic-onderzoek n10et n1et inachtnen1ing van deze nadere eisen
worden uitgevoerd.
De resultaten van het onderzoek moeten binnen een maand na uit-
voering van het boden10nderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.
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B3.2.3

B3.24

B3.2.5

B3.2.6

Indien op grond van enig voorschrift, verbonden aan een beschikking,
voorzieningen dienen te worden getroffen welke een uit te voeren
nulsituatie onderzoek zouden kunnen belemmeren of onmogelijk
maken, 1110et het onderzoek worden verricht voordat de betreffende

voorzieningen zijn getroffen.

Eindsi ¡ua tie-onderzoek

Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten waarvoor de vergunning is
verleend dient een eindsituatie-onderzoek te worden uitgevoerd.
Het einc1siruatieonderzoek dient ten iuinste te voldoen aan de eisen van
de Nederlandse VOOrllünl1 (~\rN) 5740, "Bodem, onderzoeksstrategie bij

verkennend onderzoek" of het "Bodemonderzoek Milieuvergunning en
BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek, SDU, Den Haag,
oktober 1993 ISBN 90-120-81181".

Uiterlijk 2 111aanden voorafgaand aan de uitvoering van het eindsituatie-

onderzoek moet de opzet aan het bevoegd gezag worden gezonden.
Omtrent het aantal en de plaats van de boringen, peilbuizen en de
bodelllffonsters, de toe te passen analysemethode en de te bepalen
paraineters kunnen binnen vier weken na overlegging van deze

onderzoeksopzet door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld.
Het eindsituatieonderzoek moet ITIet inachtneiiiing van deze nadere
eisen worden uitgevoerd.
Monsternen1ing moet direct na het beëindigen van de activiteiten
plaatsvinden.
De resultaten van het onderzoek 1I1Oeten binnen een maand na uitvoe-
ring van het bodeiiionderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

Indien een eindsituatieonderzoek en een saneringsonderzoek zijn
voorgeschreven, blijven de voorschriften verbonden aan deze vergunning
nog gedurende 12 iuaanden nadat de vergunning haar geldigheid heeft
verloren van kracht.
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B4

B4.1.

B4.l.l

B4.1.2

B4.l.3

B4.2

B4.2.1

B4.2.2

Lucht

Ve111chten van continue metingen en registraties in de afgassen van de

verbrandingsi nstallaties

Een door een analyser gegenereerde meetwaarde is uitsluitend geldig
indien gedurende tenminste 90% van de meetperiode daadwerkelijk is
gemeten en de gemeten waarden gedurende die periode binnen het
gekalibreerde meetgebied liggen.

A. Het ERS dient dagelijks met kalibratiegassen op juistheid van het
meetsignaal gecontroleerd te worden Ilet betrekking tot span en
nulpuntdrift.

B. De concentratie van de kalibratiegassen dient 0% en circa 80% van

het ingestelde meetbereik van de gebruikte analyser(s) te bedragen.
C. De resultaten van de span controle moeten binnen 5% van de

meetwaarde liggen.
D. De afwijking van het nulpunt moet binnen de 5% van het meet-

bereik liggen.

Indien in een periode van één jaar meer dan 5 weken meer dan 0,5% van
de gemeten i-minuutgemiddelden afgeblokt zijn dient binnen twee
maanden een volledig nieuwe kalibratieprocedure gevolgd te worden.

Stuifgevoelige stoffen, op- en overslag en venverking

Algemeen

Om stofverspreiding te voorkomen moet( en):
buitenramen en -deuren, behoudens het doorlaten van goederen en
personen, gesloten worden gehouden;
gemorste stuifgevoelige stoffen direct worden verwijderd;
de verharde terreingedeelten zo vaak als nodig worden
schoongemaakt, bijvoorbeeld met behulp van een veegwagen;
de verharde terreingedeelten, indien de weersomstandigheden dit
noodzakelijk maken, nat worden gehouden;
een snelheidslimiet van ten hoogste 15 kmlh gelden.

Stuifgevoelige stoffen met een minimalisatieverplichting

Binnen 6 inaanden na het van kracht worden van dit voorschrift dient
door vergunninghouders een onderzoek te zijn uitgevoerd naar de
minimalisatie van de emissies als gevolg van intern transport, op- en
overslag en bewerldng van de volgende binnen de inrichting vrijkon1ende
reststoffen:

beladen A-cokes;

vliegas.
Een onderzoeksvoorstel dient binnen 3 ll1aanden na het van kracht
worden van dit voorschrift ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te
worden voorgelegd.
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B4.2.3 Het in voorgaand voorschrift bedoelde onderzoek dient minimaal uit de
volgende stappen te bestaan:

het in kaart brengen van de stoffen die aan de vliegas en beladen A-

cokes zijn gehecht en waarvoor op grond van de NeR een
iiinimalisatieverplichting geldt. Tevens dient de omvang (massa per
tijdseenheid) van de emissies van die stoffen te worden vastgesteld;
het opstellen van een overzicht van bestaande en1issiereducerende
techniekenln1aatregelen alsiiiede de daarniee sanienhangende
milieu hygiënische, financiële en haalbaarheidsaspecten;
het opstellen van een kwalitatieve risico-evaluatie overeenkomstig
de systematiek van de NeR;

het maken van een onderbouwde keuze uit (een combinatie van)
technieken/maatregelen die invulling geven aan de
iiinimalisatieverplichting alsmede een plan van aanpak voor de
implementatie (inclusief meetinspanningen op basis van de NeR),

zonodig op basis van nader onderzoek.
De resultaten van het onderzoek dienen ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan het bevoegd gezag, dat nadere eisen kan stellen aan het
onderzoeksresultaat.

Losse buitenopslag

B4.2.4 De binnen de inrichting in de buitenlucht opgeslagen bodemassen en bij
de RVI vrijkoinende afgescheiden materialen l110gen niet verstuiven of
verwaaiien. Ter voorkoiiiing van stofverspreiding 1110eten maatregelen
aan de bron worden genomen, bijvoorbeeld door de opslag(en) van
bodemassen en de bij de RVI vrijkomende materialen te bevochtigen.

Op- en overslag in of vanuit silo's

B4.2.5 Alvorens met het vullen ofledigen van de silo's wordt begonnen, moet
worden gecontroleerd of:

de verbindingen tussen aan- of afvoerend ll1ediuiii (zoals vrachtauto
en/ofschip) en de te vullen silo stofdicht zijn;
de ontluchting van de silo naar behoren functioneert.

B4.2.6 In geval van vullen van de silo's moeten deze van een overvulbeveiliging
zijn voorzien. Zodra de signalering in werking treedt moet het vullen
direct worden gestaakt.

B4.2.7 In geval van vullen van een vrachtauto moet deze van een overvul~
beveiliging zijn voorzien. Zodra de signalering in werking treedt moet
het vullen direct worden gestaakt.

B4.2.8 Stofverspreiding moet bij het vullen en ledigen van silo's worden
voorkomen door het via de ontluchtingsleiding ontwijkende stof op
doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld met behulp van een

(doek)fiterinstallatie op de silo dan wel de vrachtauto. Indien een filter
lek is, mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de silo totdat het
fil ter is vervangen of gerepareerd.
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B4.2.9 De restemissieconcentratie van de uit het filter van een silo ofvrachtauto
uitwijkende stof mag tot 30 oktober 2007 niet moer bedragen dan 10
TI1glNrn.1. Vanaf deze datum mag de restemissieconcentratie van de uit

het (doek)filter van een silo uitwijkende stof niet moor bedragen dan 5
mg/Nm3.

Dit laat onverlet de uitkomsten en implementatie van het onderzoek (als
bedoeld in de voorschriften B4.2.2 en B4.2.3) naar die stoffen waarvoor
eon minimalisatieverplichting geldr.

Overslag van boden1assen

B4.2.10 Bij de overslag van bodemassen mag geen stofverspreiding plaatsvinden.
Indien de bodemassen bij overslag niet vochtig zijn moeten passende
maatregelen zijn getroffen om stofverspreiding te voorkomen,
bijvoorbeeld door deze bodemassen voor het overslaan met water te
benevelen.

B4.2.11 De valhoogte bij het storten van bodemas moet zo gering mogelijk zijn
en mag in geen geval meer bedragen dan 1 m, tenzij (andere)
voorzieningen zijn getroffen die minimaal een vergelijkbaar effect
sorteren.

B4.2.12 Voorgaand voorschrift geldt niet:
voor de valhoogte vanuit een kiepwagen indien deze D1eer bedraagt

dan 1 rn.
voor de valhoogte van de ruwe vochtige slak die wordt uitgestort
voorafgaande aan de bewerking in de RVl

Continu ll1echanisch transport

B4.2.13 De inlaat- en afwerpzijde van de transportsystemen (zoals transport-
banden, schroef- ofkettingtransporteurs e.d.) moeten zijn voorzien van
een afscherming in de vorm van windreductieschermen of sproeiers.
Tevens inoeten dit soort transportsystemen in de buitenlucht tegen
weersinvloeden worden afgeschermd door ll1iddel van langsschern1en,
dwarsschermen of halfronde overkappingen.

Storttrechters

B4.2.14 Storttrechters inoeten zijn voorzien van doelinatig functionerende
windrcductiescher1l1cn of andersoortige afdoende voorzieningen.

B4.2.15 Storttrechters voor bodeinassen mogen voor inaximaal 85% worden

gevuld.
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Be- en verwerking in de Rvi

B4.2.16 Om stofverspreiding naar de buitenlucht te voorkomen dienen
optredende stofemissies vanwege de RVI gericht te worden afgezogen.
De afgezogen lucht dient daarbij door een doekfiter te worden geleid

waarbij de resten1íssieconcentratie van de uit het doekfilter ontwijkende
stof tot 30 oktober 2007 niet Bieer mag bedragen dan 10 mg/Nu13, Vanaf
deze datuin ll1ag de resteinissieconcentratie van de uit het doekfilter
ontwijkende stof niet meer bedragen dan 5 mgfNin'.

StofexpJosiegevaar

B4.2.17 Bedieningswerkzaamheden aan materieeL, installaties en apparatuur
waarbij gevaar voor stofexplosies aanwezig kan zijn mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door ter zake deskundige personen, die over de
gevaren van stofexplosies schriftelijk zijn geïnstrueerd.

B4.2.18 Indien in een silo ofin een pneumatisch ofinechanisch transportsysteen1
condities heersen waarbij stofontploffingsgevaar bestaat, I110eten

zodanige drukontlastvoorzieningen zijn aangebracht, dat bij het
optreden van een eventuele stofexplosie de barstdruk van het des"
betreffende onderdeel niet wordt overschreden. De drukontlast-
openingen moeten zodanig uitn10nden, dat een eventuele explosie geen
gevaar of schade inet zich meebrengt.

B4-3 Geur

B4.3.1 Ell1issies van geurstoffen bij de diverse te onderscheiden uitworppunten
dienen zoveelll1ogelijk te worden voorkoll1en.

B4.3.2 Geurhinder buiten de inrichting dient door het treffen van maatregelen
te worden voorkoinen. De eventueel te treffen n1aatregelen dienen vooraf
ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd.

B4-4 Onderzoek !ekverliezen

B4-4.1 Uiterlijk binnen 18 maanden na het van kracht worden van dit
voorschrift dient binnen de inrichting een structurele aanpak van diffuse
einissies door lekverliezen in werking te zijn. De aanpak dient overeen~
komstig het gestelde in de "Handreiking Le!cerIiezen beoordeling van
ineet~ en beheersprograiuma's", uitgegeven door het Interprovinciaal
overleg (IPO) te zijn. Afwijkingen van deze handleiding zijn mogelijk. Het
bevoegd gezag kan ten aanzien van het plan van aanpak nadere eisen
steIlen. De aanpak moet in ieder geval bestaan uit:

een inventarisatie van het aantal relevante afdichtingen en een
bepaling van de jaaren1Issie naar bronsoort;
een systematiek ain diffuse en1issies op te sporen;
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apparatuur zoveel mogelijk te beperken.

B4.4,2 De inetingen van de lekverliezen 1110eten worden uitgevoerd over~

eenkomstig de EPA methode 21 met behulp van een draagbaar
detectieapparaat. De metingen dienen gecorrigeerd te worden voor de
concentratie gerelateerde responsiefactor. In plaats van afzonderlijk te
ijken met het te meten gas mag gebruik gemaakt worden van de
correctiefactoren van het detectieapparaat indien deze bekend zijn.

B4.4.3 De rapportage van het in voorgaande voorsclmften bedoelde onderzoek

alS111ede een daarin geïntegreerd plan van aanpak dient binnen 20

inaanden na het van lu'acht worden van dit voorschrift ter goedkeuring
te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.

B4-4-4 De maatregelen zoals veiwoord in het in voorgaand voorschrift bedoelde
plan van aanpak dienen binnen de daarin aangegeven tennijnen te
worden uitgevoerd.

B4.5 Waarschmvingscode

B4.5.1 V\ranneer in verband n1et ongunstige n1eteorologische omstandigheden

door de DCMR een ofineer van de hierna gespecifïceerde waarschuwings-
codes voor verhoogde luchtverontreiniging wordt/worden uitgegeven
voor het geografische gebied waarin de inrichting is gelegen, dienen ten
minste de bij de desbetreffende code(s) vermelde maatregelen ter
voorkoining ofbeperking van luchtverontreiniging te worden uitgevoerd.
De waarschuwingscodes inaken deel uit van het codesysteein van de
DCMR, zoals bekend gemaakt in '97' en gewijzigd in 1987, '992 en '993.

Cixk.L
Binnen een uur na ontvangst van de code te allen tijde terugnielding aan
de CMRK van ontvangst met, indien van toepassing, daarbij aangegeven:

bij verlading een opgave van de verladingssnelheid van
stankverwelùzende stoffen en/of reactieve koolwaterstoffen;
opgave van aanwezige maatregelen zoals damp retour.

Wijzigingen in de gemelde situatie binnen 24 uur melden aan de CMRK

ÇQd~~zw_a.yeldi_9xide..
school1inaakwerkzaamhtden aan (onderdelen van) rookgasreini-
gingsinstallaties, waaronder ook vliegas systemen 1110gen niet

worden uitgevoerd of voortgezet, voor zover deze handelingen
aanleiding geven tot extra en1issies;
indien direct code 2 wordt uitgegeven ook opgaveplicht code 1
uitvoeren (melden activiteiten).
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COge_:)_=_stank:

overslag van bodenias naar het schip is niet toegestaan;
schoonmaakwerkzaamheden aan tanks iiiogen niet worden
uitgevoerd of voortgezet;
indien direct code 2 wordt uitgegeven ook opgaveplicht code 1
uitvoeren (melden activiteiten).

Ç~.~3-= stank:
overslag van bodernas naar het schip is niet toegestaan;
schoonmaakwerkzaainheden aan tanks mogen niet worden
uitgevoerd of voortgezet.
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B5.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAc.n) veroorzaakt door de in
de gehele inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de
gehele inrichting verrichte werkzaamheden en!of activiteiten in de
huidige situatie (situatie eind 2004), mag ter plaatse van de immissie-
punten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet 111eer bedragen

dan:

Vergunningsiinn1Issie unt Waacem Dag Avond Nacht

Hoogte 07.0019.00 19.00-23.00 23.007.00
N, Omsdirjvig X y

Iml IdB(A)1 IdB(A)) IdB(A)l

1 Rozenburg Oost 77541 435167 s 40.3

139.3

39.1

¡Zip 20) I

Hoek Prof.
i

147
I

2 79235

1434710

10
144

42

Gcrbrandyiveg na I

Ispoorwegovergang
I I

¡\~P 1) i

, !
3 Oeverbospad 78395 435835 10 42 41 41

Maassluis (VIP 2)

4 Halverwege 77840 434195 10 47 46

145
i

I Botlekstraat (VIP 3)

BS.1.2 Het langtijdgemiddeld beoordeIingsniveau (L",.11) veroorzaakt door de
toestellen, installaties, werkzaamheden en/of activiteiten van de nieuw
aangevraagde verbrandingsinstallatie (EHA), inclusief de stoomleiding
ten behoeve van levering aan derden, mag ter plaatse van de imn1issie-
punten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet meer bedragen
dan:

Vergunningsinimissienunt Waareem Dag Avond Nacht

Hoogte 07.0019.00 19.00-23.00 23.0007.00
N, Omschjvig X Y

¡rol ¡dB(A)) IdB(AII IdB(A)l

1 Rozenburg Oost 77541 435'16'7 5 30 '5 25

(ZiP 20)

2 Hoek Prof. 79235 434710 10 40 36 36

Gerbrandyweg na

spoorwegovergang i

(VIP 1) I

.3

loeverbospad

78395 435835 10 28 25 25

Maassluís (VP 2)

4 Halverwege 77840 434195 '0 36 29 29

Botlekstraat (VIP

3)



provincie HOLLAND
ZUID

ONS KENMERK B5.1.3 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L's.LT) veroorzaakt door de in
de gehele inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de
gehele inrichting verrichte werkzaamheden enlofactiviteiten, inclusief
de nieuw aangevraagde verbrandingsinstallatie (EHA), mag ter plaatse
van de in1ll1issiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet
meer bedragen dan:
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. Vergunningsimmissienunt Waareem Dag Avond Nacht I

..'
Hoogte 07.0019.00 19.00-23.00 23.00-07.00

IN. "0 X . .., y
(mi (dB(All (dB(AIi 1dBA)J

! Rozenburg Oost 435167
i I

I' ! 77541 ' 5 140.1 38.9 38.8

i ¡ (ZIP 20)
,

I¡

Hoek Prof.
!

2 79235 143471.0 10 ¡ 48 45 43

Gerbrandyweg na i I

I
I

spoorwegov€rgang

(VP1) ì

3 Öeverbospad 78395 435835 10 ! 42 41

141Maassluis (VP 2)

; 4 ! Halverwege 77840 1434"195 w 47 46
145,

I

,

II Botlekstraat (VP
! I

3) i 1

B5.1.4 Het maximale geluidsniveau (L'\m',) veroorzaakt door de in de gehele
inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de
illichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, mag ter plaatse
van de in1missiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet
meer bedragen dan:

I Vergunningsimmissiepunt . Waareem Llag ... Avond Nacht

..... xi ¡¡oogte .""~,o"n 19.0023.00 23.007.00" Y
(mi .ldlAII'.' IdB(All 1dBll

,
I Rozenburg Oost

77541 l 435167 5 68 43 43

(ZIP 20) I I

2 Hoek Prof. 79235 434710 10 53 53 53

I

Gerbrand)Tveg na !
i

+-
¡ ¡

I

spoorwegovergang
¡

,

(VIP ,) i
!

13
Oeverbospad 78395 435835 68 45 45

Maassluis (VIP 2) ,
,

i 69
I

4

I Halveiwege . 77840 ,4341951

;Q i 50 50
,

I

Botlekstraat (VIP i ~ i
I

I i I, .3) ~_
B5.2 Geluidsonc!erzoek

BS.2.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de
ll1eetresultaten moet plaatsvinden overeenkon1stig de Meet- en reken-
voorschriften industrielawaai met inachtneining van de Diodelregels van

het Informatiesysteem Industrielawaai (I-kwadraat).
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B5.2.2

B5.2-3

B5.2-4

BS.z.S

Bij de eerstvolgende gelegenheid na het van kracht worden van dit
voorschrift, waarbij een oven detonatief gereinigd wordt, moeten
geluidemissiemetingen uitgevoerd worden. Met de aldus bepaalde
piekbronsterkte moeten de maximale geluidsniveaus bij de immissie-
punten opnieuw berekend worden. Binnen 3 maanden na de geluid~
metingen moet aan het bevoegd gezag een rapport met de bevindingen
ter goedkeuring worden gezonden. Het bevoegd gezag kan nadere eisen
stellen.

Binnen 6 maanden na inbedrijfstelling van de nieuw aangevraagde
verbrandingsinstallatie (EBA) moet aan het bevoegd gezag een rapport ter
goedkeuring worden gezonden. In dit rapport moet door middel van
berekeningen of metingen worden aangetoond dat aan de geluids-
voorschriften voor de nieuw aangevraagde verbrandingsinstallatie wordt
voldaan.

Binnen 18 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift 1110et
aan het bevoegd gezag een rapport ter goedkeuring zijn gezonden. ln dit
rapport moet verslag gedaan worden van het onderzoek naar en de te
verrichten inspanningen (plan van aanpak) tot geluidreductie in de reeds
bestaande installaties. Bet bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de
onderzoeksresul taten.

Jaarlijks dient in het milieujaarverslag verslag te worden gedaan van de
voortgang in de uitvoering van het in voorgaand voorschrift bedoelde
plan van aan pak.
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B6 Energie

B6.l El1ergiebespaiingsmaatregelen

B6.l.1 De uit het KEMA-onderzoek (rapportnr. 50071300-KPS 00-1019, d.d.

13 januari 2001) als kansrijk naar voren gekomen maatregelen (op
pagina 47 van het rapport aangeduid met een prioriteit A) dienen voor
zover het de bestaande situatie betreft allen binnen een terniijn van
24 inaanden na het van kracht worden van dit voorschrift te zijn
gerealiseerd, tenzij op grond van voorschrift B6.l.4 ontheffing wordt
verleend.

B6.1.2 In de situatie dat structureel geen LD-stoom meer wordt geleverd aan de
MED's omdat de VO's volledig in de stoom behoefte van de MED's voorzien
dient binnen een terniijn van 24 maanden na aanvang van deze
structurele stoom voorziening aan de MED's door de VO's een LD-stoom-

turbine met luchtgekoelde condensor te zijn geïnstalleerd om de
vrijkomende hoeveelheid LD-stoom nuttig aan te wenden voor extra
elektriciteitsprod uctie.

B6.1.3 Binnen een termijn van 12 maanden na het van kracht worden van dit
voorschrift dient een plan van aanpak te zijn opgesteld ter verbetering
van de persluchtsystemen binnen de inrichting. Het plan van aanpak
dient te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag, Aan het plan van
aanpak kunnen nadere eisen worden gesteld.

EG.lA Binnen een teriiiijn van 12 inaanden na het van kracht worden van dit
voorschrift dient de energiecentrale binnen de inrichting te zijn
ondergebracht in een rekenkundig simulatiemodeL. Op basis daarvan

dient:
het model te worden geijkt op basis van de meest recente input-
parameters;
zonodig een gevoeligheidsanalyse te worden uitgevoerd waarmee de
gevoeligheid voor fouten of marges in inputgegevens kan worden
vastgesteld. Het wel of niet uitvoeren van deze gevoeligheidsanalyse
dient te worden onderbouwd;
het energetisch effect van de te onderscheiden potentiële maat-
regelen te worden doorgerekend met inbegrip van eventuele
foutenmarges;
een rapportage te worden opgesteld van de energetische effecten van
te onderscheiden potentiële n1aatregelen. Deze rapportage dient
binnen zes maanden na het van kracht worden van dit voorschrift
ter goedkeuring te worden gezonden aan het bevoegd gezag. Indien
uit deze rapportage blijkt, dat nog te nemen maatregelen zoals
genoemd in de voorgaande voorschriften B,6.1.1 en B.6.1.2 niet
kosten-effectief zijn (dat wil zeggen een individuele terugverdientijd
hebben van meer dan 5 jaar) kan het bevoegd gezag ontheffing
verlenen van de uitvoering van de in deze voorschriften bedoelde
maatregelen. Voor het overige kan het bevoegd gezag nadere eisen
stellen naar aanleiding van de gerapporteerde onderzoeksresultaten.
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B6.1.5 Binnen een termijn van 24 maanden na het van kracht worden van dit
voorschrift dient een onderzoek te zijn uitgevoerd naar de econon1Ische
haalbaarheid van vergaande isolatie van de MED's. De rapportage van het
onderzoek dient binnen een terniijn van achttien maanden na het van
kracht worden van dit voorschrift te worden afgerond en behoeft de
goedkeuring van het bevoegd gezag, dat nadere eisen kan stellen naar
aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek.

EG.l.G Binnen een termijn van 24 inaanden na het van kracht worden van dit
voorschrift dienen de rendernentscuves van de vier bestaande turbines te
zijn bepaald door middel van metingen. Op basis van de uitkomsten van
deze metingen dient een analyse te worden uitgevoerd naar de verdere
optimalisatie van de wijze waarop de bestaande turbines worden
bedreven, gelet op de huidige stand der techniek.
De onderzoeksresultaten dienen binnen 25 maanden na het van kracht
worden van dit voorschrift te zijn afgerond en behoeven de goedkeuring
van het bevoegd gezag, dat nadere eisen kan stellen naar aanleiding van

de uitkomsten van het onderzoelc

B6.2 Energiebespaiingsonderzoek

E6.2.1 Binnen 24 maanden na het in werking treden van dit voorschrift 1110eten
de resultaten van een energiebesparingsonderzoek ter goedkeuring aan
het bevoegd gezag zijn gezonden. Het onderzoek heeft betrekking op de
gehele inrichting met uitzondering van die onderdelen die reeds eerder
zijn onderzocht in het KEMA onderzoek (zie voorgaand voorschrift).
De resultaten van dit onderzoek TI10eten wordt vastgelegd in een rapport

dat ten minste de volgende gegevens bevat:

beschrijving van het betreffende bedrijfsonderdeel;

beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een
overzicht van de energiebalans van het totale bedrijfsonderdeel en
een toedeling van tenminste 90% van het totale energiegebruik aan
installaties en (deel)processen; ook dienen de balansposten die
relaties hebben met andere bedrijfsonderdelen aan te sluiten bij die
balansposten van die andere bedrijfsonderdelen;
een overzicht van de inogelijke energiebesparende technieken en/of
maatregelen toegespitst op de installaties en (deel)¡irocessen die
volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage in het totale
verbruik hebben;

per energiebesparende ll1aatregel de volgende gegevens:
de jaarlijkse energiebesparing;
de (meer) investeringskosten;

de verwachte econoll1ische levensduur;
de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de

(negatieve) energietarieven zoals die tijdens het onderzoek voor
het bedrijf gelden;
een schatting van eventuele bijkomende kosten afhaten anders
dan energiebesparing;
de terugverdientijd op basis van de (meer)investeringskosten en
de baten;
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energieplan opsteIIen volgens het in bijlage E van de circulaire "Energie
in de iniheuvergunning" van oktober 1999 voorgeschreveuiiiocleL In het

plan moeten maatregelen met een terugverdientijd tot en inet vijf jaar
worden opgenOlnen. Afwijkingen van deze inaatregelen moeten worden
geuiotiveerd .

B6.2.2 Binnen een termijn van zes ll1aanden voorafgaand aan de feitelijke
realisatie van de EHA dient een vergelijkend onderzoek te worden
opgestart naar de energetische en kosteneffectiviteit van de inzet van
door de EHA opgewekte stoom. Het gaat daarbij om de vergelijking
tussen directe stoOluIevering aan derden en het opwekking van
elektriciteit.
De onderzoeksresultaten dienen binnen een tennijn van drie maanden
voorafgaand aan de feitelijke realisatie van de EHA te worden
gerapporteerd en behoeven de goedkeuring van het bevoegd gezag, dat
nadere eisen kan stellen naar aanleiding van de uitkomsten van het
onderzoek.

B6.3 Energiemonitming

B6.3.1 Jaarlijks dienen in het milieujaarverslag de prestaties op het gebied van
energiebesparing te worden weergegeven en verJdaard. Daarbij kan voor
de kwantitatieve gegevens gebruik worden gemaakt van het door PO-
industrie opgestelde format voor het milieujaarverslag. Voor de kwali-

tatieve verklaringen dient te worden gen10tiveerd:
hoe invulling is gegeven aan de invoering van de in de voorgaande
paragrafen voorgeschreven maatregelen en de resultaten van het
energiebespsaringsonderzoek, wat hiervan de kwantitatieve effecten
zijn in termen van energiebesparing en hoe die zich verhouden tot
de doelsteIIingeii;
welke aanvullende inaatregelen eventueel worden getroffen indien
doorgevoerde energiebesparingsopties niet tot het gewenste
resultaat hebben geleid.
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B7 Brandveiligheid

B7.1 Preventie algemeen

B7.1.1 a) In de inrichting mag, behoudens in de daarvoor ingerichte instal-

laties ofîTI de daarvoor ingerichte ruíintes, geen open vuur aanwezig
zijn en inag niet worden gerookt.

b) Het gestelde onder a, voor wat betreft open vuur, is niet van toepas-

sing indien werkzaan1heden moeten worden verricht waarbij open
vuur noodzakelijk is. Het bedrijf in casu de bedrijfsleiding dient zich
er dan van te hebben overtuigd dat deze werkzaamheden kunnen
worden uitgevoerd zonder gevaar.

c) Indien het gestelde onder b van toepassing is, dient een schriftelijk
bewijs aanwezig te zijn dat bedoelde werkzaamheden zijn
toegestaan.

B7.1.2 Het rook- en vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt
door middel van opschriften in de Nederlandse en Engelse taal of door
Inidde1 van een syn1bool overeenkomstig de incest actuele versie van de
Nederlandse norm NEN 3011. Deze opschriften of symbolen moeten in
ieder geval nabij de toegang(en) van het terrein van de inrichting zijn

aangebracht. Zij moeten goed leesbaar c.q. zichtbaar zijn.

B7.1.3 Indien werkzaamheden, zoals lassen en slijpen, worden uitgevoerd aan
leidingen, baden, vaten, tanks en dergelijke waarin zich brandbare
stoffen hebben bevonden moeten deze vooraf worden gereinigd en
gasvrij gemaakt om de aanwezigheid van explosieve mengsels uit te
sluiten.

TOELICHTING:

De werkzaamheden moeten voldoen aan de regels genoemd in het Arbo-

inf01watieblad AI-S "Veilig werken in besloten ruimten", eerste druk, 1998,

Arbeidsinspectie.

B7.1.4 Machines, voertuigen en toestellen 1110eten in een zodanige staat
verkeren dat brand~ en explosiegevaar wordt voorkomen.

B7.1.5 Voor een stationaire brandbeveiligingsinstaIIatie dient een Programma
van Eisen c.q. Nota van AanvuIIing opgesteld te zijn.

B7.1.6 Stationaire brandbeveiliginginstallaties dienen geinstalleerd te zijn
conforn1 het Programn1a van Eisen c.q. Nota van Aanvulling.

B7.1.7 Stationaire brandbeveiligingsinstallaties, waarvoor een Programn1a van
Eisen c.q. Nota van AanvuIIing is opgesteld, dienen door een, vanuit de
Raad van Accreditatie, geaccrediteerde certificatie-insteIIing gecertifi-
ceerd te zijn.
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B7.1.8 a) Wijzigingen in een instaIlatieonderdeel waar een stationaire
brandblusvoolziening aanwezig is dienen voor daadwerkelijke
wijziging door een, vanuit de Raad van Accreditatíe, geaccrediteerde

celtificatie~instelling beoordeeld te worden op 1110gelijke

noodzakelijke aanpassingen van het bijbehorende Programma van
Eisen c.q. Nota van AanvuIling.

b) Beoordelingen tot mogelijke aanpasssing van het Programma van

Eisen c.q. Nota van Aanvulling dienen voor daadwerkelijke wijziging
aan het bevoegde gezag te worden gestuurd.

TOELICHTlNG:

Met ivijzigingen worden hier wijzigingen bedoeld van boinvkundige of civiel-

technische aard dan wel ivijzgingen in het: gebruik van de installatie.

B7.1.9 Aanpassing van een stationaire brandbeveiligingsinstaIlatie mag pas
geschieden nadat het bevoegde gezag en een geaccrediteerde certificatie-
instelling daartoe toestemming hebben gegeven op basis van:

de ingediende beoordeling tot mogelijke aanpassing van het
Programma van Eisen c,q. Nota van Aanvulling, of
een aangepast Programma van Eisen c.q. Nota van Aanvulling.

B7.1.10 Wijzigingen in een instalIatie die gevolgen hebben voor het Programma
van Eisen c.q. Nota van Aanvullng van een brandbeveiligingsinstaIlatie
dienen vooraf goedgekeurd te worden door het bevoegd gezag en een

geaccrediteerde certificatie-instelling.

B7.1.11 Het bevoegd gezag kan nadere eisen steIlen aan een ingediend
Programma van Eisen c.q. Nota van Aanvulling.

B7.1.12 Ten behoeve van de beide CPR '5-2 vloeren, alle tankenparken, de
hoiiiogeniseerinstallatie, de slakken band van de Roosterovens, het
bunkergebouw van de draaitrommelovens, de OSBL losplaaats en de
ASI-Il dienen stationaire brandbeveiligingsinstallaties aanwezig te zijn.

B7.1.13 Door het bevoegd gezag voorgeschreven stationaire brandbeveiligings~
installaties dienen na oplevering en na iedere aanpassing aan de hand
van een testprotocol in aanwezigheid van (een vertegenwoordiger van)
het bevoegd gezag 'live' te worden getest.

B7.1.14 Een testprotocol dient opgesteld te worden aan de hand van het
Programma van Eisen c.q. Nota van Aanvulling.

B7.1.15 Brandmeld-, sprinldermeld- en ontruimingsinstallaties dienen te voldoen
aan de Nota van Aanvulling met kenmerk 22621.700.16ZlV d.d. 16 april
2004.
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B7.l.16 De stationaire brandbeveiligingsinstallatie van de bandenbaan ten
behoeve van de slaldeenafvoer van de Roosterovens dient te voldoen aan
de in het Programma van Eisen met kenmerk 3003-1-1 en de ie Nota van
Aanvulling met kenmerk 3003-l1A beiden d.d. 20 april 2001.

B7.1.7 De brandbestrijdingsinstallaties ten behoeve de opslagtanks DTO-8 en
DTO-g dienen te voldoen aan de 1e Nota van Aanvullingen met kennierk

22621.710.162.!I, revisie C d.d. 23 juli 2003.

B7.1.18 De brandbestrijdingsinstallaties ten behoeve van de opslagvloer DTO-8 en

DTO-9 dienen te voldoen aan de 2e Nota van Aanvulling met kenmerk
22621.710.162.ii, revisie C d.d. 23 juli 2003.

B7.i.19 Overeenkomstig de ze Nota van Aanvullng met kenmerk 22621.710.162

1I, revisie C d.d. 23 juli 2003 dient de laad-losplaatsen en het tankpark
middels een vlammenschenii te zijn gescheiden.

B7.i.20 De doseersluis en de asafvoertrechter van zowel DTO-8 en DTO-9 dienen

voorzien te zijn van een automatisch werkende poederblusinstallatie.

B7.1.Z1 De brandbestrijdingsinstallatie ten behoeve van de opslagtanks evVT
dient te voldoen aan de 4e Nota van aanvulling met kenmerk
22621.710.162 V, revisie C d.d. 23 juli 2003.

B7.l.Z2 De deludge-installatie ten behoeve van de opslagtanks K2-tankenpark

dient te voldoen aan de 3e Nota van Aanvullingen met kenmerk
22621.7,0.,8, IV d.d. 23 juli 2003.

B7.i.23 De sprinklerinstallatie in de ASI-lI dient te voldoen aan de het
Programma van Eisen met kenmerk 3003-1 B d.d. 20 september 2002 en
de Nota van Aanvulling met kenmerk 3003-1 A d.d. 11 april 2003.

B7.1.24 De bluswatervoorziening dient te voldoen aan het Programma van Eisen
lIlt! keuiiierk 22621.710.1621, rev. B d.d. 4juli 2003.

B7,1.25 De sprinklerinstallatie ten behoeve van de hOll1ogeniseerinstallatie dient
te voldoen aan het Progran1ma van Eisen inet kenmerk 3003~2~lB d.d.

3 april 2003.

B7.i.26 De brandmeldinstallatie ten behoeve van de hOl1ogeniseerinstallatie

dient te voldoen aan het Prograuilua van Eisen met keniuerk 3003.2-2

d.d. lsjanuari 2002.

B7.2 Preparatieve maatregelen en voorzieningen

B7.2.1 Op het terrein van de inrichting Il1ag geen begroeiing aanwezig zijn dat
brandgevaar kan veroorzaken, Onkruid en gras moeten kort worden
gehouden. Het gebruik van onluuidbestrijdingsmiddelen is uitsluitend
toegestaan indien dit geen brandgevaar kan opleveren.
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B7.2.2 Binnen de inrichting moet eeii verantwoordelijk persoon
aanwezig zijn die belast is fiiet:

de periodieke controle van het blusmateriaal;
de beproeving van de goede werking van het blusmateriaal;
het organiseren van de benodigde oefeningen;
het treffen van maatregelen om de geoefendheid van de bedrijfs-
brandweeribedrijfshulpverlening-organisatie te behouden, alsmede
om de contacten met de gemeentelijke brandweer Rotterdam te
onderhouden;
het up-ta-date houden van hei intern noodplan.

B7.2.3 In de inrichting moet te aIIen tijde ten minste één bevoegd persoon
aanwezig zijn die ter zake kundig is om in geval van een onveilige
situatie direct de vereiste 111aatregelen te treffen.

B7.2-4 Bij automatische detectie moet het signaal van de brandmeldinstaIIatie
op de in het voorgaande voorschrift genoemde meld post worden
ontvangen of worden doorgemeld naar de regionale Alarmcentrale van
de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond.

B7.2.5 Op een centraal punt binnen de inrichting (bij voorkeur bij de portier)
1110eten de volgende actuele gegevens aanwezig zijn:

een overzichtstekening van de inrichting met de aanwezige
gebouwen, procesinstaIIaties, opslageenheden relevante leidingen
en riolering;
een tekening waarop de plaats van de bluswaterleidingen, brand-
kranen, blokafsluiters, bluswateraansluitingen en de ter zake
dienende gegevens o111trent capaciteit en druk zijn aangegeven;
een opgave van de grootte, de actuele en de 11laxiniale inhoud van de
procesinstallaties, opslageenheden en tankputten;
een overzicht van de aanwezige producten niet hun aard en de
heersende druldzen en teniperaturen;
een overzichtstekening waarop aangegeven staat waar de brand~
weervoertuigen kunnen rijden en waarop aangegeven staat of alle
instaIIatiesigebouwen van twee zijden door de brandweer te
bereiken zijn;
een overzicht van de stationaire nl0nitoren inet de worplengtes;
een overzicht van voorzieningen in/op de installaties;
een actueel intern noodplan ( conform artikel 22 en bijlage IV van
het BRZO 1999 en gebaseerd op paragraaf 1.6.2.2 van het lnspectie &

Beoordelingsprotocol Brandweer BRZO 1999).

B7.2.6 Een bevelvoerder van de brandweer dient op diens verzoek onmiddeIIijk

in bezit te worden gesteld van de in voorgaand voorschrift genoenide
gegevens.

B7.2.7 Iedereen die binnen de inrichting aanwezig is, nioet bekend zijn niet de
algell1ene veiligheidsvoorschriften en de voorschriften in geval van
noodsituaties.
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B7.2.8 Iedere medewerk(st)er binnen de inrichting (met uitzondering van

werknemers die uitsluitend in kantoren werken), inoet bekend zijn met:
de het praktisch gebruik van kleine blusmiddelen. Tevens dienen
medewerk(st)ers van aannemers die brandgevaarlijke werkzaamheden
binnen de inrichting uitvoeren, bekend te zijn met het praktisch gebruik
van kleine blusmiddelen.

B7.2.9 In de inrichting moet een doelmatige alarmsignalering aanwezig zijn
die op elke plek binnen de inrichting voor iedereen hoorbaar en/of
zichtbaar is.

B7.3 Repressieve middelen algemeen

B7.3.1 Alle brandbestrijdingsmiddelen moeten doelmatig en bedrijfszeker zijn,
onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds onmiddellijk gebruikt
kunnen worden.

B7.3.2 De blusmiddelen dienen afgestemd te zijn op de vergunde stoffen binnen
de inrichting.

B7.3.3 De branclbestrijdingsmiddelen die in de open lucht in de inrichting ofin
een stoffige of corrosieve oll1geving aanwezig zijn, waarbij aantoonbaar
consequenties zijn verbonden voor wat betreft de goede werking, moeten
zijn geborgen in voor een ieder gemakkelijk bereikbare kasten. De kasten
TI10eten opvallend zijn geplaatst en zijn voorzien van deuren, waarop de
inhoud van de kasten duidelijk is vermeld. De kasten moeten zijn
geschilderd in de lùeul rood, overeenk0111stig de llleest actuele versie van

de Nederlandse norm NEN 3011.

B7.3-4 Droge blusleidingen dienen te voldoen aan het gestelde in de
Nederlandse norm NEN '594.

B7.3.5 Dragende constructies en lof installaties die ten gevolge van hittestraling
kunnen falen en uitbreiding van een ontstane brand kunnen veloor.
zaken, dienen tegen falen te worden beschernid, Dit kan door middel van
koeling enlof door brandwerende bekleding aan te brengen.
De technische integriteit van de constructie en/of installaties dienen
gedurende de hittestraling bij brand gewaarborgd te blijven.

B7-4 Beheer/onderhoud

B7.4.1 De pernianente beschikbaarheid en werldng van brandbeveiligings-

installaties, alSl11ede gasdetectiesystenien, dient door iuiddel van een
onderhoudsprogramma te worden gegarandeerd. Het programma en de
onderhoudsfrequentie dienen in samenspraak met het bevoegd gezag te
worden vastgesteld.
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B7.4.2 In het geval er aan een brandbeveiligingsinstallatie een Progranl1na van
Eisen c.q. Nota van Aanvulling ten grondslag ligt, dienen de eisen ten
aanzien van onderhoud in het onderhoudsprogramn13 te worden
opgenomen.

B7.4-3 Bij niet-gecertificeerde brandbeveiligingsinstaIIaties dient ten minste
eenmaal per drie jaar aangetoond te worden dat de goede werking van
stationaire blus-lkoelinstaIIaties gegarandeerd is. De instalIatie wordt
tijdens de test zoveel als mogelijk in gebruik gesteld ('live test'.
Het testprogramma dient goedgekeurd te worden door het bevoegd
gezag.

B7-44 Droge blusleidingen dienen conform bijlage A van NEN 1594 voor
oplevering en daarna eenmaal per vijf jaar te worden beproefd.

B7-4.5 Bij onderhoudswerkzaamheden of andere incidentele buiten bedrijfs-
steIIing van brandbeveiliginginstaIIaties en -'middelen dient vervangend,
gelijkwaardig materiaal aanwezig te zijn. Het bevoegd gezag dient
hieronitrent vooraf schriftelijk te worden geïnformeerd.

B7.5 Repressieve middelen, bluswater

B7.5.1 a) De bluswaterleiding moet zijn uitgevoerd als ringleiding.
b) Door middel van blokafsluiters moet deze in secties kunnen worden

ingedeeld.
c) Bij het buiten gebruik steIIen van een sectie moet tot halverwege de

daarvoor in aanl1ierking koiiiende straat bluswater beschikbaar zijn.
d) Op onderlinge afstand van 50 tot 70 meter dienen bovengrondse

brandIu'anen te zijn aangebracht.
e) Deze bovengrondse brandkranen dienen te voldoen aan DIN 3222.

B7.5.2 Het bluswatersysteem dient na inname van oppervlaktewater te worden
gespoeld volgens een doelmatig spoelprogramma, dat ter beoordeling
staat van het bevoegde gezag.

B7-5.3 De bluswaterleiding en de brandkranen inoeten zodanig zijn uitgevoErd
dat er geen bevriezing kan plaatsvinden,

B7-5-4 a) De doorlaat van een brandkraan nl0et ten niinste 80 mui bedragen.

b) Op een brandkraan nioeten ten ininste twee aansluitnl0gelijkheden
aanwezig zijn,

e) Elke aansluiting moet zijn voorzien van bijbehorende afsluiters met

een doorlaat van ten ll1inste 67 inm, voorzien van een Stolz~

koppeling met een nokafstand van 81 fiini.
d) lndien op de brandkraan afsluiters met een doorlaat van 110 mm

aanwezig zijn, dient de iiokafstand van de Storz-koppeling 115 mni
te bedragen.
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B7.5.6 De watercapaciteit van het pompensysteem dient ten minste een debiet
van 1190 1113 per uur te leveren met een dynanische druk van minin1aal

9 bar, direct gemeten na de pompset.

B7.5.7 Drie naast elkaar gelegen brandkranen dienen tesainen 360 1113 per uur te
kunnen leveren bij een dynan1ische druk van 111ininiaal 9 bar.

B7.5.8 Indien het bluswaternet gedurende een aaneengesloten periode van fiieer
dan 50 11linuten is aangesproken en 1 van de 2 benen van het leiding-
systeem naar de ringleiding om de ASl-2 buiten bedrijf is, is het
toegestaan dat uitsluitend op het meest ongunstig gelegen hydrant
nr. 2D bij de ASl-z de dyiiamische druk daalt tot minimaal 8 bar.

B7.5.9 De inríchting dient te beschikken over een aansluiting voor groot
watertransport op haar brandblusnet.

B7.S.1O De inrichting dient te beschikken over een blusbootaansluiting.

B7.6 Blusbootaansluìtingen

B7.6.1 De blusbootaansluiting dient aangesloten te zijn op de bluswaterleiding
door middel van een koppeIIeiding met een diameter van 8 inch

(200 mm). Deze koppelleiding dient te zijn voorzien van een afsluiter.

B7.6.2 De blusbootaansluiting dient altijd direct beschikbaar te zijn.

B7.6.J De standaardaansluiting(en) voor blusboten moet(en) zijn uitgevoerd met

4 aansluitingellll1et een doorlaat van 75 mni, die zijn voorzien van 5to1'z-

koppelingen fiiet een nokafstand van 81 min en 2 aansluitingen met een
doorlaat van 100 111111, die zijn voorzien van Storz-koppelingen met een
nokafstand van 115 min. Elke aansluiting nl0et zijn uitgevoerd fiiet een
75 mm (3 inch) onderscheidenlijk een 100 mm (4 inch) afsluiter met
terugslagklep.

B7.6.4 De aanlegplaats voor een blusboot nabij de blusbootaansluiting moet zijn
aangegeven door middel van een of meer opschriften "Aanlegplaats
Blusboot" en "verboden aan te meren binnen 35 meter van deze
aanlegplaats" die aan de walzijde en aan de waterzijde duidelijk
zichtbaar en goed leesbaar moeten zijn.

B7.6.5 Het aanmeren binnen een afstand aan weerszijden van 20 ineter van de
blusbootaansluiting is verboden.
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B7.7

B7.7.1

B7.7.2

B7.7.3

B7.8

B7.8.1

B7.8.2

B7.8.3

B7.8-4

B7.8.5

Repressieve middelen, schuim

Het schuinivonnend llliddel 1110et zodanig worden opgeslagrn dat de
specificaties van de fabrikant van kracht blijven.

Het schuimvormend middel dient overeenkomstig NEN-EN 1568 te

worden gecontroleerd.

a) De hoeveelheid schuimvormend middel die op het terrein van de
inrichting in voorraad dient te zijn is afhankelijk van het berekende
iiiaximaie brandrisico .

b) Het inaxiniale brandrisico dient te worden bepaald en is onder meer

afhankelijk van het grootst te vormen brandend oppervlak en de te
blussen stoffen en dient te zijn gebaseerd op de uitgangspunten in
de NFPA 11. Dit moet binnen 3 iiiaanden na het van kracht worden
van dit voorschrift nader zijn uitgewerkt in het brandveiligheids-
plan.

Repressieve middelen, specifiek voor de MAVI

Het is niet toegestaan water of schuim te gebruiken bij de brandbestrij-
ding in de MAVI.

Als blusmiddel in de MA VI dient vermiculiet of droog chemisch poeder

(natriumbicarbonaat ofkaliumbicarbonaat), dat onder druk gezet is met
stikstof, gebruikt te worden. Het type droog chemisch poeder dient
geschikt te zijn voor de aanwezige metaalalkylen.

a) De hoeveelheid droog chemisch poeder die op het terrein van de
inrichting in voorraad dient te zijn is afhankelijk van het berekende
maximale brandrisico.

b) Het maximale brandrisico dient te worden bepaald en is onder meer
afhankelijk van het grootst te vormen brandend oppervlak en de te
blussen stoffen en dient te zijn gebaseerd op de uitgangspunten in
de NFPA 11. Dit moet binnen 3 maanden na het van kracht worden
van dit voorschrift nader zijn uitgewerkt in het brandveiligheids-
plan.

Het droog chemisch poeder moet zodanig worden opgeslagen dat de
specificaties van de fabrikant van kracht blijven. Derhalve dient het
droog chemisch poeder regelmatig, doch ten minste eenmaal perjaar te

worden gecontroleerd door een daartoe gecertificeerde instantie.

Nabij de opstelplaats van de ISO-container nabij de MAvi dient een
poederblusser met minimaal 50 kg D-poeder aanwezig te zijn, die in geval
van calainiteiten goed bereikbaar is.
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B7.8.6

B7.9

B7.9.1

Brandbestrijdingsvoorzieningen nabij de opstel plaats van de iso-
container dienen doeltreffend te zijn voor de in de lvVI te verwerken
afvalstl01nen.

Bral1dveiligheid EHA

Uiterlijk zes maanden voorafgaande aan de feitelijke ingebruikname van
de EHA dient aan bevoegd gezag een brandveiligheidsplan te worden
toegezonden, waarin de door de vergunninghouders verder te treffen
preventieve, preparatieve en repressieve 11laatregelen en voorzieningen
ter bestrijding van brand zijn opgenomen. Het plan dient door de
c01nmandant van de geineentelijke brandweer te zijn goedgekeurd,
hetgeen blijkt uit een schriftelijke verklaring.
Vergunninghouders dienen te voldoen aan de eventueel te stellen nadere
eisen van het bevoegd gezag ten aanzien van de te treffen 11laatregelen en
voorzieningen. Deze nadere eisen zullen binnen 2 11laanden na ontvangst

van het voornoenide plan door het bevoegd gezag worden vastgesteld
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BS Verkeer en vervoer

BS.l Goederenvervoer

B8.1.1 De vergunninghouders moeten jaarlijks, voor 1 april, aan het bevoegd
gezag schriftelijk gegevens verstreki,en over het totaal aantal
vervoerbewegingen per transportmedium (per as, per spoor, over water)
c.q. vervoerde hoeveelheden per transportmedium (per pijpleiding) en het
aandeel van de aangevoerde afvalstoffen en hulpstoffen en afgevoerde
afval- en reststoffen over deze gebruikte transportmedia van het voor-
afgaande jaar. Deze gegevens mogen geïntegreerd met het milieu-
jaarverslag worden aangeleverd, overeenkomstig voorschrift B1.4.1.

B8.1.2 De vergunninghouders moeten een onderzoek uitvoeren naar de
mogelijkheden ter beperking van het goederenvervoer over de weg van
en naar de inrichting. In het onderzoek moet in ieder geval aandacht
worden besteed aan alternatieve vervoersmogelijkheden, mogelijkheden
voor de vergroting van vervoerscapaciteit per vervoerseenheid,
aanpassing van opslagmogelijkheden op het eigen terrein en de
mogelijkheden van toepassing van gezamenlijke vervoersstromen met
buurtbedrijven.
Het onderzoek moet inzicht geven in de kosten en andere (zoals ruim-
telijke, logistieke en milieuhygienische) consequenties van mogelijk te
treffen maatregelen.

B8.1.3 De opzet van het onderzoek moet binnen lS maanden na het in werking

treden van dit voorschrift ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn
gezonden. Omtrent de uitvoering van het onderzoek kunnen door het
bevoegd gezag binnen 1 maand na toezending nadere eisen worden
gesteld. De rapportage van het onderzoek moet binnen 6 maanden na de
afronding van de opzet van het onderzoek aan het bevoegd gezag zijn

gezonden.

BS.l-4 Binnen 24 maanden na het in werking treden van dit voorschrift moeten
de vergunninghouders op basis van het in het vorige voorschrift
genoemde onderzoek een uitvoeringsplan hebben opgesteld. In het
uitvoeringsplan moet worden aangegeven welke maatregelen binnen
welke termijn mogelijk zijn.lndien uit het onderzoek blijkt dat er geen
reële maatregelen te treffen zijn, moeten de vergunninghouders dit
binnen 2 jaar na het in werking treden van dit voorschrift schriftelijk en
gemotiveerd aan het bevoegd gezag mededelen. Het bevoegd gezag beslist
aan de hand daarvan of opstelling van een uitvoeringsplan achterwege
kan blijven. Van deze beslissing wordt schriftelijk mededeling gedaan
aan de vergunninghouders.
De vergunninghouders moeten een registratie bijhouden van de maat-
regelen die worden uitgevoerd. Deze registratiegegevens moeten
geïntegreerd met het miIieujaarverslag worden aangeleverd,
overeenkomstig voorschrift B1.4.1.
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B9 Laden en lossen

B9.1 Algemeen

B9.1.1 Het aan- of het afkoppelen van een leiding of een slang, die gebruikt
wordt voor het transporteren van brandbare vloeistoffen (Ko-, Ki-, K2- en
K3-producten) moet vonkvj plaatsvinden.

B9.1.2 Tijdens een onweersbui ofbij het naderen daarvan op een zodanig wijze
dat blikseminslag in de directe omgeving kan optreden, is het laden,
lossen en overslaan van Ko-, Ki- en K-2 vloeistoffen, het schoonmaken van
schepen en tankwagens met als laatste lading Ko-, Ki- of Kz-vloeistoffen
en het verladen van tot vloeistof verdichte gassen verboden.

B9.1-3 Het lossen van grond-, hulp-, en afvalstoffen dient vrj van lekkages en
morsingen plaats te vinden..

B9.1,4 Voordat wordt overgegaan tot het overslaan naar ofvan een tankauto of
schip moeten zodanige voorzieningen zijn getroffen, dat:

vuIIen tot boven het voor het ontvangende medium ofinstaIIatie-
onderdeel toelaatbare niveau niet mogelijk is;
de voor overslag te gebruiken instaIIatieonderdelen zodanig gereed
zijn dat de te verpompen of over te brengen (afval)stoffen aIIeen
terecht kunnen komen op de daarvoor bestemde plaatsen.

B9.1.5 Voordat een los- oflaadslang wordt aangesloten of afgekoppeld aan
respectievelijk van een tankauto, moet:

de motor van die (tank)auto zijn uitgeschakeld;
die (tank)auto zodanig op zijn plaats zijn opgesteld, dat wegrijden
tijdens de laad- en loswerkzaamheden wordt voorkomen.

B9.1.6 Tijdens het laden en lossen dient de motor van een (tank)auto te zijn
uitgeschakeld, tenzij dit voor het laden of lossen noodzakelijk is.

B9.1.7 (Afal)stoffen mogen slechts worden verladen in (tank)auto's of schepen
die geschikt zijn voor de te laden (afval)stoffen.

B9.1.8 Elk aansluitpunt voor los- en laadslangen moet zijn voorzien van een
duidelijk zichtbaar en leesbaar opschrift, waaruit blijkt voor welke

(afval)stof het aansluitpunt wordt gebruikt.

B9.1.9 De los- en de laadslangen en bijbehorende koppelingen moeten geschikt
zijn voor de te verladen (afval)stoffen en een barstdruk hebben van ten
minste 1,5 maal de hoogst voorkomende werkdruk met een minimum
van 7 bar.

B9.1.10 Indien een los- of een laadslang niet wordt gebruikt moet deze knikvrij
worden opgeborgen en tegen beschadiging zijn beschermd.
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B9.1.11 Indien los- en laadslangen na het lossen ofhet laden worden leeg-
gemaakt, dan moeten voorzieningen zijn aangebracht om ze leeg te laten
stromen voordat ontkoppeling plaatsvindt. De vrijkomende (afval)stoffen
moeten naar een daartoe bestemd systeem worden afgevoerd.

B9.1.12 Door middel van interne, vooraf opgestelde, schriftelijke procedures
dient te worden gezorgd voor een goede werking van de in de inrichting
aanwezige laad- en losslangen of -armen. In deze procedures moet
tenminste aan de volgende elementen aandacht worden besteed:

zodanige ondersteuning. bescherming, bediening en opberging dat

beschadiging wordt voorkomen;
controle op de goede staat alvorens de laad- en losslangen of -armen
gebruikt \Vorden;

het niet gebruiken van beschadigde slangen; Beschadigde slangen
moeten onmiddelljk buiten gebruik worden gesteld;
onderzoek op deugdelijkheid door ten minste eenmaal per jaar een
keuring te laten uitvoeren overeenkomstig de vigerende
Nederlandse norm NEN 2726; Slangen van derden mogen binnen de
inrichting worden gebruikt, mits deze eveneens eenmaal per jaar
gekeurd worden overeenkomstig NEN 2726;

het instempelen van de datum en het keurmerk van deze druk-
beproeving in een aansluitflens of -koppeling;
registratie van de gegevens van deze beproeving en het bewaren van
deze gegevens gedurende ten minste twee jaar, voor zover het geen
slangen van derden betreft;
in plaats van het inslaan van datum en keurmerk, kan ook een
registratiesysteem van de drukbeproeving van de slangen opgezet
worden, waarbij van elke slang een nummer in flens of koppeling is
ingeslagen, dat correspondeert met dit registratiesysteem.

Aan deze procedures kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen.

B9.2 Aarding

B9.2.1 Bij het laden oflossen van tankauto's of ketelwagens moet het reservoir
van de tankauto of ketelwagen alsmede eventuele tanks/silo's zijn geaard
om de eventuele statische elektriciteit effectief af te voeren.

B9.2.2 Bij het begin van het verladen van (afval)stoffen waarbij elektrostatische
oplading mogelijk is, naar een tank waarin een explosief gasmengsel
aanwezig kan zijn, moet gedurende een aanloopperiode als gesteld in het
rapport "Gevaren van statische elektriciteit in de procesindustrie" van de
stuurgroep Rivepro, de vloeistofsnelheid in de vulleiding worden beperkt
tot 1 mis.

B9.2.3 De aarding moet zijn aangebracht vóórdat de los- of de laadslang wordt
aangesloten en mag niet eerder worden verwijderd dan nadat het laden
of het lossen is beëindigd en de los- of de laadslang is weggenomen.



provincie HOLLAND
ZUID

ONS KENMERK

340618

PAGINA 120j201

B9.3 Toepassing van inerte gassen bij het laden en lossen

B9.3.1 In situaties waarbij gelet op de aard en samenstelling van de over te
brengen stoffen gevaar voor explosies aanwezig is, dient bij dat
overbrengen uit een tankauto, ketelwagen of scheep stank de

dampruimte van de tank waaruit gepompt wordt te worden aangevuld
met een inert gas. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende
sítuaties:

het overbrengen van caustic water in de tankenparken van de CWT-
installatie;
het overbrengen van gevaarlijke afvalstoffen in het tankenpark S/9.
het verpompen van metaalalkylen naar de DTO's;

het overbrengen van gevaarlijke afvalstoffen in het K2-tankenpark.

E9.3.2 De toevoer van het inert gas moet onmiddellijk worden afgesloten als de
tank is leeggepompt.

B9.3.3 Indien bij het leegdrukken van een tankauto, ketelwagen of scheepstank
gebruik wordt gemaakt van een gas, dan mag hiervoor uitsluitend een
inert gas worden gebruik. De toevoer moet onmiddellijk worden
afgesloten na het leegdruldcen van de tankauto, ketelwagen of
scheepstank.

B9-4 Iniichting reguliere laad- en losplaatsen

B9-4.1 Laad- en losactiviteiten mogen alleen plaatsvinden op daartoe speciaal
ingerichte laad- en losplaatsen.

B9-4.2 Op het terrein van de inrichting moeten één of meerdere opstel plaatsen
zijn, waar tankauto's moeten worden opgesteld indien het overslaan op
de daartoe speciaal ingerichte laad- en losplaatsen niet terstond ter hand
genomen wordt of beëindigd is. Deze opstelplaatsen moeten dusdanig

ruim bemeten zijn, dat het doorgaande verkeer op de aangrenzende
wegen nIet wordt gehinderd door opgestelde tankauto's.

B9.4.3 De laad- en de losplaatsen moeten:
duidelijk zijn gemarkeerd of duidelijk door borden zijn
aangegeven;
goed bereIkbaar zijn;
zodanig zijn uitgevoerd dat het veilige laden en lossen wordt
gewaarborgd.

B9.4.4 De toe- en afvoerwegen naar en van de laad- en losplaatsen moeten als
zodanig duidelijlc zijn aangegeven en een veilige route garanderen voor
de daarvan gebruikmakende auto's. Behoudens in noodsituaties mogen
geen andere wegen door tankauto's worden gebruikt.

B9.4.5 Op de laad- en de losplaatsen mogen geen motorvoertuigen aanwezig zijn
anders dan voor het laden en het lossen van (afval)stoffen.
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B9.4.6 Op de volgende plaatsen moet een voorziening zijn aangebracht om het
laad-jlosproces onmiddelljk te kunnen beëindigen (noodstop schakelaar):

op de kade of steiger;
op de laad-¡iosplaatsen voor tankauto's;
in de betreffende controlekamer alwaar toezicht wordt gehouden op
het proces.

De bedoelde voorziening dient in ieder geval te bestaan uit het vanuit
bovengenoemde plaatsen "remote' kunnen afsluiten van afsluiters en
pompen.

B9-4.7 Het lossen van tankauto's aan de bovenzijde mag slechts plaatsvinden,
indien hiervoor een laad- enjof losbordes aanwezig is, of aan de tankauto
zodanige voorzieningen aanwezig zijn, dat onder alle omstandigheden
gemakkelijk toegang tot de vul-/losopening van de tankauto's mogelijk is.

B9.4.8 Afsluiters, deksels en dergelijke van tankauto's en ketelwagens, die zich
op het terrein van de inrichting bevinden, moeten goed gesloten zijn,
behoudens tijdens het laden ofhet lossen. Lekkage mag niet plaats-
vinden.

B9-4.9 Gedurende de laad- en de loswerkzaamheden moet ter plaatse deskundig
personeel aanwezig zijn.

B9.5 Specifiek laden en lossen vanuit schepen

B9.5.1 Met het laden oflossen van tankschepen mag niet worden gestart voor-
dat de 'Controlelijst voor binnenvaarttankschepen' volledig is ingevuld en
aan de hierin gestelde of hieruit voortvloeiende voorschriften is voldaan.

B9.5.2 Het bepaalde in het voorgaande voorschrift heeft, voorzover het situaties
betreft waarin slangverbindingen worden gebruikt, geen betrekkng op
de noodzaak tot het aanbrengen van isolerende middelen tussen de wal
en het schip, mits ten genoegen van de arbeidsinspectie toereikende
maatregelen zijn getroffen teneinde het ontstaan van brandbare en/of
explosieve gas-/luchtmengsels te voorkomen.

B9.5.3 Ter voorkoming van overlopers, morsingen en lekkages dienen bij het
laden en lossen van binnenvaartschepen, in aanvulling op de geldende
bepalingen vastgelegd in de 'ADNR-controlelijsten', overeenkomsten
tussen schee ps- en walpersoneel schriftelijk te zijn vastgelegd en wel in
het bijzonder ten aanzien van:

a. de maximale pompsnelheid;

b. de maximale tegendruk bij het pompen ter plaatse van de wal/schip
verbinding;

c. de stopprocedure in geval van storingen;

d. het aan tal en de volgorde van de te verwachten overschakelingen op

andere scheeps- en/oflandtanks.
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B9.5-4 De in voorgaande twee voorschriften genoemde controlelijsten en
overeenkomsten moeten gedurende het verblijf van het schip aan de

kade/steiger van de inrichting in het bezit zijn van de verantwoordelijke
bedrijfsfunctionaris en op verzoek van toezichthoudende c.q. opsporings-
ambtenaren worden getoond. Deze controlelijsten en overeenkomsten
moeten ten minste één maand in de inrichting worden bewaard.

B9.5.5 Voor het meten van de tegendrukken en het bepalen van de laad- en
lossnelheden moeten middelen aanwezig zijn. Tijdens het laden en
lossen dienen tegendrukken en lossnelheden continu te worden
gemeten.

B9.5.6 Tijdens het laden oflossen moet er door een functionaris van de inrich-
ting en door een wacht op het schip voortdurend op worden toegezien,
dat er geen lekkages, morsingen, enzovoorts optreden. Het toezicht op de
walinstaIIatie en het schip, alsmede de communicatie tussen het scheeps-
en het walpersoneel moet bij de binnenvaart op een identieke wijze zijn
geregeld als bij de zeevaart, zoals aangegeven in punt a5 tot en met a8
van de 'Veìlgheidscontrolelijst voor zeetankschepen' (Staatsuitgeverij,
uitgave 1984).

B9.5.7 Het in punt a6 van de 'Veiligheidscontrolelijst voor zeetankschepen'

(Staatsuitgeverij, uitgave 1984). voorgeschreven communicatiesysteem
behoeft niet te worden toegepast indien op grond van de afstand en de
omstandigheden de communicatie mogelijk is zonder hulpmiddelen.
Indien de functionaris van de inrichting vaststelt dat het toezicht aan
boord van een binnenschip niet of niet in voldoende mate wordt uit-
geoefend, dient hij onmiddeIIijk maatregelen te treffen om de
communicatie te hersteIlen. Hij dient het laden te stoppen ofhet lossen
te doen stoppen indien de communicatie niet kan worden hersteld of
indien er onregelmatigheid plaatsvindt (lekkages, morsingen,
enzovoorts).

B9.5.8 Op de kaden/steigers moeten, onder de aansluitpunten voor slang-
verbindingen, alsmede onder de scheepsaansluitkoppelingen van laad- en
losvoorzieningen ter plaatse van de opbergstand, lekbakken zijn
aangebracht.

B9.5.9 Eventueel in de lekbakken gemorste of gelekte (afval)stoffen of met

(afval)stoffen verontreinigd regen- of spoelwater moeten niet anders dan
via een gesloten leiding naar een afscheider kunnen vloeien respectie-
velijk kunnen worden verpompt dan wel worden verzameld voor afvoer.
Aansluitpunten moeten, indien zij niet worden gebruikt, met blind-
flenzen vloeistofdicht zijn afgesloten.

B9-5.10 Tijdens het meren van schepen, het laden oflossen en het ontmeren
moeten de kades/steigers doelmatig zijn verlicht.
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BID Elektrische instalatie en noodstroomvoorziening

BI0.1 Elektrische installatie algemeen

B.I0.1 Laagspanningsinstallaties dienen te voldoen aan NEN 1010. De bedrijfs-

voering van laagspanningsinstallaties dient, gebaseerd op NEN 50110-1

en NEN 50110-2 te voldoen aan NEN 3140.

BI0.1-2 Hoogspanningsinstallaties dienen te voldoen aan NEN '04'. De bedrijfs-
voering van hoogpanningsinstallaties dient, gebaseerd op NEN 50110-1 te

voldoen aan NEN 3840.

B,0.1-3 De verlichting in de inrichting moet zodanig zijn dat voortdurend een
behoorlijke oriëntatie binnen de inrichting mogelijk is en bij duisternis
werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, zowel
binnen als buiten de gebouwen van de inrichting kunnen worden
verricht.

BI0.2 Nood(stroom)voorziening

Bl0.2.1 De elektrische installatie(s) ten behoeve van in ieder geval de RO's, DTO's,

MED's, RE's, CW, Hl, ASI !I en bijbehorende zuiveringstechnische
voorzieningen zoals de rookgasreinigingsinstallaties en de afvalwater-
zuiveringsinstallaties alsmede de brandblusvoorzieningen binnen de
inrichting, moet(en) zijn aangesloten op een nood(stroom)voorziening,
zodanig dat de veiligheid van de inrichting alsmede het werken binnen
de aan deze vergunning gestelde voorschriften kan worden gewaarborgd.

BI0.2.2 Ter waarborging van de veiligheid van de in voorgaand voorschrift
genoemde bedrijfsonderdelen moeten ten minste op een nood(stroom)-
voorziening zijn aangesloten:

stikstofvoorziening ;
gasdetectiesystemen en branddetectiesystemen;
instrmentenlucht;
alle alarmeringen en besturingssystemen ter voorkoming en
signalering van onveilige situaties en de genoemde beveiligingen,
voor zover berustend op het arbeidsstroomprincipe;
alle alarmeringen en besturingssystemen die nodig zij n in het geval
van een noodstop;
de voor de veiligheid noodzakelijke verlichting;
de elektriciteitsvoorziening van de controlekamers;
emissiemeetsystemen.
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BI0.2.3 Een nood(stroom)voorziening mag slechts als noodvoorziening worden

gebruikt en moet ten minste eenmaal per maand op de juiste werking
worden getest en eenmaal per half jaar op de juiste werking worden
ge con troleerd door hem te "belasten'.

TOELICHTING:

Noodstroomaggregaten dienen minimaal eenmaal per halfjaar daadwerkelijk
voor spanningslevering zorg te dragen.

Constructie, installatie en gebruik noodstroomaggregaat

B,0.24 Een noodstroomaggregaat moet zijn voorzien van een doelmatige
geluiddemper en moet zodanig zijn afgesteld en worden onderhouden
dat een nagenoeg rookioze verbranding wordt verkregen.

B,0.2.5 Een afvoerleiding en het daarbij behorende uitlaatdempersysteem moet:

zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal dat voldoende stevig is
en bestand is tegen de te verwachten temperatuur;
zodanig zijn uitgevoerd dat roet, vuil en condenswater zich niet
zodanig kunnen ophopen dat de afvoer van de verbrandingsgassen
hierdoor wordt belemmerd.

BI0.z.6 Een noodstroomaggregaat mag uitsluitend worden beproefd op tijd-
stippen tussen 07.00 uur en 22.00 uur.

Opstellng noodstroomaggregraat

BI0.Z.7 In een ruimte waarin een noodstroomaggregaat staat opgesteld mogen
geen werkzaamheden anders dan ten behoeve van controle en onderhoud
van het noodstroomaggregaat of andere in die ruimte opgestelde
apparatuur worden verricht.

BI0.z.8 Een noodstroomaggregaat moet zodanig zijn opgesteld dat geen gevaar
voor brand bestaat. Een noodstroomaggregaat, al dan niet met
bijbehorende brandstoftank, moet op doelmatige wijze tegen

mechanische beschadiging en handelingen van onbevoegden zijn
beschermd.

BI0.Z.9 Een noodstroomaggregaat moet zijn opgesteld in een lekbak of op een
vloeistofdichte vloer die tezamen met opstaande randen een vloei-
stofdichte bak vormt. De lekbak moet de inhoud van het smeerolie-
systeem en de brandstofvoorraad van de brandstoftank van het aggregaat
kunnen bevatten.

TOELICHTING:

¡ ndien de brandstoftank niet in dezelfde ruimte als het aggregaat staat opgesteld,

zal hiervoor een afzonderlijke lekbak(-construetie) moeten worden gerealiseerd.
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B10.2.10 In een ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld, mag ten
hoogste 3.000 liter gasolie worden opgeslagen.

B10,2.11 Brandstofleidingen moeten zonodig zijn beschermd tegen mechanische
beschadiging. Flexibele aansluitleidingen moeten zo kort mogelijk zijn.

B10,2.12 In de ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld, moeten voor
de toevoer van verbrandingslucht en ventiatielucht en voor de afvoer

van ventilatielucht openingen zijn aangebracht, die hetzij rechtsu-eeks,
hetzij door middel van kanalen, verbinding geven met de buitenlucht.
Deze openingen mogen alleen zijn afgesloten als het
noodstroomaggregaat niet in werking is en moeten:

zodanig zijn aangebracht dat een goede dwarsventilatie is gewaar-
borgd;
zodanig zijn aangebracht dat onder alle omstandigheden een vrje
luchtdoorlaat is gewaarborgd;
zodanige afmetingen hebben dat bij het in werking zijn van het
aggregaat voldoende ventilatie is gewaarborgd om eventuele gassen
of dampen ten gevolge van mogelijke brandstotlekkage af te voeren
en een zodanige temperatuur te handhaven dat, als gevolg van het
in werldng zijn van een noodstroomaggregaat, geen overlast in niet
tot de inrichting behorende ruimten wordt ondervonden.

BI0.2.13 De uitmonding van de afvoerleiding voor verbrandingsgassen moet
zodanig in de buitenlucht zijn gesitueerd dat door deze gassen buiten de

inrichting geen hinder wordt veroorzaakt.

Accumulatoren

BI0.2.14 Accumulatoren, alsmede de ruimte waarin deze staan opgesteld moeten
voldoen aan NEN 1010.

B10.2.15 Accumulatoren met een totale energie-inhoud van meer dan 10.000 VAh
moeten zijn opgesteld in accuruimten, in elektrische bedrijfsruimten of
in accukasten. In deze ruimten mogen geen acculaders worden opgesteld.

Accuruim ten

B10.2.16 Onder accuruimte wordt in deze paragraaf mede verstaan een elektrische
bedrijfsruimte.

BI0.2.17 De toegang tot een accuruimte moet met slot en sleutel afsluitbaar zijn.

B10.2.18 In accuruimten is roken en open vuur verboden. Op daartoe geschikte
plaatsen moet een veiIigheidsteken overeenkomstig NEN 3011 duidelijk
zichtbaar zijn aangebracht.
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B10.2.20 Verwarming van een accuruimte mag slechts geschieden door
verwarmingstoestellen, waarvan:
a. de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat ofkan worden

gebracht met de accuruimte;
b. de delen die in direct contact staan met de accuruimte geen hogere

oppervlaktetemperatuur hebben dan 200 'e.
De vloer van een accuruimte waarin open accumulatoren zijn opgesteld,
moet vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen het te bezigen electrolyt.
Onder de deuropening moet een verhoogde drempel zijn aangebracht die
met de vloer en de wanden een vloeistofdichte bak vormt.

BI0.2.21 Een accuruimte moet een WBDBO bezitten van ten minste 60 minuten,
bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069. De ruimte mag alleen in
verbinding staan met andere ruimten door een brandwerende,
zelfsluitende denr.

BI0.2.22 Een accuruimte moet zijn geventileerd door middel van een niet-
afsluitbare opening, die is aangebracht nabij de afdekking en een niet-
afsluitbare opening, die is aangebracht nabij de vloer. De openingen
moeten een gezamenlijke doorlaat hebben van ten minste 1/250 van het
vloeroppervlak van de betreffende ruimte en moeten zijn voorzien van
een muisdicht ventilatierooster.
Indien een ventilatierooster in een binnenwand is aangebracht dan moet
dit rooster tenminste 60 minuten brandwerend zijn, bepaald
overeenkomstig de norm NEN 6069. De netto doorlaatopening van een
rooster mag niet kleiner zijn dan 100 cm2,

BI0.2.23 Een accuruimte. waarin zich accu's bevinden van waaruit explosieve
gasmangsels kunnen vrjkomen, moet tevens zijn geventileerd door
middel van een doelmatig mechanisch afzuigsysteem, dat is aangebracht
nabij de afdekkng. De ventilatie moet op de buitenlucht plaatsvinden.
De ventilator moet bij het laden automatisch in werking treden en mag
pas een uur na beëindiging van het laden worden uitgeschakeld.

Accukast

BIO.2_24 Een accukast moet met slot en sleutel afsluitbaar zijn.

B,0.2.25 In een accukast mogen geen open cellen worden opgesteld.

BI0.2.26 Een accukast moet zo zijn geventileerd dat zich in de kast geen ontplof-
baar gasmengsel kan vormen. Hiertoe moeten in de kastwand van een
accukast ventilatie-openingen zijn aangebracht. Deze openingen moeten
op de hoogste plaatsen van een kastwand zijn aangebracht.
Een ruimte waar accukasten naar ventileren moet zo zijn geventileerd
dat zich geen ontplofbaar gasmengsel kan vormen.
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B10.2.27 Een ruimte waar accukasten naar ventileren moet zijn geventileerd door
middel van een doelmatig mechanisch afzuigsysteem, dat is aangebracht
nabij de afdekking. De ventilatie moet op de buitenlucht plaatsvinden.
De ventilator moet bij het laden automatisch in werking treden en mag
pas een uur na beëindiging van het laden worden uitgeschakeld.

BI0.2.28 Een accu kast moet op gemakicelijk toegankelijke en voldoende verlichte
plaatsen zijn opgesteld.
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Bll

Bl1.1

B11.2

Bl1.3

Bll-4

Bl1.5

Transformatoren

Olie gevulde transformatoren moeten deugdelijk zijn beveiligd tegen
oververhitting, brand, explosie en overbelasting.

Voorkomen van bodemverontreiniging

Oliegevulde transformatoren moeten zijn opgesteld boven een
vloeistofdichte bak, die de gehele inhoud olie van een transformator
moet kunnen bevatten of er moet op een andere, even doeltreffende,
wijze zijn voorkomen dat bij lekkage van olie uit de transformator
bodemverontreiniging kan worden veroorzaakt.

Beperken brandgevaar

De constructie van een transform.atorruimte moet een brandwerendheid
hebben van ten minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm
NEN 6069.

Deuren van een transformatorrimte moeten een brandwerendheid

hebben van ten minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm
NEN 6069; de bedoelde deuren moeten, behoudens voor het onmiddellijk

doorlaten van een daartoe door het bevoegd gezag bevoegd te achten

deskundige, met slot en sleutel gesloten worden gehouden. De sleutels
moeten dan uit het slot zijn genomen.

Een transformatoITuimte moet door middel van een doelmatig
ventilatiesysteem op de buitenlucht zijn geventileerd; de ventilatie-
openingen van het bedoelde ventilatiesysteem mogen niet zijn
afgesloten.
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B12 Proces instalaties

B12.1 Algemeen

B12.1.1 Procesinstallaties en de daarin toegepaste mateiialen moeten geschikt
zijn voor het medium waarmee ze in aanraking komen en moeten zijn
ontworpen voor en bestand zijn tegen de optredende drukken,
temperaturen en wisselingen hierin.

B12.!.2 lnstrumentatie dient niet alleen afleesbaar, maar ook registrerend uitge-
voerd te worden waar dit functioneel is.

B,2,'.3 Een vlamdover dient te voldoen aan de Europese norm

CEN-EN128741 :2001.

B12.1.4 Werkzaamheden, waarbij vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke
stoffen brand- en/of explosiegevaar ontstaat, zoals lassen en slijpen,
moeten worden verricht volgens schriftelijk vastgelegde veiligheids-
procedures.

TOELICHTING:

De werkzaamheden moeten voldoen aan de regels genoemd in het Arbo-

infonnatieblad AI-S "Veilig werken in besloten ruimten", eerste dnik, 1998,

Arbeidsinspectie.

B12.1.5 lnstallatie-onderdelen moeten waar nodig voor een veilige procesgang
tegen bevrezing worden beschermd.

B12.1.6 Indien gevaar tegen aanrijding bestaat moeten procesinstallaties,
leidingen, leidingondersteuningen en dergelijke doelmatig tegen
aanrijding zijn beschermd.

TOELICHTING:

De beveiliging kan bestaan uit een vangrailconstructie volgens de richtljnen van

Rijkswaterstaat ROA-VII (uitgave november 1974) of door met beton gevulde stalen

buizen. Deze buizen moeten een middellijn hebben van ten minste 100 mm en een

hoogte van ten minste 0,6 m boven het maaiveld. De buizen moeten stevig zijn

bevestigd in een tot ten minste 0,1 m verhoogde en verharde grondslag die ten
minste 0,1 m buiten de buisbeschenning reikt. De afstand tussen de buizen mag

niet groter zijn dan 1 m.

B,2,'.7 Voor ieder afzonderlijk proces moeten bedieningsvoorschriften zij n

opgesteld waarin ten minste het onderstaande is opgenomen:
het opstarten van een proces;

de procesomstandigheden voor een normaal procesverloop;
het uit bedrijf nemen van het proces;
de te treffen maatregelen bij abnormale procesomstandigheden die
tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden, en noodstopprocedures;
de te volgen schoonmaakprocedures van de installaties;
het gebruik van de geautomatiseerde procesbesturing.
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B12.1.8 Het kiaarzetten van de dagvoorraden of directe werkvoorraden in de
gebouwen mag alleen plaatsvinden op speciaal daarvoor bestemde en
gemarkeerde plaatsen.

B,2,'.9 Het vullen van procesinstallaties moet via een gesloten systeem

plaatsvinden. Hieronder wordt niet verstaan, de:
dosering van de RO's vanuit de opslagbunkers;
dosering van verpakt afval en vast bulkafval in de DTO's;

dosering van de Hl;
dosering van de diverse installaties van de ASI Il.

B12.2 Afvoer)leidingen en appendages

B12.2.1 Leidingen en appendages moeten zijn vervaardigd van doelmatig
materiaal en bestand tegen het medium.

B12.2.2 De bovengrondse leidingen bestemd voor het transport van gevaarlijke
stoffen moeten doelmatig zijn beschermd tegen voorzienbare uitwendige
en inwendige aantasting.

B12.2.3 De ligging van in de grond gelegde leidingen moet op tekening zijn
vastgelegd. Alvorens met graafwerkzaamheden wordt begonnen moeten
de bedoelde tekeningen worden geraadpleegd en moeten de leidingen
zodanig zijn gemarkeerd en worden bewaakt dat beschadiging van de
leidingen wordt voorkomen.

B12.2.4 Leidingen moeten bij doorvoering onder een weg, gebouw of proces-
installatie bestand zijn tegen de belasting door het verkeer en de
zettingen ten gevolge van het gewicht van het gebouw of proces-
installaties.

B,2.2.5 Leidingen, bestemd voor producten met een soortelijke geleiding kieiner
dan 50 pico Siemens per meter en die eindigen als lospunt of uitmonden
in vaten waarin explosieve dampenjluchtmengsels aanwezig kunnen
zijn, moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat een eventueel in
die producten aanwezige elektrostatische lading wordt afgevoerd.

B12.2.6 Er moet een systeem zijn waaruit snel is af te leiden welke stof er in een
pijpleiding zit en wat de stromingsrichting is.
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B12.2.7 Ondergrondse leidingen en appendages, waardoor milieugevaarlijke
stoffen worden vervoerd, moeten zijn vervaardigd uit corrosiebestendig
materiaal ofaan de buitenzijde op doelmatige wijze tegen corrosie zijn
beschermd door middel van asfaltbitumen(band), epoxy, polyetheen of
kunststofband, een kathodische bescherming, of andere ten minste
gelijkwaardige wijze.

TOELICHTING:

De diverse soorten coITosiebeschermende maatregelen moeten voldoen aan de

volgende normen/richtlijnen:

asfgir)Jjtumen
voorbehandeling;

type bekleding:

aanleg:

NEN 6901

NEN 6910

NPR 6911

rJsfrJlt/Jrymmb!l na

voorbehandeling:

type bekleding:

NEN 6901

NEN-EN 12068

ep2~J'

1.epoxyveif

voorbehandeling: NEN 6901
type bekleding: NEN 6905
2.epoxypoeder(inbrandproces, door middel van wervelsinteren of elektrostatisch

spuiten)

aanleg: NPR 6906

PQ!yethWl
1. Sinteren

voorbehandeling:

2. extrusie met hechtlaag
type bekleding:

aanleg: NPR 6903

kJ1!!stsloIbmid

voorbehandeling:

type bekleding:

NEN 6901

NEN 6902

NEN 6901

NEN-EN 12068

kathod~cl1LbesçhnJ:i!
NPR6912

B12.2.8 Leidingen, waardoor stoffen worden vervoerd, die bij buitenlucht-
temperaturen kunnen stollen, moeten op een zodanige temperatuur
worden gehouden, dat stolling wordt voorkomen.
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B12.2.9 De verbindingen in proces leidingen moeten zijn uitgevoerd als
lasverbindingen. Verbindingen die uit het oogpunt van veiligheid ofin
verband met bedrijfsvoering, constructie-eisen, onderhoud of inspectie
niet kunnen worden uitgevoerd als lasverbindingen mogen zijn
uitgevoerd als flensverbindingen.

B12.2.10 De afdichtingen van leidingen en appendages moeten voor het in gebruik
nemen, na elke reparatie, wijziging of vervanging oflekdichtheid worden
gecontroleerd door beproeving.

B12.2.11 Diffuse emissies van koolwaterstoffen moeten worden tegengegaan door
preventief onderhoud aan afdichtingen.

B12.2.12 De hoogte van leidingbruggen over de terreinwegen moet door middel
van een opschrift worden aangegeven.

B12.2.13 Afsluiters die bij brand moeten blijven functioneren, moeten van een
brand bestendige uitvoering zijn.

B,Z.2.14 Aan een afsluiter moet ter plaatse aan de buitenkant te herkennen zijn of
een afsluiter geopend of gesloten is.

B,2.2,'5 Alle afsluiters en regelkieppen, die nodig zijn bij noodsituaties, moeten
zowel ter plaatse handmatig als vanaf minimaal één andere plaats
kunnen worden bediend in geval de automatische regeling faalt.

B12.2.16 Alle veilgheids- en milieukritischekritische elektrische of pneumatisch
bediende afsluiters moeten naast deze elektrische of pneumatische
bediening ook met handkracht (zoals bijvoorbeeld met noodperslucht)
bedienbaar zijn.

B,2.2.17 Alle veiligheids- en milieukritische afsluiters en kieppen moeten zo zijn
uitgevoerd dat deze bij het wegvaIIen van de bekrachtiging automatisch
de veilige positie innemen ("fail-safe"). Beveiligingssystemen moeten in
dat geval kunnen blijven functioneren.

B12.2.18 De vrije uiteinden van leidingen, zoals vulpunten moeten doelmatig zijn
afgesloten, wanneer zij niet in gebruik zijn.

B,2.Z,'9 Ontluchtingsleidingen waaruit ontvlambare stoffen kunnen ontwjken,
moeten zijn voorzien van een vlamkering of een hieraan vergelijkbare
voorziening.
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B12,3 Meet- en regelapparatuur en -systemen

B12,3.1 Alle meet-, regel- en beveiligingsapparatuur en -systemen dienen te aIIen
tijde optimaal te functioneren. Hiertoe dient in ieder geval adequaat
preventief en correctief onderhoud te worden uitgevoerd. Niet of slecht
functionerende apparatuur moet direct worden gerepareerd of worden

vervangen door deugdelijke apparatuur. Als de betreffende apparatuur
niet direct kan worden gerepareerd of vervangen en dit aanleiding kan
geven tot het ontstaan van emissies, brandgevaarlijke of anderszins
gevaarlijke situaties moet het proces worden stopgezet.

B12.3.2 Het aanbrengen van wijzigingen in regelkringen of aan actie gekoppelde
alarminstellingen van besturingssystemen mag aIIeen via een, vooraf
opgestelde, schriftelijke procedure gebeuren. Indien een veilige voort-
gang van het proces het noodzakelijk maakt om direct wijzigingen aan te
brengen, dan moet hiervan een aantekening worden gemaakt. De wijzi-
ging moet daarna zo spoedig mogelijk via de geëigende procedure
worden afgewerkt.

B12.3.3 De schriftelijke procedure voor het aanbrengen van wijzigingen in het
besturingssysteem van de instalIatie moet ten minste de volgende punten
bevatten:

wijzigingen moeten vooraf schriftelijk door of namens de
bedrijfsleiding zijn goedgekeurd;
wijzigingen mogen slechts worden uitgevoerd door bevoegd
personeel;
wijzigingen moeten bekend zijn bij het bedienend personeel;
de werkzaamheden voor het aanbrengen van de wij zigingen mogen
de veiligheid niet in gevaar brengen en evenmin emissies naar de
atmosfeer tot gevolg hebben.

B12.2-4 Indien de instrmentale of zelfwerkende beveiligingen tijdens het in
bedrijf zijn van de door deze apparatuur beveiligde procesapparatuur
uitgewisseld worden, moet dit zodanig plaatsvinden, dat geen
processtoffen in de atmosfeer kunnen komen.

B,2.3.5 Bij een stroomstoring of een storing in de toevoer van de instrmenten-
lucht moeten de voor de proces beveiliging van belang zijnde kieppen of

afsluiters automatisch in de veilige stand komen ("fail-safe") en moeten
essentiële beveiligingssystemen kunnen blijven functioneren.

B12.3.6 Ook na eventuele calamiteiten dienen essentiële beveiligingssystemen,
zoals de stikstofdosering, voor zover mogelijk, operationeel en bedien-
baar te blijven.

B12,3.7 Indien in procesinstaIIaties de temperatuur kan stijgen tot boven de
ontwerp- temperatuur, moeten voorzieningen zijn aangebracht die
ervoor zorgen dat de temperatuur in de desbetreffende procesinstaIIaties
niet boven de ontwerptemperatuur kan stijgen.
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B,2.3.8 De zogenaamde veiligheids- en milieuIcritische alarmeringen moeten
visueel en akoestisch worden aangegeven en moeten gehandhaafd blijven
totdat ze door middel van een specifieke procedure zijn gecontroleerd en
geaccepteerd.

B,2.3.9 Veiligheids- en milieukritische alarmeringen moeten worden
geregistreerd en worden opgenomen in het (de) onder B1.3.1 genoemde
registra tiesyste( e )m( en).

B12-3.10 (Proces)alarmeringen moeten altijd duidelijk waarneembaar zijn voor het
direct verantwoordelijk personeeL.

B12.3.11 Installaties moeten zijn voorzien van regel- en beveiligingsapparatuur,
waardoor de erin uitgevoerde processen kunnen worden beheerst en de
veilige werking van de installaties is gewaarborgd.
Regel- en beveiligingsapparatuur van installaties moeten tijdig in het
betreffende proces ingrijpen alvorens ongewenste, niet toegestane of
niet-reguliere emissies plaatsvinden en moeten in geval van storing
automatisch een veilge stand innemen ("fail- safe").

B12.3.12 Naast de aangebrachte veilgheidstoestellen moet de onder druk
werkende procesapparatuur zijn voorzien van een beveiliging, die indien
de druk de beveilgingsdruk heeft bereikt, de druk automatisch terug-
brengt tot de maximale werkdruk, zodat de veiligheidstoestellen niet in
werking treden.

B,2.3.13 Veiligheidstoestellen, zoals breekplaten moeten zo zijn geplaatst en
beschermd dat hun werking op generlei wijze kan worden belemmerd,
ook niet door afzettingen van (afval)stoffen uit de systemen.

B12.3.14 Alle regelsystemen, die veiligheids- ofmilieukrltisch kunnen zijn, dienen

van een redundant beveilgingssysteem te zijn voorzien, zodanig dat het
veiligheidssysteem niet wegvalt door storingen of fouten in de (al of niet
computergestuurde) procesbesturing.

B,2.3,'5 Alle regelsystemen en beveiligingssystemen moeten zodanig zijn bevei-
ligd dat deze alleen voor daartoe aangewezen personeel toegankelijk is.

B12.3.16 Alle computergestuurde procesbeveiliging zoals die tegen lekkages,
overvlling en de ongewenste uitworp van luchtverontreinigende stoffen

moet op een effectieve wijze zijn beschermd tegen elektro-magnetische
storing van bulten en overspanning (bijvoorbeeld als gevolg van bliksem-
inslag). Deze bescherming moet zowel het defect raken van het systeem,
als de informatie-inhoud van de te verwerken gegevens betreffen.

B,2.3,'7 Indien beveiligingen worden gerepareerd of vervangen, moet de veilig-
heid gehandhaafd blijven en mogen geen emissies naar het milieu
optreden.
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B12-3.18 Bij storingen in, en/ofuitval van het procesbesturingssysteem moeten de
beveiligingsfuncties intact blijven, zodat geen onveilige situaties
ontstaan. Het beveiligingssysteem mag dus niet beïnvloed worden door
storingen in de procesbesturing.

B,2.4 Ontwerp,fabricage, keuring, herkeuring (herbeoordeling), controle en onderhoud

B12-4.1 Drukapparatuur die niet valt onder het "Warenwet besluit drukappara-
tuur" en de "richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 29 mei '997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten betreffende drukapparatuur" en het Warenwetbesluit druk-
vaten van eenvoudige vorm, dient te voldoen aan de Regels voor
toestellen onder druk, voor zover het betreft drukapparatuur die na het
van kracht worden van dit voorschrift wordt geïnstallateerd.

B,2.4.2 De onder voorgaand voorschrift vallende drukapparatuur mag niet in
bedrijfworden genomen alvorens een in het kader van het Warenwet-
besluit drukapparatuur aangewezen keuringsinstelling een "Verkiaring
over de vervaardiging en eerste persproef (model CEOC)" en een
"Verklaring van Geen Bezwaar (V.G.B.)".

B12-4-3 Niet onder voorschrift 12.4.1 en 12.4.2 vallende tanks en vaten, als vast
onderdeel van een procesinstallatie, die een inhoud van 1 m30fmeer
hebben en gevaarlijke stoffen bevatten, die in de Wet miIieugevaarlijke
stoffen zijn aangewezen als brandbaar, ontvlambaar, giftig, schadelijk en
irrterend, moeten zijn ontworpen, vervaardigd, gekeurd en herkeurd

(herbeoordeeld) overeenkomstig de "Regels voor toestellen onder druk",
vigerend tijdens ontwerp en fabricage.

B12-4-4 De in voorgaand voorschrift bedoelde tanks en vaten mogen niet in
bedrijfworden genomen alvorens een in het kader van het Warenwet-
besluit drukapparatuur aangewezen keuringsinstellng een Verklaring
over de vervaardiging en eerste persproef (model CEOC) en een Veridaring
van Geen Bezwaar (V.G.B.) voor die tanks of vaten heeft afgegeven dan wel

daarmee vergelijkbare of gelijk te stellen verkiaringen.
Indien voor een bepaald installatie-onderdeel geen eisen zijn gesteld in
de "Regels voor toestellen onder Druk", mag de installatie eveneens niet
in bedrijfworden genomen alvorens de keurende instantie een
Verklaring over de vervaardiging en eerste pers proef (model CEOC) en een

Verkiaring van Geen Bezwaar (V.G.B.) heeft afgegeven.

B12.4.5 Alle drukapparatuur die valt onder de werking het "Warenwet besluit
drukapparatuur" en de "richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement

en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de

wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur", dient periodiek
te worden gekeurd (herbeoordeeld) overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen in de "Regels voor toestellen onder druk".
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B12-4.6 Na een wijziging, reparatie of conditieverandering van drukapparatuur,
die niet valt onder het Warenwetbesluit drukapparatuur of het
Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm, mag deze drukappara-

tuur alleen na schriftelijke toestemming van een in het kader van het
Warenwetbesluit drukapparatuur aangewezen keuringsinstelling
opnieuw in gebruik worden genomen.

B12.4.7 De vergunninghouders leggen in een intern overzicht (dat onderdeel
uitmaakt van (de) het in voorschrift B1.3.1 genoemde registratie-
syste(e)m(en)) vast welke procesinstsllaties onder het keuringsregime
vallen, zoals vastgelegd in het Warenwetbesluit drukapparatuur en de
voorschriften uit dit hoofdstuk. De door de keuringsinstantie gewaar-
merkte processchema's en leidinglijsten moeten door de vergunning-
houders bewaard worden. Op verzoek van een toezichthoudend

ambtenaar moeten de vergunninghouders deze gegevens ter beschikking

stellen.

B12-4.8 leder ongeval waarbij installaties zijn betrokken, die vallen onder het
keuringsregime van een in het kader van het Warenwetbesluit
drukapparatuur aangewezen keuringsinstelling en ieder gebrek of
voorval, dat van invloed kan zijn op de toestand waarin deze installaties
verkeren, moet meteen worden gemeld aan deze keuringsinstelling.

B12.4.9 Aan de medewerkers van een in het kader van het Warenwetbesluit
drukapparatuur aangewezen keuringsinstelling, moeten vergunning-
houders toegang verlenen tot de installaties en alle medewerldng en
middelen ter beschikldng stellen, welke voor een goede uitvoering van de
werkzaamheden bij keuring en (periodieke) onderzoeken noodzakelijk
zijn.

B,2.4.'0 De instrumentele beveilgingen van een installatie die van belang zijn
voor het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu, moeten
periodiek worden getest op de goede werking. Binnen 6 maanden na het
van kracht worden van dit voorschrift moeten de vergunninghouders aan
het bevoegd gezag een lijst hebben overgelegd waarop de betreffende
instrmentele beveiligingen vermeld staan en waarop per beveiliging de

wijze van testen en de frequentie van de testen is aangegeven.

B12.4.11 De afdichtingen van alle (onderdelen van) procesinstallaties moeten
worden gecontroleerd door beproeving alvorens het betreffende
bedrijfsonderdeel in bedrijfwordt genomen en na elke reparatie,
wijziging of vervanging op lekdichtleid.

B12.4.12 Tenzij de vigerende Regeling voor toestellen onder druk anders voor-
schrijft en van toepassing is moet bij het beproeven op lekdichtheid van
procesinstallaties gebruik gemaakt worden van water. Indien door het
gebruik van water nadelige gevolgen voor het milieu of de procesvoering
ontstaan, mag gebruik gemaakt worden van een inert gas zoals perslucht
of stikstof.
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B,2-4,'3 Ten minste eenmaal per week moeten alle in bedrijf zijnde afsluiters,
pompen, compressoren en leidingen met pakitingen en toebehoren op
lekkage worden gecontroleerd. Onder controle wordt hierbij verstaan de
routinematige controlerondes die door het bedienend personeel worden
gelopen. Lekkages van brandgevaarlijke giftige enjof stankverwekkende
stoffen moeten op zo kort mogelijke termijn op verantwoorde en veilige
wijze worden opgeheven.

B12.4.14 Na opgetreden drukverhogingen in de procesapparatuur waarbij veilig-
heidsappendages, zoals veerbelaste veiligheidsldeppen of druk-vacuum-
ventielen, in werking zijn getreden, moeten de betreffende veiligheids-
appendages (op afdichting) worden gecontroleerd.

B12.4.15 Lekkende of defect geraakte veerbelaste veiligheidskleppen moeten,
zonder dat de veiligheid van de te beveiligen apparatuur in gevaar komt
en zonder dat giftige enjof stankverwekkende stoffen in de atmosfeer
komen, worden vervangen.

B12-4.16 Alle veiligheids- en miIieukritische afsluiters en kieppen moeten
tenminste eenmaal per maand worden beproefd voorzover dit zonder
onderbrelting van het proces mogelijk is. Tijdens voorgenomen
onderhouds-jinspectiestops moeten de betreffende veiligheidssystemen
volledig worden beproefd.

Onderhoud

B,2.4,'7 Alle procesinstallaties, waaronder schuiven en kieppen dienen zodanig te
worden onderhouden en schoongehouden dat probleemloos functio-
neren daardoor mogelijk wordt en ten gevolge van verviling geen

emissies naar de omgeving kunnen plaats vinden.

B12-4.18 Voor het uitvoeren van onderhouds- of herstelwerkzaamheden, waarbij
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen optreden, moet door of
namens de bedrijfsleiding aan het uitvoerend personeel een schriftelijke
instructie worden gegeven, waarin vermeld staat welke werkzaamheden
uitgevoerd moeten worden en op welke plaatsen welke veiligheidsmaat-
regelen moeten worden getroffen enjof welke voorzieningen getroffen
moeten worden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen.
Deze schriftelijke instructie moet door het betrokken personeel voor
gezien zijn ondertekend. Indien zich tijdens de onderhouds- of herstel-
werkzaamheden een voorval heeft voorgedaan moet de ondertekende
instructie ten minste drie maanden worden bewaard.
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BI3 Gassen

B13.1 Gasflessen, algemeen

B13.1.1 Binnen de inrichting mogen geen andere gassen en niet meer gasflessen
worden opgeslagen in een opslagvolume dan in onderdeel C7,

bijlage C.7-2 van de aanvraag is weergegeven.

B13.1.2 Gasflessen en toebehoren - tot en met de hoofddrukregelaar - moeten zijn
goedgekeurd door een in het kader van het Warenwetbesluit drukappara-
tuur aangewezen keuringsinstantie.

B13.1.3 Gasflessen waarvan de goedkeuring door een in het kader van het
Warenwetbesluit drukapparatuur aangewezen keuringsinstantie niet of
blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen
niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen moet
periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het
VLG.

B13.1-4 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn
beproefd en waarvan de benaming volgens het VLG op de gasfles is
aangebracht.

B13.1.5 Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de
deugdelijkheid moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring
worden aangeboden aan een in het kader van het Warenwetbesluit
drukapparatuur aangewezen keuringsinstantie.

B'3.1.6 Beschadigde oflekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht
worden gebracht en worden gemerkt met het woord "DEFECT',

respectievelijk "LEK". Ook moeten direct maatregelen worden getroffen
om brand-, explosie-, verstikkngs- ofvergiftigingsgevaar te voorkomen.
De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden
teruggezonden.

B13.1.7 Voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen als voor gevulde gasflessen.

B13_1.8 Gasflessen, die in vorm sterk gelijken op blustoestellen, mogen in geen
geval rood zijn geschilderd.

B13.2 Gasflessen, gebruikt

B'3.2., Gasflessen moeten ten minste 2 m van vuur en van brandgevaarlijke

stoffen verwijderd worden gehouden.

B'3.2.2 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en er moeten
voorzieningen zijn getroffen zodat ze niet kunnen omvallen.
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B13.2.3 Van een gasfles die in gebruik is moet de sleutel voor het openen en
sluiten op de afsluiter aanwezig zijn.

B13.2.4 Van een gasfles die niet in gebruik is moet de afsluiter zijn gesloten.

B13.2.5 Bij een acetyleendissousfles die in gebruik is moet een draagbaar blus-
toestel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg bluspoeder.

B13.2.6 Het vullen van een karweiflesje met butaan/propaan uit een voorraadfles
moet plaatsvinden in de buitenlucht. De voorraadfles mag geen grotere

inhoud hebben dan 45 liter.

B13.2.7 De vulpijp tussen de voorraadfles en het karweiflesje moet zo kort
mogelijk zijn. De vulpijp en de eventuele pakkngringen moeten bestand
zijn tegen de optredende druk en temperatuur.

B13.2.8 De afstand tussen de vul plaats en de dichtstbijzijnde straatkolk, kelder-

ofventilatieopening moet ten minste 5 m bedragen.

B13.3 Gasfiessenbatteiij

B'3.3.' De opstellng van gasflessen in een gasflessenbatterij moet overzichtelijk
zijn. Hiertoe moeten ze op één rij zijn geplaatst.

B'3.3.2 Tussen de verzamelleiding van een gasflessenbatterij en de distrbutie-
leiding moet vóór de drukregelaar een afsluiter zijn aangebracht.

B13.3.3 Een gasflessenbatterij met acetyleendissous mag ten hoogste bestaan uit
vier gasflessen.

B'3.3.4 Een gasflessenbatterij met propaan of butaan mag een waterinhoud
hebben van ten hoogste 600 liter. Dubbel uitgevoerde installaties waarbij
de helft van het aantal flessen als reserve op de verzamelleiding is
aangesloten, moeten als één geheel worden beschouwd.

B'3.4 Gasfiessenpakket

B'3-4.' De opstelling van de gasflessen in een gasflessenpakket moet vast en

overzichtelijk zijn.

B'3-4.2 Tussen de verzamelleiding van een gasflessenpakket en de distributie-
leiding moet een afsluiter zijn aangebracht.

B'3-4.3 Een gasflessenpakket moet bij voorkeur vast worden opgesteld.

B13-4-4 Gasflessenpakketten die niet vast zijn opgesteld mogen niet onderling
zijn gekoppeld.
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B'3.5 Opslag- of opstelplaatsen van gasflessen, algemeen

B13-51 Het is verboden in de inrichting gasflessen op te slaan die toxische gassen
of ll1engsels hiervan bevatten, met uitzondering van gasflessen voor de
toepassing van kalibraties.

TOELICHTING:

Onder toxische gassen wordt onder meer verstaan ammoníak, chloor,

methylbromide, zwaveldioxide en dergelijke.

B13.5.2 In de inrichting moeten gasflessen met een gezamenlijke waterinhoud
van meer dan 250 liter brandbare gassen en 300 liter zuurstof (inclusief
andere gassen) zijn opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde opslag-
of opstelplaats van gasflessen.

B13-5-3 In een opslag- of opstelplaats mogen uitsluitend gasflessen aanwezig zijn.

B13.5-4 De vloer van een opslag- of opstel plaats mag niet lager zijn gelegen dan
de vloer van de ruimte waarin deze zich bevindt ofhet omringende
maaiveld.

B'3.5.6 De vloer van een opslag- of opstel plaats, en doorvoeringen van leidingen
en dergelijke in de vloer moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat onder de
vloer geen gas kan doordiingen. Er ll1ag zich geen gas in een riolering
kunnen verzamelen.

B13.5.7 Leidingdoorvoeringen door scheidingswanden moeten zodanig zijn
uitgevoerd dat wordt voorkomen dat zich gas in een eventuele spouw kan
ophopen.

B'3.5.8 Een opslag- of opstelplaats mag niet in open verbinding staan of kunnen
worden gebracht met een kelder of een souterrain.

B13.5.9 Een opslag- of opstelplaats mag niet ongecontroleerd toegankelijk zijn
voor onbevoegden.

TOELICHTING:

Hieraan wordt voldaan als het terrein van de inrichting is omgeven door een

fysieke afscherming (een muur, omheining of iets dergelijks) of (indien dit niet het
geval is) als de opslag- of opstelplaats is afgescheiden door een hekwerk en

dergelijke.

B13.5.10 ln een opslagplaats mogen geen afsluiters van gasflessen worden
geopend.
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B'3.5.,1 In en binnen een afstand van 2 m van een opslag- of opstelplaats mag-
voor zover er gasflessen met brandbare gassen of zuurstof worden
bewaard of zijn opgesteld -uiet worden gerookt en mag geen open vuur
aanwezig zijn. Aan de buitenzijde van de opslag- of opstelplaats moeten
op daartoe geschikte plaatsen met betrekking tot dit verbod een picto-
gram overeenkomstig NEN 3011 zijn aangebracht. Tevens moet, wanneer

het een opslagplaats betreft, met duidelijk leesbare letters, hoog ten
minste 5 cm, het opschrift zijn aangebracht: "OPENEN VAN AFSLUITERS
VA."i GASFLESSEN VERBODEN".

B'3-5.,2 In en binnen een afstand van 2 m van een opslag- of opstelplaats mogen
geen brandbare materialen aanwezig zijn.

B13.5.12 In ofnabij een opslag- of opstelplaats waar gasflessen met zuurstof of
brandbare gassen aanwezig zijn moet voor elke 200 m' vloeroppervlakte
of gedeelte daarvan een poederblusser aanwezig zijn met een vullng van
ten minste 6 kg blusstof.

B13.5.13 De verwarming van een opslag- of opstel plaats waarin gasflessen met
brandbare gassen of zuurstof aanwezig zijn moet plaatsvinden door
middel van een centrale verwarmingsinstallatie of door middel van
veiwarmingstoestellen waarvan de verbrandingsruimte niet in open
verbinding staat of kan worden gebracht met de opslag- of opstel plaats en
waarvan de delen, die in direct contact staan met deze plaats geen hogere
oppervlaktetemperatuur hebben dan 250°C of door een verwarmings-
toestel dat voldoet aan NEN 1078 en aan NPR 3378-23 (nI).

TOELICHTING:

Dit zijn verwarmingstoestellen die geschikt zijn als garageverwarming. NPR 3378-

23 (nI) is een leidraad bij NEN 1078 - Deel 23: Type C (gesloten) met gasgestookte

luchtvenvarmers in bedrijfsmatige opstelplaatsen en herstelinrichtingen voor

motorvoertuigen.

B13.5.14 Een gasflessenkast, gasflessenkiuis of opslaggebouw (in dit voorschrift
besloten opslag- of opstelplaats genoemd) moet doelmatig op de
buitenlucht zijn geventileerd.
Hiertoe moet de besloten opslag- of opstelplaats zijn voorzien van
openingen ofluchttoevoer- en luchtafvoerkanalen. De ventilatie-
openingen of -kanalen moeten zo gelijkmatig mogelijk zijn verdeeld
nabij de vloer en de afdekking en mogen niet van afsluitbare roosters of
afsluitinrichtingen zijn voorzien. De netto doorlaat van een rooster of
kanaal moet ten minste 100 cm' zijn. De gezamenlijke doorlaat van de
ventilatie-openingen of -kanalen moet ten minste 1/200 van het vloer-
oppervlak van de besloten opslag- of opstelplaats bedragen. Indien de
besloten opslag- of opstelplaats door middel van scheidingswanden
gecompartimenteerd is, moet elk compartiment afzonderlijk aan
voornoemde ventìlatiebepalíngen voldoen.
Indien door de situering van de ventilatie-openingen of -kanalen de

dwarsventilatie niet is gewaarborgd moet de besloten opslag- of
opstelplaats mechanisch zijn geventileerd.
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B'3.5,'5 De capaciteit van het afzuigsysteem moet ten minste 4 mJjh per m'
vloeroppervlakte bedragen.
Het afzuigsysteem moet continu in werking zijn.

B'3.5.,6 Het stapelen van gastlessen is alleen toegestaan indien de constructie van
de gastlessen hierin voorziet. Bij het stapelen van gastlessen in staande
toestand mogen niet meer dan drie lagen gastlessen op elkaar zijn
geplaatst, behoudens wanneer gebruik wordt gemaakt van pallets die een
hogere stapeling toestaan. Het is verboden gastlessen die zijn gevuld met
een brandbaar gas dat tot vloeistof is verdicht ofin vloeistof is opgelost,
in liggende toestand te stapelen.
Bij het stapelen van lege gasflessen in liggende toestand mogen niet meer
dan zes lagen op elkaar zijn gelegd.
De vaste stand of de vaste ligging van de gasflessen moet zijn verzekerd.

B13.6 Gasjlessenkast

B13.6.1 In een gasflessenkast mag de gezamenlijke waterinhoud van de in de kast
aanwezige gastlessen niet groter zijn dan 250 liter brandbare gassen en
300 liter zuurstof (inclusief andere gassen).

B13.6.2 De gezamenlijke waterinhoud van de op een verdieping of in een deel
van een gebouw aanwezige gastlessen mag niet groter zijn dan 250 liter
brandbare gassen en 300 liter zuurstof (inclusief andere gassen) mits deze
verdieping of dit deel van het gebouw een weerstand tegen brand-
doorslag en brandoverslag heeft van ten minste 60 minuten.

B13.6.3 Een gasflessenkast moet een weerstand tegen branddoorslag en brand-
overslag hebben van ten minste 60 minuten.

B13.6-4 De afstand van een losse gasflessenkast tot externe omgevingsobjecten
moet minimaal 7,5 m bedragen.

B13.6.5 ln een gasflessen kast mogen geen gasflessen met brandbare gassen en
met overige gassen (behalve inerte gassen) gezamenlijk aanwezig zijn.

B13.7 Gasjlessenkluis

B'3.7.' In een gasflessenkluis die onder een verdieping is gelegen mag de

gezamenlijke waterinhoud van de hierin aanwezige gasflessen niet groter
zijn dan 500 liter.

B'3.7.2 In een gastlessenkiuis die niet onder een verdieping is gelegen mag de
gezamenlijke waterinhoud van de hierin aanwezige gasflessen niet groter
zijn dan 2500 liter.

B13.7.3 Een gasflessenkluis moet een weerstand tegen branddoorslag en brand-
overslag hebben van ten minste 60 minuten.
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B'3.7-4 Indien een gastlessenkiuis wordt gebruikt voor bewaring of opstellng
van gastlessen met brandbare gassen of zuurstof. moet:
a. het gebouw, waarin de gastlessenkiuis is gelegen, in hoofdzaak

bestaan uit onbrandbare materialen;
b. ten minste één wand van de gastlessenkluis een buitenmuur zijn;

c. moet de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag binnen

het gebied gemeten buiten de verticale projectie van de kiuis op de
gevel tot een afstand van ten minste 2 m horizontaal en ten minste
4 m verticaal ten minste 60 minuten bedragen;

d. in de buitenmuur een zwakke plaats zijn aangebracht die bezwijkt
wanneer onverhoopt een explosie in de gastlessenlduis plaatsvindt.
Deze zwakke plaats moet zodanig zijn uitgevoerd dat in geval van
een explosie de rest van de constructie van de gastlessenkiuis in
stand blijft. De situering van de zwakke plaats moet zodanig zijn dat
wanneer deze bij een explosie bezwijkt er geen gevaar of schade voor
de omgeving ontstaat.

Deze gastlessenkluis mag slechts van buitenaftoegankelijk zijn.

B'3.7.5 In een gastlessenkluis moet tussen gastlessen met brandbare gassen en

die met overige gassen (behalve inerte gassen) een scheidingswand van
onbrandbaar materiaal aanwezig zijn of moet een afstand van ten minste
0,5 m zijn aangehouden.

B13.7.6 ln een gastlessenkluis mogen geen gemotoriseerde transportmiddelen
aanwezig zijn, anders dan ten behoeve van en slechts gedurende de tijd
van het laden en lossen. De motor moet tijdens het laden en lossen zijn
afgezet, tenzij deze daarvoor nodig is.

B13.8 Open opslag- of apsterplaats van gasflessen

B13.8.1 In een open opslag- of opstelplaats mag de gezamenlijke waterinhoud van
de aanwezige gastlessen niet groter zijn dan de inhoud als beschreven in
bijlage C7_2 van de aanvraag.

B13.8.2 De vloer van een open opslag- of opstelplaats moet zijn vervaardigd van
onbrandbaar materiaaL.

B13.8.3 Een open opslag- of opstel plaats, waar gastlessen aanwezig zijn met
brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht. zoals propaan en butaan
en dergelijke, moet zijn gelegen op een afstand van ten minste:
a. 5 m van kelderopeningen, putten en straatkolken.

b. 7,5 m van aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die zijn gelegen

op minder dan 1,5 m boven het maaiveld.

B13.8.4 Een open opslag- of opstelplaats moet zodanig zijn ingericht dat een
natuurlijke ventilatie altijd is gewaarborgd.
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B13.8.5 In een open opslag- of opstel plaats moet tussen gasflessen met brandbare
gassen en die met overige gassen (behalve inerte gassen) een scheidings-
wand van onbrandbaar materiaal aanwezig zijn of moet een afstand van

ten minste 0,5 m zijn aangehouden.

B13.8.6 Een eventuele brandmuur moet:
een brandwerendheid hebben van ten minste 60 minuten;
een lengte hebben die ten minste 2 meter ui tsteekt buiten de
opgeslagen gasflessen;
een hoogte hebben van ten minste 0,5 m boven de bovenkant van de
hoogste (gestapelde) gasflessen;
zich bevinden tussen de opgeslagen gasflessen en de woning(en) of
bijzondere objecten, op een afstand van ten hoogste 10 m van de
opgeslagen gasflessen.

B13.8.7 Een eventueel dak boven een open opslag- of opstelplaats moet van
onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd en zodanig zijn uitgevoerd dat
eventueel vrjgekomen gassen zich daaronder niet kunnen ophopen.

B'3.9 Gasleidingen en toebehoren

B13.9.1 Gasleidingen en toebehoren en de overige in de instaIIatie toegepaste
materialen moeten geschikt zijn voor het medium waarmee ze in
aanraking komen en moeten zijn ontworpen voor en bestand zijn tegen
de optredende drukken en temperaturen. De gasleidingen en het
toebehoren moeten zonodig thermisch zijn geïsoleerd.

TOELICHTING:

Hierbij moet onder meer aandacht worden besteed aan de lekdichtheid van de

installatie en eventueel optredende spanningen door montage, eventuele

verzakkingen, temperatuurverschilen enz.

B13.9.2 Verbindingen in ondergrondse stalen gasleidingen moeten zijn gelast.
Verbindingen in bovengrondse gasleidingen moeten bij voorkeur zijn
gelast. Lassen in leidingen met een druk hoger dan 500 kPa moeten zijn
uitgevoerd door een lasser die in het bezit is van een geldig bewijs van
lasvaardigheid volgens de "Regels". De instaIIateur moet in het bezit zijn
van een geldig registratiedocument van lasmethode-aanvaarding volgens
de IIRegelsli.

Bovengrondse gasleidingen moeten zijn vervaardigd uit corrosie-
bestendig materiaal of aan de buitenzijde op doelmatige wijze tegen
corrosie zij n beschermd.
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B13.9.3 Ondergrondse gasleidingen moeten zijn vervaardigd uit corrosie-
bestendig materiaal of aan de buitenzijde op doelmatige wijze tegen
corrosie zijn beschermd door middel van asfaItbitumen(band), epoxy,
polyetheen of kunststofband of een kathodische bescherming.

TOELICHTING:

De diverse soorten corrosiebeschennende maatregelen moeten voldoen aan de

volgende nonnen/lichtlijnen:

asfaltbitumen : voorbehandeling: NEN 6901, type bekleding: NEN 6910,

aanleg: NPR 6911;

asfaltbitumenband: voorbehandeling: NEN 6901, type bekleding: NEN 6907;

epoxy:

epoxyverf of epoxykoolteerverf: voorbehandeling: NEN 6901, type bekleding:

NEN6905;

epoxypoeder(inbrandproces, door middel van wervelsinteren of elektrostatisch

spuiten): aanleg: NPR 6906;

polyetheen:

sinteren voorbehandeling: NEN 6901;

extrusie met hechtlaag type bekleding: NEN 6902, aanleg: NPR 6903;

kunststofband: voorbehandeling: NEN 6901, type bekleding: NEN 6909;

kathodische beschenning: NPR 6912.

B'3.94 Een gasleidinggedeelte tussen twee afsluiters, waarin door het opsluiten
van vloeibaar gas een ontoelaatbare drukverhoging kan ontstaan, moet
zijn voorzien van een drukontlastvoorziening. Afsluiters moeten goed
bereikbaar zijn.

B13.9.5 Afsluiters moeten zijn aangebracht:
direct voor of na binnenkomst van de gasleiding in een gebouw;
a. aan het einde van elk aftakpunt van een vaste gasleiding naar een

gebniikstoestel;
b. in de gasleidingen op plaatsen die het mogelijk maken de leiding

geheel of gedeeltelijk te spoelen met een inert gas.

B13.9.6 Verbindingen in een vast leidingsysteem voor acetyleendissous mogen
uitsluitend worden gelast.

B'3.9.7 Aansluitingen, leidingen, afsluiters, reduceertoestellen en overig
toebehoren voor acetyleendissous mogen niet zijn vervaardigd van koper
ofvan legeringen die meer dan 63% koper bevatten.

B13.9.8 De verbinding van een gasfles aan een verzamelleiding voor acetyleen-
dis sous moet plaatsvinden door middel van een beugelaansluiting van
zodanige vorm en afmeting, dat uitsluitend acetyleendissous-flessen op
deze leiding kunnen worden aangesloten, een en ander volgens
NEN 3268.
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B13.9.9 Alle onderdelen van een leiding voor zuurstof, waarin een druk kan
optreden die hoger is dan 2500 kPa maar niet hoger dan '5.000 kPa,
moeten van koper, messing of roestvast staal zijn vervaardigd. Onder-
delen van een leiding voor zuurstof, waarin een druk kan optreden die
hoger is dan '5.000 kPa, moeten van koper of messing zijn vervaardigd.

B'3.9.'O De verbinding van een gasfles aan een verzamelleiding voor zuurstof

moet zodanig zijn dat geen andere flessen dan die bestemd voor zuurstof
kunnen worden aangesloten, een en ander volgens NEN 3268.

B13.9.11 Leidingen en toebehoren voor propaan ofbutaan moeten voldoen aan
NEN 2920.

B13.9.12 Toebehoren in installaties voor propaan of butaan moet zijn vermeld op
de lijst van aanvaarde fabrikaten volgens de "Regels voor toestellen onder
druk", of de goedkeuring hebben van een in het kader van het
Warenwetbesluit drukapparatuur aangewezen keuringsinstantie

B13.9.13 Verbindingen in een vast leidingsysteem voor waterstof mogen
uitsluitend worden gehardsoldeerd.
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B14

B'4.'

B14.2

B'4.3

B14-4

B'4.5

B14.6

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage niet zijnde (gevaarlijke)
afvalstoffen

Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle.

Gevaarlijke stoffen in emballage niet zijnde (gevaarlijke) afvalstoffen
mogen slechts aanwezig zijn in die hoeveelheden zoals beschreven in
bijlage C.7.1 van onderdeel C7 van de vergunningaanvTaag.

Gevaarlijke stoffen in emballage niet zijnde (gevaarlijke) afvalstoffen
moeten worden opgeslagen overeenkomstig de bepalingen in CPR '5-',
met uitzondering van die situaties waarin (gevaarlijke) vloeistoffen
worden opgeslagen in zogenaamde !BC's, containers of vaten.

De in voorgaand voorschrift bedoelde uitzondering betreffen de opslag
van:

DTO's: antÍscalant, isoparafinne A, oliezuur, polyerelectrolyt;

RO's: antischuim, anti-corrosiemiddel (Corrschield MD 4100 en
MD 4410), organisch sulfide (TMT-15), polyelectrolyt;
EHA: antischuim, anti-corrosie middel (Corrschield MD 4100 en
MD 4410), polyelectrolyt, ijzerchloride;
CWT: antischuim, natronloog (2%-ig verdund in water);
MED's: antiscalent, antischuim, natriumbisuffet, mierezuur 85%
vol.;

REs: anti-scalent, natriumbisuffet, zwavelzuur.

!BC's, containers en vaten als bedoeld in voorgaand voorschrift moeten
zijn opgeslagen in een vloeistofdichte lekbale De inhoud van de lekbak
moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste in de lekbak
opgeslagen !BC, vat of container vermeerderd met 10% van de overige
!BC's, vaten en containers. De lekbak moet bestand zijn tegen de
inwerking van de opgeslagen vloeistoffen.

TOELICHTING:

Een lekbak kan onder meer worden gevormd door een vloeistofdichte vloer met

opstaande randen. Het is mogelijk om !BC's en vaten met brandbare vloeistoffen in

een lekbak op te slaan die reeds voor andere opslagen van aicht) ontvlambare of

brandbare vloeistoffen is gerealiseerd. Voorwaarde hiervoor is dat de stoffen die bij

elkaar worden opgeslagen geen gevaarlijke chemische reacties kunnen veroorzaken

als zij met elkaar in aanraking komen
Voor het berekenen van de opnamecapaciteit gelden in dit geval de volgende regels:

emballage bijplaatsen bij andere brandbare vloeistoffen: grootste opslagmedium +

10% van de overige emballage;

emballage bijplaatsen bij aicht) ontvambare vloeistoffen: grootste opslagmedium

+ 100% van de overige emballage.

Boven een in de buitenlucht opgestelde bak moet een afdak aanwezig
zijn dat de !BC's, containers en vaten beschermt tegen directe zonne-
¡Taling. Het afdak moet zo groot zijn, dat regenwater niet binnen de bak
kan komen.
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B'4.7

B14.8

!BC's, containers en vaten waarin stoffen zijn opgeslagen die met elkaar
een chemische reactie kunnen vormen, mogen niet samen in één
vloeistofdichte bak zijn opgesteld.

Indien IBC's, containers ofvaten lekken, moet de lekkage direct worden
verholpen ofmoet de inhoud van de leld(ende !BC's ofvaten onmiddellijk
worden overgebracht in niet-lekkende emballage dan wel moet de
leki(ende emballage worden overgebracht in een overmaats vat. Gemorste
vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten ter
plaatse voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn. Gebruikte
absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.
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BIS Tanles

B15.1 Algemeen

B'5.'" De in dit hoofdstuk beschreven voorschriften hebben alleen betrekkng

op de opslag van hulpstoffen in bovengrondse tanks, zoals beschreven in
bijlage C.7.1 van onderdeel C7 van de vergunning aanvraag.

B15.1.2 De in voorgaand voorschrift bedoelde opslag mag slechts plaatsvinden in
die maximale hoeveelheden zoals beschreven in bijlage C. 7.1 van
onderdeel C7 van de vergunningaanvraag.

B15.2 Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks

B'5.2.1 De opslag in bovengrondse tanks van brandbare vloeistoffen, waarvan het

vlampunt is gelegen op c.q. tussen de 55 -100'C, dient te voldoen aan
CPR 9-6, waarbij de artikelen 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 niet gelden
voor een bovengrondse tank die reeds was opgericht voor het tijdstip van
kracht worden van dit voorschrift.

B'5.3 Opslag van overige hulpstoffen in bovengrondse tanks met uitzondering van

ammoniak

B'5-3.' Onder de in deze paragraaf bedoelde hulpstoffen worden verstaan:
DTO's: gebluste kalk, natriumsulfide, natronloog, ijzer-lI-
chloridesulfaat, zoutzuur;
REs: chloorbleekioog, natronloog;
CWT: natronloog (33%-ig) en zwavelzuur;
RO's 0 t/m 6: chloorbleekioog, con trol OS7780 GE Betz, Optisperse
HP5492, Steamate NA0840, natronloog, gebluste kalk, zoutzuur;
EHA: chloorbleekloog, control OS7780 GE Betz, Optisperse HP5492,

Steamate NA0840, natronloog, natriumsulfide, zoutzuur.

B15.3.2 Alle onderdelen van een tankinstallatie (tank, leidingen, toebehoren,
enzovoort), de ondersteunende constructie en de vloeistofdichte bak
waarin deze eventueel is geplaatst, moeten bestand zijn tegen de
inwerking van de daarin opgslagen gevaarlijke stoffen. Het uitwendige
van een metalen tankinstallatie, ondersteunende constructie en
vloeistofdichte bak moeten (indien het gebruikte materiaal daartoe
aanleiding geeft) op doelmatige wijze tegen corrosie zijn beschermd.

B15.3.3 Bovengrondse opslagtanks met een inhoud kieiner dan of gelijk aan
50 m3, alsmede het toebehoren, die worden geinstalleerd na het van
kracht worden van dit voorschrift, moeten zijn ontworpen en
vervaardigd volgens de 'Regels voor toestellen onder druk', vigerend
tijdens het vervaardigen van deze tanks en zijn beproefd op een druk als
genoemd in artikel 13 van blad G0203 174-101 van de Regels voor

toestellen onder druk.
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B15.3.4 Een tank moet bij het vulpunt zijn voorzien van een opschrift waaruit
duidelijk blijkt, welke stof daarin is opgeslagen en wat de maximale
opslagcapaciteit is.

B'5.3.5 De ondersteunende constructie van een tank moet zodanig zijn
ontworpen en uitgevoerd dat deze het gewicht van de tank met de
inhoud kan dragen.

B'5.3.6 De ruimte tussen de binnen- en buitenwand van een dubbelwanidg

uitgevoerde tank moet zijn gevuld met een vloeistof of gas dat als
lekdetectiemedium dienst doet.
Het lekdetectiemedium mag niet:

oxiderend,
toxisch,
corrosief zîjn, en
niet reageren met de in de tank aanwezige gevaarlijke stof, of
op andere wijze voor het milieu schadelijk zijn.

Het lekdetectiemedium moet gedurende ten minste 15 jaar zijn eigen-
chappen behouden.
Het lekdetectiemedium mag niet worden aangevuld. Om dit te waar-
orgen moet de vulopening voor het lekdetectiemedium, na het voor de
eerste maal vullen, worden afgesloten en verzegeld.
Het lekdetectiesysteem moet gedurende ten minste 15 jaar goed
functioneren.

B15.3.7 Bij leki(age van een dubbelwandig uitgevoerde tank moet de verandering
van niveau/gasdruk van het detectie medium duidelijk zichtbaar worden
weergegeven.

B'5.3.8 Een tank moet aan de bovenzijde zijn voorzien van een mangat. De
inwendige diameter van het mangat moet ten minste 500 mm bedragen.
Het mangat moet zijn afgesloten met een mangatdekseL.

B15.3.9 Een tank moet zijn voorzien van:
a. en vulleiding;

b. en ontluchtingsleiding;

c. en overIoopleiding;

d. en afnameleiding;

e. en vloeistofniveau-meetinrichting.

B'5.3.'0 Een ontluchtingsleiding en een overloopleiding van een tank mogen
gecombineerd zijn uitgevoerd.

B'5.3." Een mangatdeksel mag slechts voor onderzoek, onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden worden geopend. In dat geval mogen in de tank
geen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

B15.3.12 Bij storing in de installatie moet de dosering van gevaarlijke stoffen uit
de tank automatisch stoppen.
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B15-3.13 Een tank moet zijn geplaatst in een ruimte die als vloeistofdichte bak is
uitgevoerd. Van deze ruimte moet de vloer vloeistofdicht zijn en zijn
vervaardigd van onbrandbaar materiaaL. Onder een toegangsdeur van
deze ruimte moet een dorpel aanwezig zijn die vloeistofdicht aansluit
aan de vloer en de wanden van de ruimte. De vloer moet samen 111et de

wanden en de dorpel een vloeistofdichte bak vormen. De opname-

apaciteit van de vloeistofdichte bak moet ten minste gelijk zijn aan de
inhoud van de tank ofbij meerdere tanks in een ruimte de inhoud van de
grootste tank vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de
overige tanks. In de vloer mogen zich geen openingen bevinden die in
verbinding staan of kunnen worden gebracht met het riooL.

B'5.3,'4 In afwijking van het voorgaande voorschrift moet - indien een tank zich
niet bevindt in een ruimte die als een vloeistofdichte bak is uitgevoerd-
een tank zelf zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak. De opname-
apaciteit van de vloeistofdichte bak moet in dat geval ten minste gelijk
zijn aan de inhoud van de tank ofbij meerdere tanks in een bak de
inhoud van de grootste tank vermeerderd met 10% van de gezamenlijke
inhoud van de overige tanks. De bak moet voldoende mechanische
sterkte bezitten om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van
lekkage optredende vloeistofdruk.ln de bodem en de wanden van de bak
mogen geen leidingdoorvoeringen aanwezig zijn.

B15.3.15 Boven een in de buitenlucht opgestelde bak moet een afdak aanwezig
zijn dat de tank(s) beschermt tegen directe zonnestraling. Het afdak moet
zo groot zijn, dat regenwater niet binnen de bak kan komen.

B'5.3.,6 Tanks waarin stoffen zijn opgeslagen die met elkaar een chemische
reactie kunnen vormen, mogen niet samen in één vloeistofdichte bak
zijn opgesteld.

B'5.3,'7 Een ruimte waar een tank is opgesteld moet doelmatig op de buitenlucht
zijn geventileerd. Hiertoe moet de ruimte zijn voorzien van openingen of
luchttoevoer- en luchtafvoerkanalen.
De ventilatie-openingen of -kanalen moeten zo gelijkmatig mogelijk zijn
verdeeld nabij de vloer en de afdekkng en mogen niet van afsluitbare
roosters of afsluitinrichtingen zijn voorzien. De netto doorlaat van een
rooster of kanaal moet ten minste 200 cm' zijn. De gezamenlijke doorlaat
van de ventilatie-openingen of -kanalen moet ten minste 1/200 van het
vloeroppervlak van de ruimte bedragen. Indien de ruimte door middel
van scheidingswanden gecompartimenteerd is, moet elk compartiment
afzonderlijk aan voornoemde ventilatiebepalingen voldoen. Indien door
de situering van de ventilatie-openingen of -kanalen de dwarsventilatie
niet is gewaarborgd, moet de ruimte mechanisch zijn geventileerd.
De apaciteit van het afzuigsysteem moet ten minste 4 m'lh per m' vloer-
ppervlakte bedragen. Het afzuigsysteem moet continu in werking zijn.

B'5.3.,8 Op een deur die toegang geeft tot de ruimte waar een tank is opgesteld
moet aan de buitenzijde met betrekking tot de opslag een veiligheids-
teken overeenkomstig NEN 3011 zijn aangebracht.
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B15.3.19 De elektrische installatie van de opslag(ruimte) voor gevaarlijke stoffen
moet bestand zijn tegen de inwerking van de gevaarlijke stoffen en de
dampen hiervan.

B15-3.20 Een ontluchtingsleiding en een overloopleiding van een tank moeten elk
ten minste dezelfde inwendige diameter hebben als de vulleiding. In de
ontluchtingsleiding en de overloopleiding mogen geen afsluiters
aanwezig zijn,

B'5.3.2, Een overloopleiding van een tank mag nergens hoger zijn gelegen dan de

uitmonding van de ontluchtingsleiding van een tank.

B'5.3.22 In de afnameleiding van een tank moet een doelmatige afsluiter aan-
wezig zijn. Deze afsluiter moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te
zien of de afsluiter is geopend dan wel is gesloten.

B15.3.23 Een vloeistofniveau-meetinrichting van een tank moet gesloten zijn
uitgevoerd.

B15.3.24 Bij tanks, die na het van kracht worden van dit voorschrift worden
geïnstalleerd, moeten de uit een tank ontwijkende dampen, voordat
deze in de buitenlucht worden afgevoerd, via een ontluchtingsleiding
worden geleid naar een voorziening waarin deze dampen op doelmatige
wijze worden vernietigd (dampvernietigingsvoorziening). De inhoud van
deze dampvernietigingsvoorziening moet voldoende groot zijn om het
vernietigde product te kunnen bevatten. Met behulp van een indicator

moet visueel kunnen worden vastgesteld ofhet dampvernietigende
medium nog toereikend is. Zodra het punt is bereikt, dat het damp-
vernietigende medium niet langer toereikend is voor haar doel moet dit
medium worden geregenereerd of worden vernieuwd.

TOELICHTING:

De capaciteit van de dampvernietigingsvoorziening moet groot genoeg zijn om

door uitzetting eventueel vrijkomend product volledig te vernietigen doch moet ten

minste 0,5 volume % van de betreffende tankinhoud zijn.

B15.3.25 Een dampvernietigingsvoorziening moet zijn uitgevoerd met een
beluchtings-fontluchtingsleiding en een overloop-leiding.

Een beluchtings-Iontluchtingsleiding moet uitmonden in de buitenlucht.
Een overloopleiding moet uitmonden in de vloeistofdichte bak op circa
0,1 m boven de bodem.ln een beluchtings-jontluchtingsleiding en in een
overloopleiding mogen geen afsluiters aanwezig zijn.

B15.3.26 Bij een gecombineerde ontluchtingsleiding en overloopleiding van de
tank moeten de beluchtings-fontluchtingsleiding en de overloopleiding
van een dampvernietigingsvoorziening eveneens zijn gecombineerd.
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B'5.3.27 Aan de onderzijde van een tank moet een doelmatige afsluiter aanwezig
zijn voor het ledigen van de tank ten behoeve van reinigings-, herstel- of
controlewerkzaamheden. De bedoelde afsluiter mag niet als spuit-
inrichting worden gebruikt.

B'5.3.28 Leidingen moeten bij voorkeur bovengronds zijn gelegd. Indien er
aanrijdingsgevaar bestaat of gevaar bestaat voor beschadiging moeten er
maatregelen zijn genomen om beschadiging van de leidingen te
voorkomen.

B'5,3.29 De verbindingen in de leidingen en tussen de leidingen en de andere
installatieonderdelen moeten onder alle omstandigheden even sterk zij n
als de rest van de leiding.

B15.3.30 Alle installatie-onderdelen en de bijbehorende bevestigingen moeten
zodanig zijn uitgevoerd dat er geen ontoelaatbare spanningen ten
gevolge van verzakkingen of temperatuurverschilen kunnen ontstaan.

B15.3.31 Het vulpunt moet zijn gesitueerd op een voor onbevoegden ontoeganke-
lijke plaats in een vloeistofdichte bak die in een pompput moet
afWateren. De vloeistofdichte bak en de pompput moeten bestand zijn
tegen de inwerking van de betreffende gevaarlijke stoffen. De pompput
mag niet in directe verbinding met het riool worden gebracht.
De gemorste gevaarlijke stoffen moeten worden geneutraliseerd met een
hiertoe geschikt middeL. Hiertoe moet voldoende neutraliserend middel
binnen de inrichting aanwezig zijn.

B'5.3.32 De opstelplaats van de tankauto moet bestaan uit een vloeistofdichte
vloer die afWaterend is gelegd naar een pompput. De vloeistofdichte vloer
en de pompput moeten bestand zijn tegen de inwerking van de
desbetreffende gevaarlijke stoffen. De pompput mag niet in directe
verbinding met het riool worden gebracht. Gemorste gevaarlijke stoffen
moeten worden geneutraliseerd met een hiertoe geschikt middeL. Hiertoe
moet voldoende neutraliserend middel binnen de inrichting aanwezig
zijn.

B15.3.33 Voor het opvangen van eventueel gemorste gevaarlijke stoffen moet
rondom het vulpunt een doelmatige voorziening zijn aangebracht. Deze
voorziening moet bestand zijn tegen de inwerking van de desbetreffende
gevaarlijke stoffen. De gemorste gevaarlijke stoffen moeten worden
geneutraliseerd met een hiertoe geschikt middeL. Hiertoe moet
voldoende neutraliserend middel binnen de inrichting aanwezig zijn.

B15.3.34 Het vulpunt van de instaIIatie moet zodanig stevig zijn bevestigd, dat bij
eventueel niet afkoppelen van de vulslang wordt voorkomen dat het
leidingwerk door de wegrijdende tankauto wordt meegetroki(en.
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B15.3.35 Het vulpunt van een tank moet zodanig zijn geplaatst dat dit altijd
gemakkelijk bereikbaar is voor de tankwagen. De chauffeur van de
tankwagen moet een goed overzicht hebben van het viilpunt en de
tankwagen.
Het vulpunt moet op doelmatige wijze tegen aanrijding zijn beschermd.

B'5.3.36 De vulleiding van een tank moet zijn voorzien van een aansluitlwppeling
voor de los slang. Direct achter de bedoelde aansluitkoppeling moet in de
vulleiding een doelmatige afsluiter aanwezig zijn.

B15.3.37 De installatie moet zodanig zijn uitgevoerd met beveiligingen (zoals
vlotters en hevelonderbrekers) dat er nooit continu een vloeistofstroom
kan ontstaan door overloop uit een tank, een pompput of een opvangbak.

Vullen

B15.3.38 Voordat met het vullen van een tank wordt begonnen moet nauwkeurig
worden vastgesteld hoeveel de tank bijgevuld kan worden.

B15.3.39 Bij meerdere, aan elkaar gekoppelde tanks, moet per tank worden vast-
gesteld hoeveel deze bijgevuld kan worden. De te vullen tank moet
tijdens het vullen zijn gescheiden van de andere tanks.

B'5-3.40 Onmiddellijk nadat de (gevaarlijke) stoffen in de tank zijn gebracht moet,
voordat de losslang wordt losgekoppeld, de afsluiter in de vulleiding
worden gesloten.

B15.3-41 Het vullen van een tank moet plaatsvinden met behulp van een hevel-
pomp of een elektrische vatenpomp. Het overgieten van gevaarlijke
stoffen in een tank is verboden.

B'5.3.42 Het vullen van een tank moet plaatsvinden uit een tankwagen door een
zowel aan de aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde
los slang. De tankwagen moet tijdens het vullen in de open lucht zijn
opgesteld.

B15.3-43 De losslang met de bijbehorende koppelingen moet deugdelijk zijn en
geschikt zijn voor de te verladen producten. Zij moet een barstdruk
hebben van ten minste viermaal de hoogst voorkomende werkdruk.

B15.3.44 Voor het overpompen vanuit transporttanks moet op de daarbij te gebrui-
ken hulpmiddelen duidelijk staan aangegeven bij welke vloeistof deze
moeten worden gehanteerd.

B15.3-45 De losslang moet zodanig worden ondersteund, beschermd, bediend en
opgeborgen dat beschadiging wordt voorkomen.
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B'5.3-46 Voordat met het lossen wordt begonnen moet de los slang op goede staat

worden gecontroleerd. Beschadigde slangen moeten onmiddellijk buiten
gebruik worden gesteld. Een beschadigde losslang moet ter reparatie
worden aangeboden aan de fabrikant.

B15.3-47 De afstand van het vulpunt tot de opstelplaats van de tankwagen moet zo
kort mogelijk worden gehouden.

B'5.3.48 Het vullen van een tank moet plaatsvinden met zodanige voorzorgen, dat
lelcken en morsen van gevaarlijke stoffen wordt voorkomen.

B15.3.49 Een tank mag ten hoogste voor 85 % zijn gevuld.

B'5-3.50 Voor het bedienen van de installatie en voor het toezicht tijdens het
vullen van een tank moet( en) één of meer personen zijn aangewezen, die
voldoende geïnstrueerd zijn omtrent de bediening onder normale
omstandigheden en de te treffen maatregelen bij bij zonde re omstandig-
heden.

Keuring, inspectie, onderhoud en reparatie

B15.3.51 De gehele installatie van tank, leidingen en toebehoren moet vloei-
stofdicht zijn. Dit moet voor het in gebruik nemen of na een reparatie
door een beproeving worden aangetoond. Deze beproeving moet
plaatsvinden door de tank en de leidingen geheel met water te vullen.
Indien bij de beproeving een Ielckage of ander ongerechtigheid wordt
geconstateerd, mag de installatie niet in gebruik worden gesteld. Voor de
beproeving moet tijdig kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag,
zodat dit in de gelegenheid is om bij deze beproeving aanwezig te zijn.

B15-3.52 Een vloeistofdichte bak moet voor de ingebruikname op sterkte en op
dichtheid worden beproefd. Bij de beproeving moet de bak geheel met
water worden gevuld. Dit water moet gedurende tenminste 24 uur in de
bak aanwezig blijven.
Van de beproeving moet tijdig kennis worden gegeven zodat het bevoegd
gezag in de gelegenheid is om bij de beproeving aanwezig te zijn.

B15.3.53 Een tank moet eenmaal per 15jaar inwendig en uitwendig geheel

worden geïnspecteerd, waarbij tevens de wanddikte moet worden
gemeten. Na een inwendige inspectie moet door een beproeving worden
aangetoond dat de installatie vloeistofdicht is.
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TOELICHTING:

Een tank verkeert in slechte staat wanneer rekening houdend met de toelaatbare

maatafwijking, minder dan 90% van de genormeerde wanddikte is overgebleven

na een gelijkmatige aantasting door corrosie of minder dan 67% van de

genonneerde wanddikte na een aantasting door putvonnige corrosie.

B'5.3.55 Alle onderdelen van een tankinstallatie, de ondersteunende constructie
en de vloeistofdichte bak waarin de tank is geplaatst, moeten ten minste
eenmaal per jaar uitwendig visueel worden gecontroleerd op vloeistof-
dichtheid.
Beschadigingen moeten direct worden gerepareerd.
Na reparatie moet het bevoegd gezag hiervan worden geïnformeerd zodat
dit kan controleren of de installatie aan de voorschriften voldoet.

B'5.3.56 In geval van een dubbelwandige tank moet het lekdetectiemedium
eenmaal per 15jaar worden gecontroleerd op zijn, in deze vergunning
genoemde, eigenschappen. Indien uit deze controle blijkt dat ¡één van) de
eigenschappen van het lekdetectiemedium niet meer voldoet aan de
oorspronkelijke eisen moet het medium direct worden vervangen.

B'5-3.57 Indien een redelijk vermoeden bestaat dat de tankinstallatie lek is, moet
deze direct buiten gebruik worden gesteld. Na reparatie kan de installatie
weer in gebruik worden genomen.

B15-3.58 Indien aan een tank ingrijpende werkzaamheden moeten worden
verricht of wanneer redelijkerwjs kan worden aangenomen dat de
sterkte van de tank is aangetast, moet dit aan het bevoegd gezag worden
gemeld.

B15-3.59 Elke beproeving, controle, inwendige inspectie of meting en de resul-
taten hiervan moeten in (de) het registratiesyste(e)m(en) als bedoeld in
voorschrift B'.3.' worden opgenomen.

B15-3.60 Wanneer een tank definitief buiten gebruik wordt gesteld moet de tank
worden geleegd en schoongemaakt.
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B16 Afeverinstalatie voor motorbrandstof

B16.1 Algemeen

B16.1.1 De pompkast van een elektrische handpomp moet voldoende zijn
geventileerd. De uitsparing in de pompkast, waarin de vulafsluiter van de
afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het
inwendige van de pompkast zijn afgesloten.

B16.1.2 Binnen een afstand van 2 m van een afleverinstallatie mag geen ander
kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht.

B16.1.3 Een afleverinstallatie moet zijn opgesteld op een afstand van ten minste
4 meter van een afwateringssysteem (kolk, lijnafwatering e.d.) of een
andere laaggelegen ruimte. Deze afstand geldt niet ten opzichte van
afwateringssystemen die zijn aangesloten op een olie-afscheider.

B16.1.4 Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag niet worden
gerookt of open vuur aanwezig zijn.
Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekidng tot dit verbod een
veiligheidsteken overeenkomstig NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn
aangebracht.

B16.1.5 Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag de motor van
het voertuig niet in werking zijn.
Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekkng tot dit verbod een
bord duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.
Per opstel plaats van tankende voertuigen moet ten minste een poeder-
blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg blus-
poeder.

B16.2 Handpomp

B16.2.1 Een handpomp moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een
daartoe strekkende opzettelijke bediening, vloeistof uit de handpomp
kan stromen.

B16.2.2 Als er geen toezicht wordt gehouden moet een afleverinstallatie zijn
afgesloten, zodat onbevoegden de pomp niet in werking kunnen stellen.

B,6.2.3 ledere afleverinstallatie moet zijn voorzien van een schakelaar, waarmee
de elektrische installatie van de afleverinstallatie kan worden uitge-
schakeld. Bij deze schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn
aangegeven. Tevens moet op of in een afleverinstallatie een schakelaar
zijn aangebracht voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van de
pomp.
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B17 Uitwendig reinigen van voertuigen

B17.1 Eisen voor het uitwendig reinigen van voertuigen

B17.1.1 Het reinigen met stoom ofmet water onder verhoogde druk moet plaats-
vinden op de speciaal daarvoor bestemde was plaats (nr. 45) zoals aan-
gegeven op tekening nr. PK03107/T2 van de bijlage van onderdeel C3 van
de aanvraag.

B17.l.2 De vloer van de wasplaats of een wasruimte moet vloeistofdicht zijn,
afwaterend zijn gelegd en vloeistofdicht aansluiten op een afmeer
afvoerputten of afvoergoten, die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.
Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn
uitgevoerd. De afmetingen van de vloer van een was plaats moeten
zodanig zijn dat hierbuiten geen waternevel kan neerslaan.

B'7,'.3 Oliën, vetten, modder of verontreinigd water mogen niet over de rand
van de vloer van een wasplaats of een wasruimte worden geschrobd of
gespoten.

B'7,'.4 VIoeibare brandstof voor een hogedrukreiniger moet zijn opgeslagen in
een tank, die constructief deel uitmaaln van de hogedrukreiniger. De
brandstoftank mag geen grotere inhoud hebben dan 50 liter, moet van
een doelmatige constructie zijn en zodanig zijn afgeschermd, dat de
inhoud onder normale omstandigheden geen hogere temperatuur kan
krjgen dan 40°C.

B'7.1.5 Een branderinstallatie voor vloeibare brandstofvan een hogedrukreiniger
moet zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dat over het gehele
regelbereik een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen. Als
vloeibare brandstof mag slechts gasolie, dieselolie of petroleum worden
gebruikt.

B'7.1.6 Een brandstoftank van een hogedrukreiniger mag voor ten hoogste 95%

zijn gevuld.

B17.l.7 De uitmonding van een afvoerleiding voor verbrandingsgassen van een
niet verplaatsbare hogedrukreiniger moet zodanig zijn gesitueerd dat
deze gassen buiten de inrichting geen hinder veroorzaken.

B17.i.8 Bedrijfsafvalwater afkomstig van een waspIaats of een wasruimte moet,

voordat vermenging met ander bedrijfsafvalwater plaatsvindt, door een
slibvangput eu een olie-afscheider worden geleid.
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B18 Technische bewerkingen (secundaire processen)

B18.1 Houtbewerking

Algemeen

B18.1.1 In dit hoofdstuk wordt onder hout mede verstaan: kurk dan wel houten,
kurken of houtachtige materialen.

Bi8.1.2 De vloeren van machinale houtbewerkingsruimten moeten zijn vervaar-
digd van onbrandbare materialen.

B,8,'.3 De wanden en de afdekking van een machinale houtbewerldngsruimte

moeten elk een weerstand tegen branddoorslag en -overslag bezitten van
ten minste 60 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6068.

B,8,1.4 De deuren in binnenwanden van machinale houtbewerIdngsruimten

moeten elk een weerstand tegen branddoorslag en -overslag bezitten van
ten minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6068.
Bedoelde deuren moeten zelfsluitend zijn ingericht en mogen in
geopende stand niet zijn vastgezet.

B18.1.5 Het is verboden op het open terrein van de inrichting hout machinaal te
bewerken.

Bi8.1.6 Anders dan in een veiwarmingstoestel mag in een ruimte waarin hout~

bewerIdng plaatsvindt geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden
gerookt. Op de buitenzijde van de toegangsdeur(en) van de betreffende
ruimte(n) en op de daarvoor geschiktste plaatsen binnen die ruimte(n)
moet met duidelijk leesbare letters met een hoogte van ten minste
50 mm, het opschrift: "ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN" of een over-
eenkomstig genormaliseerd veiIigheidsteken volgens NEN 3011 zijn
aangebracht.

Bi8.1.7 Delen van een stofafscheidingsinstallatie, die onder elektrische spanning
kunnen komen te staan door statische oplading ten gevolge van het te
transporteren product, moeten zijn voorzien van een deugdelijke aard-
verbinding. Isolerende verbindingsgedeeIten moeten elektrsch zijn
overbrugd.

E18.1.8 Het bij het niet machinaal bewerken van hout vrjkomende afval, zoals
stof, krullen en zaagsel, moet dagelijks worden verzameld en worden
bewaard in daarvoor geschikte bewaarmiddelen.

Stofafzuiging

B,8,'.9 Het bij het machinaal bewerken van hout vrijkomende afvaL, zoals stof,
krllen en zaagsel moet, zonder zich binnen de inrichting te kunnen
verspreiden, mechanisch van de houtbewerkingsmachines worden
afgezogen.
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B18.1.10 Alvorens de transportlucht van de in het voorgaande voorschrift bedoelde
afzuiginstallatie wordt afgevoerd, moet deze door een doelmatige
afscheiding worden gevoerd, waarin het meegevoerde afval en stof
grotendeels wordt afgescheiden.

B18.1.11 Het door de stofafscheidingsinstallatie afgescheiden houtafval moet in
een doelmatige opvangvoorziening worden verzameld zonder dat de
goede werking van de installatie wordt verstoord.

B18.2 Metaalbewerking

Algemeen

B18.2.1 Emissie naar de lucht als gevolg van het gebruik van (metaal)bewerkings-
vloeistoffen moet worden voorkomen of zoveel als mogelijk worden
beperkt. Hiertoe moeten de volgende maatregelen (al dan niet gecom-
bineerd) worden genomen:

de snij snelheid moet zodanig zijn, dat nevelvorming wordt beperkt;
de (metaal)bewerkingsmachine(s) moeten adequaat worden
afgeschermd, zodanig dat de vernevelde (metaal)bewerkingsvloeistof
naar het opslagreservoir wordt teniggevoerd;
een anti-nevel-additief moet aan de (metaal)bewerkingsvloeistof
worden toegevoegd;
droog verspanen;
koelen met perslucht.

B18.2.2 Emissie naar de bodem als gevolg van het gebruik van (metaal)bewer-
kingsvloeistoffen moet worden voorkomen. Hiertoe moet(en):

de (metaal)bewerkingsmachine(s) op een vloeistofdichte vloer of in
een vloeistofdichte bak van voldoende afmeting worden geplaatst;
de werkstukken zorgvldig in een lekbak met rooster worden
geplaatst zodanig dat geen bewerkingsvloeistof naast de opvangbak
lekt.

B18.2.3 Het verlies van (metaal)bewerkingsvloeistoffen moet zoveel als mogelijk
worden beperkt. Hiertoe moeten de volgende maatregelen (al dan niet
gecombineerd) worden genomen:

spaarzaam doseren van de (metaal)bewerkingsvloeistof;

(metaal)bewerkingsvloeistof met een microdoseerapparaat doseren;
de (metaal)bewerkingsvloeistofstraal zodanig richten, dat onnodig
spatten wordt voorkomen;
de (metaal)bewerkingsmachine(s) voorzien van spatschermen;
de werkstukken, voordat ze worden opgeslagen, goed laten
uitlekken in een lekbak met rooster.



provincie HOLLAND
ZUID

ONS KENMERK

34061.8

PAGINA 1.61/201.

B18.2-4 Ten einde de schadelijkheid en de hoeveelheid afval ten gevolge van het
gebruik van (metaal)bewerkingsvloeistoffen te verminderen, moet(en):

(metaal)bewerkingsvloeistoffen worden gebruikt met een langere
standtijd;
(metaal)bewerkingsvloeistoffen worden gebruikt die vrij zijn van
chloor, natriumnitriet en di-ethanol;

bacteriostatische metaalbewerkingsvloeistoffen worden gebruikt;
emulsies in plaats van zuivere oliën worden gebruikt.

B18.2.5 Het gebruik van (metaal)bewerkingsvloeistoffen moet zo optimaal als
mogelijk zijn. Hiertoe moet(en):

metaalbewerkingsmachines goed worden onderhouden. Hierbij
moeten vloeistot1eidingen en machinefilters regelmatig worden
geïnspecteerd;
goede verversingscriteria worden vastgesteld;
een verversingsprocedure worden vastgesteld;
de opslaghoeveelheden worden afgestemd op het verbruik;
de vloeistoffen bij de juiste temperatuur worden opgeslagen;
een mobiel reservoir voor de metaalbewerkingsvloeistoffen worden
toegepast.

B18.2.6 Gebruikte (metaal)bewerkingsvloeistoffen moeten indien mogelijk intern
worden hergebruikt, bijvoorbeeld door inzet als koelmiddeL.

Vloerconstructie

B,8.2.7 De vloer in een werkplaats waar metaalbewerking plaatsvindt moet

minimaal tot op 1 m vanuit de machines waar metaal wordt bewerkt en
waarbij als gevolg van het gebruik van (koel)vloeistoffen bodemveront-
reiniging kan ontstaan, vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

B18.2.8 Indien door de lengte van het te bewerken materiaal lekkage van koel-
vloeistof buiten het bedoelde vloeistofdichte gedeelte kan plaatsvinden,
dan moeten de afmetingen van dit gedeelte hierop worden aangepast.

B,8.2.9 Eventuele gemorste vloeistoffen moeten direct worden verwjderd.

B18.2.10 Doorvoeringen van kabels ofleidingen door het vloergedeelte moeten
vloeistofdicht zijn afgewerkt.

Afalstoffen

B18.2.11 Met (snij- en boor)olie vervilde metaalkrullen en -spanen moeten
worden bewaard in daarvoor bestemde vloeistofdichte vaten of bakken.
De vaten of bakken moeten zijn geplaatst op een vloer die tot op 1 m
vanuit deze vaten of bakken vloeistofdicht is uitgevoerd.
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B18.2.12 Boven de vaten ofbaldcen met metaalkrullen moet, indien deze buiten

het bebouwde deel van de inrichting zijn geplaatst, een afdak aanwezig
zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat regenwater niet binnen de vaten of
baldeen kan komen.

TOELICHTING:

In plaats van de vaten afbakken onder een afdak te plaatsen kunnen ze ook

voorzien worden van deksels die voorkomen dat er regenwater in de vaten of

bakken komt.

B18.2.13 Het ontstaan van (metaal)afval ten gevolge van (nietaal)bewerkingen
moet zoveel als mogelijk worden beperkt. Hiertoe moet(en):

de afmetingen van het te bewerken basismateriaal zoveel mogelijk
zijn afgestemd op het te vervaardigen product;
het basismateriaal maximaal worden benut door "nesten";
resten van het basismateriaal (intern) hergebruikt worden;
het afval gescheiden worden naar soort.

TOELICHTING:

Nesten is het nauwkeurig inpassen van onderdelen binnen de plaatafmetingen
zodat zo weinig mogelijk restafval ontstaat. Onderdelen worden met behoud van

snijafstand tegen elkaar of in uitsparingen en gaten gelegd.

B18.3 Lassen

Algemeen

B,8.3.' De las dampen die vrjkomen bij lasprocessen aan gelegeerd staal en
roestvaststaal en las dampen die vrjkomen bij MIG/MAG- en TIG-

lasprocessen dienen aan de bron te worden afgezogen en via een daartoe
geschikt stofflter te worden afgevoerd.

TOELICHTING:

Voor lasrook die vrijkomt bij lasprocessen aan gelegeerd staal en roestvaststaal

alsmede voor alle MIGjMAG-Iasprocessen met gevulde draad (zowel met en zonder

gasbeschenning) en voor alle lvflGjMAG- lasprocessen met massieve draad geldt een

minimalisatie verplichting (Al principe) d.m.v. stofverwijdeiingstechnieken.

Voor de oveiige lasprocessen is deze minimalisatieverplichting niet van toepassing.

De onderverdeling van lasprocessen waarbij een minimalisatieverplichting van

toepassing is en lasprocessen waarbij dergelijke emissiebeperkende technieken

achterwege kunnen blijven geschiedt op basis van de gezondheidsiisico's en de

milieuhygiënische eigenschappen van de bij het lassen vrijkomende (zware)

metal,,!.

B,8.3.2 Alvorens de afgezogen lasdampen naar de omringende lucht afte voeren

worden afgevoerd, moeten deze door een fiter met een vangstpercentage
van ten minste 95% voor stofdeeltjes met een grootte van O,Ol~m tot
100 ~m worden geleid.
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B18.3.3 Het afgescheiden stof moet zodanig worden verzameld, dat de goede
werking van het filter niet wordt verstoord.

B18.3-4 Onderhoud van een filter moet zo vaak als noodzakelijk, doch ten minste
eenmaal per jaar, voor een goede werking van het filter door een erkende
instantie plaats te vinden.

B18.3.5 Reinigen van de fiterunits moet geschieden zonder dat stofdeeltjes zich
in de omgeving kunnen verspreiden. Afoer moet plaatsvinden als
gevaarlijk afvaL.

B18.3.6 De afzuiginstaIIatie moet zo dikwijls als dit voor de goede werking nodig
is, doch ten minste eenmaal per jaar, op zijn goede werking worden
gecontroleerd.

B,8.3.7 De emissie van lasrook en de daarin aanwezige componenten moet
worden verminderd door optimalisatie van procescondities en
toevoegmateriaal:

lassen met een rustige boog;
lassen met een zo kort mogelijke boogafstand;
toepassing van wisselstroom;
toepassing van een pulserende stroom;
gebruik van toevoegmateriaal met een lagere mileubelasting;

gebruik van elektroden waarbij de zware metalen in de draad in
plaats van in de mantel ofvuIIing zijn opgenomen.

B18.3.8 Ter beperking van bodemverontreiniging moet de ruimte waarin wordt

gelast, voorzien zijn van een verharde vloer.

B,8.3.9 Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste eenmaal per

maand worden gecontroleerd op slijtage. Defecte laskabels moeten
worden vervangen of worden gerepareerd.

B18.3.1O Binnen een straal van 20 meter van las- en snijwerkzaamheden mogen
zich geen (licht) ontvlambare (vloei)stoffen ofbrandgevaarIijke stoffen
bevinden.
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c. VOORSCHRlFTN, SPECIFIEK BETRI(JaNG HEBBENDE OP PROCESSEN,

INSTALLATIES EN ACTIITEN

Cl Roosterovens (ROG, Ral t/m R06, EHA)

Cl.l Algemeen, doelmatigheid

C.,.,., Dit hoofdstuk Ci heeft uitsluitend betrekidng op het in de aanvTaag

beschreven onderdeel Bz en B8 respectievelijk roosterovens en EHA.

C 1.1.2 Het is in afwijldng van de "Regeling scheiden en gescheiden houden van

gevaarlijke afvalstoffen" toegestaan, om voor wat betreft de verwerking
op de RO's 0 tlm 6:

de in de aangevraag vermelde categorieën van gevaarlijke afval-
stoffen, die ook op grond van bijlage 1 mogen worden geaccepteerd,
te mengen in de bunkers en LACAL tank;
de in de aanvraag vermelde categorieën van gevaarlijke afvalstoffen,
die ook op grond van bijlage 1 mogen worden geaccepteerd,
gezamenlijk te verbranden;

één en ander voor zover de veiligheid niet in gevaar komt en wordt vol-
daan aan de overige voorschriften en beperkingen zoals opgenomen in
deze vergunning.

C1.1.3 Maximaal 85.000 ton laagcalorische brandbare gevaarlijke afvalstoffen
per jaar mogen verwerkt worden op de Ra's 0 tlm 6.

C.1.2 Emissies

C.1.2.1 Conforii artikel 18 van het Bva dient tot 28 december 2005 voor ROo t/m
R06 voldaan te worden aan de bepalingen uit het Bla en de Rvga.
Ten aanzien van de verwerking van gevaarlijk afval op deze roosterovens
mag tot aan het van kracht worden van het Bva worden uitgegaan van
het "Voorstel implementatie Rvga op de roosterovens, d.d. 28 februari
2000, versie 1.2", dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag.

Cl.2.2 Vanaf 28 december 2005 dient voor zowel de roosterovens ROo tlm R06
als de EHA voldaan te worden aan het Bva.

C1.2.3 Ter voldoening aan de in het Bva geformuleerde CO-emissie-eisen dient

door vergunninghouders voor de RO's 1 tlm 6 een plan van aaupak te
worden opgesteld. Dit plan van aanpak dient binnen 1 maand na het van
kracht worden van dit voorschrift ter goedkeuring te zijn voorgelegd aan
het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan het

plan van aanpak.
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C,.2-4 In het plan van aanpak zoals bedoeld in voorgaand voorschrift dienen

minimaal de volgende aspecten aan de orde te komen:
een onderbouwde keuze uit één of meer van de drie onderstaande
alternatieven om aan de CO-emissie-eisen uit het Bva te kunnen
voldoen:
. ecomb in combinatie met verbeterde afvaldosering;

. ombouw van bestaande roosterovens naar een meestrooffw
vuurhaard;

& vermindering van de doorzet;
een onderbouwing van de haalbare realisatietermijnen;
de maatregelen die worden getroffen, om (eventueel met tijdelijke
maatregelen, zoals vermindering van de doorzet) tijdig aan de CO-
emissie-eisen uit het Bva te kunnen voldoen.

C1.2.5 Aanvullend op het Bla, de Rvga en het Bva dient naar een zo laag
mogelijke emissie van NH3 te worden gestreefd met in achtname van een
emissiegrenswaarde van 10 mglm,' voor de roosterovens ROo tlm R06 en
een emissiegrenswaarde van 5 mglmo3 voor de EHA.

Cl.2.6 In de rookgassen van ROo tlm R06 en de rookgassen afkomstig van de

afzonderlijke schoorstenen van de EHA dient NHJ tweemaal per kalender-
j aar gemeten te worden. Deze metingen bestaan uit een serie van
tenminste drie deelmetingen.

C1.2.7 De bemonsteringen, analyses en metingen van NHJ dienen te worden

uitgevoerd volgens vigerende eEN-normen, dan wel bij het ontbreken
daarvan, volgens andere normen die waarborgen dat gegevens van een
gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden verstrekt. Bij nadere
eis kunnen door het bevoegd gezag normen worden aangewezen die in
ieder geval worden aangemerkt als normen die voldoen aan de doel-
stellng van dit voorschrift.

Cl.2.8 Het uitvoeren van de in voorgaand voorschrift bedoelde metingen

geschiedt door een rechtspersoon die:
voor deze verrichtingen geaccrediteerd is door een algemeen aan-
vaarde nationale accreditatie-instellng of een vergelijkbare
buitenlandse instellng die erkend is door een staat, aangesloten bij
de Multi-lateral Agreement on European Acrreditation of
Certfificatuon, of
voor deze verrchtingen de eEN-normen inzake de onafhankelijk-
heid en de competentie van laboratoria aantoonbaar tot uitvoering
brengt.
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Cl.2.10 Voor ROo t/m R06 mag van het bepaalde in voorschrift 3.3, lid 1 van de
bijlage van het Bva worden afgeweken onder de voorwaarde dat
vergunninghouders aantonen dat voor wat betreft ROi tlm R06 aan de
overige voorschriften van het Bva is voldaan en indien door het afwijken
van voorschrift 3-3, lid 1 van de bijlage van het Bva niet meer residuen of
residuen met een hoger gehalte aan organische verontreingende stoffen
zullen worden geproduceerd dan is te verwachten indien vooschrift 3.3,
lid 1 van de bijlage van het Bva wel van toepassing zou zijn.

Cl.2.11 Ter voldoening aan het voorgaande voorschrift dienen vergunning-
houders binnen 3 maanden na in werking treding van dit en voorgaand
voorschrift een rapportage ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te

hebben overgelegd waaruit blijkt, dat aan deze voorwaarden is voldaan.

Cl.2.12 Overeenkomstig voorschrift 2.2, lid 3 van de bijlage van het Bva wordt
toegestaan dat waterstoffuoride (HF) vanaf de datum van inwerking
treding van het Bva periodiek wordt gemeten overeenkomstig de in het
Bva opgenomen bepalingen.

C,.2,'3 Tot 28 december 2005 dient de meetfrequentie van HF te voldoen aan het

Bla.

C1.2.14 Overeenkomstig voorschrift 5.6 van bijlage 1 van de de Rvga,
voorschrift 4.3 bijlage A van het Bla, voorschrift 2.14 van de bijlage van
het Bva en in lijn met voorschrift B'.4.' dienen vergunninghouders
binnen zes weken na afloop van ieder kwartaal te rapporteren over de op
basis van de Rvga, Bla, Bva en deze vergunning uitgevoerde proces-,
emissie- en overige vereiste registraties. Het bevoegd gezag kan nadere
eisen stellen aan de registratie, uitwerking en rapportage.

C1.2.15 Het aantal bedrijfsuren, tijdens een bedrijfssituatie dat de rookas-
reiniging geheel of gedeeltelijk buiten bedrijf is, alsmede een berekening
van de daaraan gerelateerde emissies en vrachten gedurende die bedrijfs-

situatie dient nauwkeurig te worden geregistreerd tezamen met een
nauwkeurige omschiijving van de daarbij behorende oorzaak.
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Cl.2.16 Rapportage van deze registraties aan het bevoegd gezag alsmede een

daarin opgenomen evaluatie die leidt tot concrete maatregelen met als
doel dat de geanalyseerde oorzaak in de toekomst kan worden vermeden
dient binnen zes weken na afloop van ieder kwartaal te worden
gerapporteerd aan het bevoegd gezag overeenkomstig voorschrift B'.4.1.

C1.3 Ammoniak opslag en verlading

Algemeen

C'.3.' De opslag, verlading en dosering van ammoniak moet voldoen aan de
CPR-richtlijn, nummer 13-1, derde druk 1999

Gasdetectie

C1.3.2 ln het verlaad station, bij de opslag van ammoniak en bij de verdamper
moet een continu werkend gasdetectiesysteem zijn geïnstalleerd voor
ammoniak met een responsietijd van ten hoogste 60 seconden voor 90%
van het alarmniveau als bedoeld in het hierna volgende voorschrift. Di t
systeem moet bestaan uit:

minimaal 3 op strategische plaatsen opgestelde detectorkoppen die
op ammoniak zijn geijkt;
één alarmeenheid per detectiekop of groep detectorkoppen waarbij
indicatie aanwezig is om de alarmerende detectorkop aan te geven.

C'.3.3 Elke alarmeenheid moet zijn uitgerust met ten minste een alarmniveau

dat is ingesteld op 14 mg/m' of 20 ppm ammoniak.

C'.3-4 Het gasdetectiesysteem moet, zodra een alarmniveau als bedoeld in

voorgaand voorschrift is bereikt, automatisch de afsluiters in de
ammoniakleidingen sluiten.

Dosering

C'.3.5 In de ammoniakdoseerleiding dient een restriction orifice ofeen
maximum flow alarm aangebracht te zijn, die afgesteld dient te zijn op

50 kg/uur.

C'.3.6 Het mogelijk aanzuigen van ammoniak, dat bij lekkage ofleidingbreuk
vrijkomt door de luchtcompressor, dient voorkomen te worden.

C 1.4 Bu nkers

C'-4.' In de roosterovens te verwerken afvalstoffen mogen uitsluitend worden

opgeslagen in de daarvoor bestemde bunker of daarvoor bestemde
sludgetanks.

C1.4.2 De bunkers, bestemd voor in de roosterovens te verwerken afvalstoffen,
moeten afgezogen worden. De afgezogen lucht moet via de roosterovens
worden afgevoerd.
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C1,4.3 In de bunkers, bestemd voor in de roosterovens te verwerken afvalstoffen,
mogen aan de rand (bordeszijde) afvalstoffen worden gestort tot een
hoogte gelijk aan het bordes. Afalstoffen mogen niet vanuit een bunker
op het bordes geraken.

C'-4-4 Tijdens het lossen van afvalstoffen in de bunkers moeten voorzorgen
worden getroffen om verspreiding van afvalstoffen in de omgeving te
voorkomen. Indien toch afvalstoffen worden gemorst of zich verspreiden
dienen deze direct te worden opgeruimd.

C1.4.5 Handling van afvalstoffen op het bordes mag slechts plaatsvinden met als
doel het uitsorteren van huishoudelijke afvalstoffen enlofbedrijfs-
afvalstoffen en ter controle op voor de bunker niet toegestane bestand-
delen van het afval voordat dit afval in de bunker wordt gebracht.
De controle dient direct na het sorteren te geschieden en het gecontro-
leerde afval dient direct na de controle in de bunker te worden gebracht
of te worden afgevoerd.
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C2 Draaitrommelovens (DTO-S en DTO-9)

C2.1 Algemeen, doelmatigheid

C2.1.1 Dit hoofdstuk C2 heeft uitsluitend betrekking op het in de aanvraag
beschreven onderdeel B3, draaitrommelovens 8 en 9 (DTO-8 en DTO-9).

C2.1.2 In de DTO's mag maxmaal 60 ktonfjaar gevaarlijke afvalstoffen worden
verwerkt.

C2.1.3 Het is vergunninghouders verboden specifiek ziekenhuisafval te
verwijderen. Dit verbod geldt niet indien het bevoegd gezag schriftelijk
toestemming heeft verleend voor de verwijdering van specifiek
ziekenhuisafval door vergunninghouders.

C2.1-4 Het is in afwijking van de "Regeling scheiden en gescheiden houden van
gevaarlijke afvalstoffen" toegestaan, om:

de in de aanvraag vermelde vloeibare categorieën van afvalstoffen,
die ook op grond van bijlage 1 mogen worden geaccepteerd, te
mengen en te scheiden in zogenaamde HOCAL, LACAL's en MICAL's

in de scheidingstanks T501, T502, T503, T504, T524 en T525

behorende tot het in de aanvraag als zodanig aangeduide
tankenpark S/9;
vaten ofvloeistofcontainers met een inhoud tot maximaal 1 m3 met

een verpompbare inhoud en die niet via de Hl kunnen worden
voorbewerkt leeg te zuigen en te lossen in het tankenpark S/9;
steekvste bulkstromen te mengen in de DTO-bunkers;
in de Hl verpakte afvalstoffen afkomstig van de in de aanvraag als
zodanig aangeduide CPR '5-2 opslagvloer, steekvaste bulkstromen
afkomstig uit de DTO-bunkers en vloeibare afvalstromen afkomstig
van het tanken park S/9 te mengen en te bewerken, voor zover deze
afvalstromen ook op grond van bijlage 1 mogen worden
geaccepteerd;
in de DTO's de in de aanvraag vermelde categorieën van afvalstoffen,

die ook op grond van bijlage 1 mogen worden geaccepteerd,
gezamenlijk te verbranden,

één en ander voor zover de veiligheid niet in gevaar komt en wordt
voldaan aan de overige voorschriften en beperkingen zoals opgenomen in
deze vergunning.

C2.1.5 Voorafgaande aan het verwerken van explosief afval, vaIIend onder de
Eural code 16 04 dient door aanvragers voor iedere onder deze hoofd-
groep vaIIende Eural-code een (gezamenlijk) plan van aanpak te zijn
opgesteld, waarin wordt aangegeven hoe de veiligheid bij de verwerking
per Eural-code is gewaarborgd. Het plan van aanpak behoeft de goed-
keuring van het bevoegd gezag. Er mag niet eerder met de verwerking
van explosief afval per Eural-code worden begonnen dan dat het plan van
aanpak voor de betreffende Eural-code is goedgekeurd door het bevoegd
gezag.
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C2.2 Emissies

C.2.2.1 Conform artikel 18 van het Bva dient tot 28 december 2005 voor DTO-8 en

DTO-9 te worden voldaan aan de bepalingen uit de Rvga.

CZ.2.2 Vanaf 28 december 2005 is het Bva van toepassing op zowel DTO-8 als
DTO-9.

C2.Z.3 Voor DTO-8 en DTO-9 mag van het bepaalde in voorschrift 3.2, lid 2 van de
bijlage van het Bva worden afgeweken onder de vooiwaarde, dat

het bij het proces ontstane gas na de toevoer van de laatste verbran-
dingslucht, gedurende twee seconden op beheerste en homogene
wijze wordt verhit tot ten minste 950 'e, gemeten dichtbij de
binnenwand van de trommel en
vergunninghouders aantonen dat voor wat betreft DTO-8 en DTO-9

aan de overige voorschriften van het Bva wordt voldaan, en
indien door het afwijken van voorschrift 3.2, lid 2 van de bijlage van
het Bva niet meer residuen of residuen met een hoger gehalte aan
organische verontreingende stoffen zullen worden geproduceerd
dan is te verwachten indien voorschrift 3.3, lid 1 van de bijlage van
het Bva wel van toepassing zou zijn.

C2.2-4 Ter voldoening aan de in de Rvga en het Bva geformuleerde CO-emissie-

eisen dient door vergunninghouders voor DTO-8 en DTO-9 een "plan van

aanpak CO-emissiereductie DTO's" te worden opgesteld. Dit plan van
aanpak dient binnen 1 maand na het van kracht worden van dit
voorschrift ter goedkeuring te zijn voorgelegd aan het bevoegd gezag. Het
bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan het plan van aanpak.

CZ.2.S ln het "plan van aanpak CO-emissiereductie DTO's" zoals bedoeld in

voorgaand voorschrift dienen minimaal de volgende aspecten aan de
orde te komen:

een onderbouwde keuze uit één of meer van de vier onderstaande
alternatieven om aan de CO-emissie-eisen uit het Bva te kunnen
voldoen:
. toepassen van een lagere verbrandingstemperatuur;

. optimalisering van de stookregeling;

ø toepassen van Eco~tubes;

. vermindering van de doorzet;

een onderbouwing van de haalbare realisatietermijnen;
de maatregelen die worden getroffen, om (eventueel met tijdelijke
maatregelen, zoals vermindering van de doorzet) met het van kracht
worden van dit voorschrift aan de CO-emissie-eisen uit de Rvga en
het Bva te kunnen voldoen.



provincie HOLLAND
ZUID

ONS KENMERK CZ.z.6 Ter tijdige voldoening aan de in het Bva geformuleerde NO,-emissie-eisen
dient door vergunninghouders voor DTO-8 en DTO-9 een "plan van aan-

pak NOx-emissiereductie DTO's" te worden opgesteld. Dit plan van
aanpak dient binnen 1 maand na het van kracht worden van dit
voorschrift ter goedkeuring te zijn voorgelegd aan het bevoegd gezag. Het
bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan het plan van aanpak.

340618

PAGINA 171/201

C2.2.7 In het "plan van aanpak NO,-emissiereductie DTO's" zoals bedoeld in

voorgaand voorschrift dienen minimaal de volgende aspecten aan de
orde te komen:

een onderbouwde keuze uit één van de twee onderstaande
alternatieven om tijdig aan de NO,-emissie-eisen uit het Bva te
kunnen voldoen:
. toepassen van ammoniak injectie via Eco-tubes (SNCR);
. toepassen van een (nageschakelde) (SCR) DeNO,-installatie.

een onderbouwing van de haalbare realisatie termijnen;
de maatregelen die worden getroffen, om (eventueel met tijdelijke
maatregelen, zoals vermindering van de doorzet) tijdig aan de NO,-
emissie-eisen uit de Rvga en het Bva te kunnen voldoen.

C2.2.8 Tot aan het van toepassing zijn van het Bva op de emissie aan NO,
afkomstig van DTO-8 en DTO-9 geldt voor de gereinigde rookgassen een

emissie-eis van 200 mgjm,' als 24 uurs gemiddelde waarde, dat wil
zeggen dat geen enkele daggemiddelde waarde deze emissie-eis mag

overschrijden.

C2.2.9 In de rookgassen van de DTO's dient NO,continu gemeten te worden.

CZ.2.10 De bemonsteringen, analyses en metingen van NO, dienen te worden
uitgevoerd volgens vigerende CEN-normen, dan wel bij het ontbreken
daarvan, volgens andere normen die waarborgen dat gegevens van een
gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden verstrekt. Bij nadere
eis kunnen door het bevoegd gezag normen worden aangewezen die in
ieder geval worden aangemerkt als normen die voldoen aan de
doelstelling van dit voorschrift.

CZ.2_11 Het uitvoeren van de in voorgaand voorschrift bedoelde metingen
geschiedt door een rechtspersoon die:

voor deze verrichtingen geaccrediteerd is door een algemeen
aanvaarde nationale accreditatie-instelling of een vergelijkbare
buitenlandse instelling die erkend is door een staat, aangesloten bij
de Multi-lateral Agreement on European Acrreditation of
Certfficatuon, of
voor deze verrichtingen de CEN~normen inzake de
onafhankelijkieid en de competentie van laboratoria aantoonbaar
tot uitvoering brengt.
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e2.2.12 De resultaten van de overeenkomstig voorschrift e2.2.11 verrichte
metingen dienen;

te worden herleid tot een emissieconcentatie bij een genormaliseerd
zuurstofgehalte overeenkomstig de formule zoals genoemd in
voorschrift 2.10 uit de bijlage van het Eva; Daarbij kan worden
uitgegaan van een genormaliseerd zurrstofgehalte van 11 %;

te worden herleid tot een temperatuur en druk zoals genoemd in
voorschrift 2.11 van de bijlage van het Bva;

De voorwaarde zoals gesteld in voorschrift 2.13 van de bijlage van
het Bva wordt ook van toepassing verklaard op de herleidings-
methodiek uit dit voorschrift.

C2.2.13 Overeenkomstig voorschrift 5.6 van bijlage 1 van de Rvga en voorschrift
2.14 van de bijlage van het Eva en in lijn met voorschrift B'-4.' dienen
vergunninghouders binnen zes weken na afloop van ieder kwartaal te
rapporteren over de op basis van de Rvga, het Bva en deze vergunning
uitgevoerde proces-, emissie- en overige vereiste registraties. Het bevoegd
gezag kan nadere eisen stellen aan de registratie, uitwerking en
rapportage.

C2.2.14 Het aantal bedrijfsuren tijdens bypass-bedrijf dient nauwkeurig te
worden geregistreerd tezamen met een nauwkeurige omschrijving van de
daarbij behorende oorzaak. Rapportage van deze registraties aan het
bevoegd gezag alsmede een daarin opgenomen evaluatie die leidt tot
concrete maatregelen met als doel dat de geanalyseerde oorzaak in de
toekomst kan worden vermeden dient binnen zes weken na afloop van
ieder kwartaal te worden gerapporteerd aan het bevoegd gezag
overeenkomstig voorschrift. B'-4.',

CZ.3 Verwerking metaalalkylenslobs

C2.3.1 Het is niet toegestaan metaalalkylen ofmetaalalkylenslobs voor een
periode langer dan 24 uur aanwezig te hebben zonder dat deze worden
beo/verwerkt.

Acceptatie

CZ.3.Z In de MAVI mogen uitsluitend metaalalkylenslobs afkomstig van de
inrichting van Akzo Nobel te Rotterdam-Botlek worden geaccepteerd.

C2.3.3 Voor verwerking in de MAVI mag jaarlijks maximaal 500 ton metaal-
alkylenslobs worden geaccepteerd.

CZ.3.4 Metaalalkylenslobs mogen alleen geaccepteerd worden voor directe
verwerking in de MA VI.
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C2.3.5 Voordat acceptatie van de aangeleverde metaalalkylenslobs plaatsvindt
dient A VR zich te overtuigen van de volgende gegevens door analytische
vaststelling hiervan dan wel door de analytische gegevens van AKO te
gebruiken:
a. het chloorgehalte;

b. het totaal gehalte metaalalkylen;

c. het totaal gehalte vaste stof;

d. het gebruikte oplosmiddel bij verdunning;

e. het totaal gehalte aluminium (eventueel door berekening vast-

gesteld uit de gegevens van b. en c. van dit voorschrift);
f. het ledige gewicht van de container;

g. het restgewicht dat bij vorige levering in de ISO-container is achter-
gebleven.

Van het gestelde in dit voorschrift kan worden afgeweken indien het
bevoegd gezag een plan conform voorschrift C2.3.8 van deze beschikking
heeft goedgekeurd.

CZ.3.6 De metaalalkylenslobs mogen alleen geaccepteerd worden indien aan alle
volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de metaalalkylenslobs worden aangeleverd in een onbeschadigde

lSO-container en appendages, voorzien van een door een in het kader

van het Warenwetbesluit drukapparatuur aangewezen
keuringsinstantie erkend keurmerk waar uit blijkt dat deze is
gekeurd dan wel tijdig is herkeurd;

b. de vullingsgraad van de container bedraagt maximaal 90% van het

totaal inwendig volume van de container;
c. bij gebruik van de ongeroerde 20 m3 ISO-container is het vaste stof

gehalte niet groter dan 2%;

d. het totaalgehalte aan metaalalkylen in de metaalalkylenslobs

bedraagt niet meer dan 50% (mlm);
e. het percentage vaste stofin de metaalalkylenslobs is maximaal

35% (mlm).

CZ.3.7 De daadwerkelijk door AKZO aan AVR geleverde massa metaalalkylen-

slobs dient te worden bepaald door weging van de volle ISO-container en
weging van de lege ISO-container na lediging in de MA VI. Tevens moet
het restgewicht worden bepaald dat bij de levering in de ISO-container is
achtergebleven (verschil ISO-container na lediging in de MAVI en het door
AKO opgegeven ledige gewicht van de container).
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C2.3.8 Vergunninghouders kunnen een voorstel aan het bevoegd gezag voor-
leggen waarin het volgende wordt aangegeven:
a. de wij ze waarop op basis van een massabalans de in voorschrift

C2-3.5 van deze beschikking genoemde concentraties worden
berekend;

b, een vergelijking van deze berekende concentraties op basis van een

massabalans en de bijbehorende analysegegevens over een periode
van zes maanden.

Op grond van dit plan kan het bevoegd gezag bepalen dat in afwjking
van voorschrift C2.3.5 de samenstelling van de metaalalkylenslobs wordt
berekend.

C2.3.9 Op het terrein mag slechts één lSO-container met metaalalkylenslobs
tegelijk aanwezig zijn.

CZ.3.10 De wijze van bepaling van de massapercentages dient opgenomen te
worden in een acceptatieprocedure.

Bedrijfsvoering, werkwijzen/eisen container

CZ.3.11 Vergunninghouders dienen op basis van een risicoanalyse te bepalen op
welk tijdstip van de dag! week de aan- en afkoppelwerkzaamheden en het
verwerken van de metaalalkylenslobs in de MAVI het beste kan plaats-
vinden. Vergunninghouders dienen deze risicoanalyse binnen 3 maanden
na het van kracht worden van dit voorschrift ter goedkeuring aan het
bevoegd gezag te hebben overgelegd.

C2.3.12 De ISO-container dient altijd gelost te worden op de standaard metaal-
alkylenlosplaats van de MAVI, die als zodanig op de bij de aanvraag
gevoegde "veilgheidsplattegrond losplaats metaalalkylen" (als onderdeel
C6 van de aanvraag, april 2001, revisie 0) is aangeduid. Deze losplaats
mag niet gebruikt worden voor het lossen van andere (afval)stoffen.

C2.3.13 Alvorens een ISO-container op de opstelplaats van de MAVI wordt
gebracht dient de opvangput bij de opstelplaats watervj te worden
gemaakt en dient vervolgens watervij te worden gehouden tijdens het
lossen en de verwerking van de metaalalkylen.

C2.3.14 De ISO-container mag niet aan de MAVI worden aangesloten, voordat de

aardeverbinding met de containertrailer tot stand is gebracht.

C2.3.15 De ISO-container mag pas worden opgelijnd indien de leidingen en
branderlansen zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van slakleen of
andere verstoppingen en de reinigingswerkzaamheden zijn verricht.

C2.3.16 De werkdruk in de ISO-container voor stikstof bedraagt maximaal 4 bar.
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C2.3.17 De doorzet door de branderlans in de DTO mag maximaal 1.200 kg/uur en
moet minimaal 100 kgjuur bedragen. Indien de minimale doorzet wordt
onderschreden of de maximale doorzet word t overschreden dient de
verwerking automatisch te worden afgebroken, behoudens bij het
opstarten en beëindigen van de lossing.

CZ.3.i8 De doorzet door de branderlansen moet zodanig worden aangepast aan

het aluminium- en chloorgehalte in de metaalalkylenslobs, dat de
maximale belasting voor aluminium en chloor van de DTO's niet wordt
overschreden.

C2.3.19 De maximale gassnelheid in de gasfase van het sealvat moet kleiner zijn
dan 0,5 mjs.

C2.3.20 Het sealvat moet gevuld zijn met sealvloeistof tot minimaal 300 mm
boven het einde van de dompelpijp. Sealvloeistofis een mengsel van 90%

(mjm) Isopar G (isoparaffne, CioH2z) enl0% (mjm) oliezuur (RCOOH).

Metingen en controle

C2.3.21 Eenmaal per maand dient een monster genomen te worden van de
vIoeistofin het sealvat (T-770). Ten einde een representatief monster te
kunnen nemen dient dit monster genomen te worden direct na het
drukvj maken van de ISO-container.

C2.3.22 In het monster zoals genoemd in voorschrift CZ.3.Z1 van deze beschik-
king dient het gehalte aluminium en oliezuur bepaald te worden volgens
analysemetlode van AKO NobeL, te wetenJA-I02 en JA-I03 voor
aluminium en JA-124 voor oliezuur.
De analyseresultaten dienen te worden geregistreerd en bewaard en
opgenomen in (de) het in voorschrift B1.3.1 genoemde registratie-
syste(e)m(en).

CZ.3.23 Indien uit de analyse als genoemd in voorschrift C2.3.22 van deze
beschikkng blijkt dat het percentage aluminium groter is dan 3% (mlm)

ofhet percentage oliezuur kleiner is dan 5% (m/m), dient terstond de

vloeistof in het sealvat vervangen te worden.

C2.3.24 Na monsterneming als bedoeld in voorschrift C2.3.21 van deze beschik-
king mag geen ISO-container met metaalalkylenslobs meer worden
aangekoppeld en verwerkt, voordat de analysegegevens bekend zijn en
gebleken is dat de vloeistof in het sealvat voldoet aan de eisen zoals
gesteld in voorschrift C2-3.20 van deze beschikldng.
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Veiligheid/proces beveiliging

CZ.3.25 Inspectie van de MAVI dient regelmatig doch minimaal eenmaal per
maand plaats te vinden op:

de kwaliteit van afdichtingen ter preventie van lekkage;
de kwaliteit van de seals en andere toebehoren;
de aanwezigheid van slakken in de branderlansen.

De inspectieresultaten dienen te worden vastgelegd in een logboek dat
onderdeel uitmaakt van (de) het registratiesyste(e)m(en) als bedoel din
voorschrift B1.3.1.

C2-3.z6 Tevens dient regelmatig (doch minimaal eenmaal per jaar) een triling-
meting op de roerder in de ISO-container plaats te vinden.

Opleidingseisen personeel

C2.3.27 Het personeel dat belast is met werkzaamheden in of aan de MA VI moet
een volledige training van Akzo Nobel met goed gevolg afgelegd hebben.
Een bewijs hiervan dient op naam gesteld te zijn en aanwezig te zijn in

(de) het registratiesyste(e)m(en) als bedoeld in voorschrift B1.3.1 en dient
op eerste verzoek direct getoond te worden.

Leidingen

CZ.3.28 Vergunninghouders dienen een procednre beschikbaar te hebben voor
het spoelen van leidingen voordat de leidingen in gebruik genomen
worden. In de procednre moet tevens beschreven zijn hoe met behulp van
de bepaling van dauwpunten zekerheid verkregen kan worden over de
afwezigheid van vrij water in de leidingen.

CZ.3.29 De procednre spoelen leidingen dient altijd te worden uitgevoerd, zowel
bij leidingen die voor het eerst gebruikt worden als voor leidingen die
voor (onderhoud)werkzaamheden buiten gebruik zijn geweest.

CZ.3.30 Maatregelen dienen getroffen te worden om te voorkomen dat, indien bij
een leidingbreuk metaalall')'¡en uit de MAVI stromen, deze vloeistof zich
over het terrein kan verspreiden dan wel dat deze in de riolering op het
terrein terecht kan komen.

C2-3.31 Ter hoogte van de opstelplaats van de ISO-container bij de losplaats zoals
aangeduid op de "veiligheidsplattegrond losplaats metaalalkylen" (als
onderdeel C6 van de aanvraag, april zooi, revisie 0) dient een
aanrijdbeveiliging te zijn aangebracht in de vorm van een betonnen
kubus. Op deze kubus, of in de directe nabijheid hiervan. dient de tekst:
"METAAKYEN NIET BLUSSEN MET WATER" te zijn aangebracht.

CZ.3-32 Boven de laad-/losplaats van de ISO-container dient een zodanig groot
afdak te zijn aangebracht dat het onmogelijk is dat regenwater in contact
komt met de ISO-container of onderdelen van de MAVI.
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C2.3.33 De opvangput moet zodanig zijn gedimensioneerd dat deze groot genoeg
is om een lekkage van 300 liter op te kunnen vangen.

Keuring

C2.3.34 Alle onderdelen van de MAVI die met de metaalalkylenslobs in contact
komen, moeten ontworpen en gefabriceerd zijn volgens de regels van een
in het kader van het Warenwetbesluit drukapparatuur aangewezen
keuringsinstantie.

CZ.3.3S Naast de systemen en toebehoren van de MAVI, moeten ook de toepas-
sing, de uitvoering, de afsteldruk en de benodigde afblaascapaciteit van
veerbelaste veiligheidskleppen enlofbreekplaten, die deel uitmaken van
deze systemen en toebehoren, de goedkeuring hebben van een in het
kader van het Warenwetbesluit drukapparatuur aangewezen keurings-
instantie.

C2-4 Opslagv!oeren voor verpakt gevaarlijk afval

CZ.4.1 De twee opslagvloeren voor verpakt gevaarlijk afval in emballage moeten
voloden aan CPR '5-Z (eerste druk 1991).

CZ-4.Z. Het leegzuigen van vaten dient lekvrij te geschieden; er mogen geen
dampen naar de atn10sfeer ontvijken. De afgezogen dampen moeten via
een mobiele gaswasser worden afgevoerd.

C2.5 DTO Tankenpark S/9

CZ.S.l De bovengrondse opslagtanks en tankputten in het tankenpark S/9
moeten voldoen aan de CPR, nummer 9-2 (eerste druk 1985) met
uitzondering van de hoofdstukken 3.1 (behoudens 3.1-4), 3.9 en 3.10 en
voor zover daarvan in de voorschriften verbonden aan deze vergunning
niet is afgeweken.

Cz.S.Z De tanks moeten zijn uitgevoerd met een onafhankelijke niveau-
beveiliging die bij het bereiken van het hoogst toelaatbare vloei-
stofniveau in de tank automatisch de verladingspomp stopt en de
afsluiter in de toevoerleiding naar de tank geleidelijk sluit.

CZ.5.3 Indien het in een tank opgeslagen produkt onder een inertgasdeken
wordt gehouden, moeten zodanige voorzieningen zijn getroffen, dat de
toevoerdruk van het inertgas nooit een waarde kan bereiken die hoger
ligt dan So% van de ontwerpdruk (overdruk) van de tank.

CZ.5.4 De tanks moeten zijn geplaatst in een bak met een vloeistofdichte vloer,
die bestand is tegen de af te voeren stoffen. De capaciteit van de bak moet
groter zijn dan 110% van de inhoud van de grootste tank in die bak.
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CZ.6 51udgetanks T30l, T302, T320

CZ.6.1 In de sludgetanks T301, T302, T320 mogen alleen K3-producten worden
opgeslagen, afkomstig van de scheidingstanks T501 t/m TS04, TSZ4

en T525.

C2,6,2 Voorafgaande aan iedere overbrenging van deze pasteuze vloeistoffen
naar de sludgetanks dient ter borging van het voorgaande voorschrift een
vlampuntbepaling plaats te vinden overeenkomstig NEN-EN S7.

Cz.6.3 De opslag in de sludgetanks T301, T302, T320 dient te voldoen aan

CPR 9-6, waarbij de artikelen 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 niet gelden

voor een sludgetank die reeds was opgericht voor het tijdstip van van
kracht worden van dit voorschrift.

CZ.7 Bunkers

C2.7.1 ln de draaitrommelovens te verwerken steekvaste bulkafvalstoffen
mogen uitsluitend in de daarvoor bestemde bunkers worden opgeslagen.

CZ.7.2 De lucht boven de bunkers, bestemd voor in de draaitrommelovens te
verwerken afvalstoffen, moet afgezogen worden. De afgezogen lucht
moet via de draaitrommelovens worden afgevoerd.

CZ.7.3 De bunkers, bestemd voor in de draaitrommelovens te verwerken vaste
bulkafvalstoffen, dienen zoveel mogelijk gesloten te zijn uitgevoerd. De
stortgaten moeten afsluitbaar zijn en zoveel mogelijk afgesloten zijn.
Afalstoffen mogen niet vanuit de bunker in de omgeving geraken.

C2.7-4 Tijdens het lossen van afvalstoffen in de bunkers moeten voorzorgen
worden getroffen om verspreiding van afvalstoffen in de omgeving te
voorkomen. Indien toch afvalstoffen worden gemorst of zich verspreiden
dient dit direct te worden opgeruimd.
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C3 Homogeniseeristallatie

C3.1 Algemeen

C3.1.1 De voorschriften uit dit hoofdstuk C3 hebben uitsluitend betrekldng op
de in onderdeel B3 van de aanvraag beschreven Homogeuiseerinstallatie

C3.1.2 Binnen 1 maand na het van kracht worden van dit voorschridt dient door
vergunninghouders een P&ID "as built" te zijn ingediend bij het bevoegd
gezag.

C3.1.3 Het is toegestaan, om één van de bunkers van de DTO's aan te wenden

voor tijdelijke verwerking van afval van dierlijke weefsels (Eu ral codes 02
0102,020202,200203) op DTO-8 ofDTO-9. Deze bunker kan zodra die
voor dat doel is gebruikt, niet meer worden toegepast om (bulk)mateiiaal
te doseren via de Hl, anders dan nadat op daartoe toereikende wijze
ontsmetting heeft plaatsgevonden.

C3.1.4 Onverlet het voorgaand voorschrift, dient zodra de verwerking van afval
van dierlijke weefsels is gestopt, toereikende ontsmetting plaats te
vinden van alle op op- en overslag betrekking hebbende onderdelen van
de installatie, die met die dierlijke weefsels in aanraking kunnen zijn
gekomen.

C3.1.5 (Afal)stoffen die in aanvulling op de positieve lijst in bijlage 1 bij deze
vergunning niet voor bewerking in de homogeniseerinstallatie mogen
worden geaccepteerd zijn:

explosieve stoffen volgens bijlage 3.1.2 van BGI-42,300,

acceptatie plan BGl;

reactieve stoffen volgens bijlage 3.1.1;
spuitbussen;
laboratorium-chemicaliën en organische vloeistoffen in klein-
verpakldng.

C3.1.6 Indien uit een proef op laboratoriumschaal of semi-technische schaal dan

wel uit een in de be-/verwerkingspraktijk opgetreden voorval/incident/-
situatie blijkt dat een afvalstof een explosief karakter heeft dient deze te
worden opgenomen in een aanvullngslijst A (van bijlage 3.1.2 van BGI-

42.300, acceptatieplan BGI) van explosieve stoffen die niet zijn toegestaan
voor bewerking in de HL.

Aanvullingslijst A is een lijst die wordt samengesteld door AVR en door
AVR operationeel wordt gehanteerd middels een daartoe geschikt (expert)
systeem, als onderdeel van het AVjAO-IC.



provincie HOLLAND
ZUID

ONS KENMERK C3 .1.7 Indien uit een proef op laboratori umschaal of semi-technische schaal dan

wel uit een in de be-/verwerkingspraktijk opgetreden voorval/incidentj-
situatie blijkt dat een afvalstof een gevaarlijk reactief karakter heeft
dient deze te worden opgenomen in Aanvullingslijst B (van bijlage 3.1.1
van BGI-42.300. acceptatieplan BGI) van gevaarlijke reactieve stoffen die
niet zij n toegestaan voor bewerking in de HL.
Aanvullingslijst B is een lijst die wordt samengesteld door AVR en door
AVR operationeel wordt gehanteerd middels een daartoe geschikt (expert)
systeem, als onderdeel van het AVjAO-IC.

340618

PAGINA 180/201

C.3.1.8 Indien representatieve bemonstering van (gevaarlijke) afvalstoffen ten
behoeve van acceptatie voor bewerking in de homogeniseerinstallatie
niet mogelijk is, dan wel op andere wijze het niet mogelijk is representa-
tief de samenstelling voor bewerking in de homogeniseerinstallatie te
bepalen, is het niet toegestaan deze afvalstoffen in de homogeniseer-
installatie te bewerken.

C3.2 Bedrijfsvoering

Afgassysteem

C3.2.1 Procesafgassen dienen, vermengd met een zeer ruin1e overmaat lucht,
afgevoerd te worden via een centrale afgasleiding.

C3.2.2 De vlinderkieppen in de aanvoer naar de centrale gasleiding mogen niet
zijn gesloten en dienen na inregeling te zijn vastgezet.

C3.2.3 Iedere afgasleiding dient separaat te worden voorzien van een explosie-
meter.
Calibratie op hexaan dient zo vaak als nodig voor de goede werking ervan
en overeenkomstig de ontwerpspecificaties plaats te vinden.

C.3.2-4 De afvoer van de afgassen dient plaats te vinden naar DTO-8 enjof DTO-9,

tenzij de temperatuur in de DTO('s) waarnaar wordt is gedaald tot onder

850°C.

C3.2.5 In geval de temperatuur in de DTO('s) waarnaar de afgassen worden

afgevoerd is gedaald tot onder 850 oe dienen de afgassen te worden
afgevoerd naar het noodkoolfiter

C3.2.6 De ventilator achter het noodkoolfilter dient aan te staan zodra afgassen
langs het noodkoolfiter worden afgevoerd; middels automatische
kiepomschakeling, die een by-passleiding voor het noodkoolfiter
uitschakelt, dient het noodkoolfiter in bedrijf te kunnen worden
genomen.

C3.2.7 Bij vervangingswerkzaamheden aan het noodkoolfiter dient de
homogeniseerinstallatie te zijn stilgelegd.



provincie HOLLAND
ZUID

ONS KENMERK

340618

PAGINA 18i(201

Verpom ping naar de DTO's

C3.2.8 De uit de mixer voor DTO-S afkomstige voedingsmix mag uitsluitend
verpompt worden naar DTO-8.

C3.2.9 De uit de mixer voor DTO-9 afkomstige voedingsmix mag uitsluitend

verpompt worden naar DTO-9.

C3.2_10 De homogeniseerinstallatie dient voorzien te zijn van een systeem dat de
toevoer van (gevaarlijke) (afval)stoffen naar DTO-8 dan wel DTO-9 dan wel

beide voorkomt, indien:
a) TIjdens het starten de vereiste temperatuur ingevolge voorschrift

C2.1.7 in de betreffende DTO nog niet bereikt is of niet behouden
blijft;

b) de vereiste temperatuur ingevolge voorschrift C2.1.7 in de
betreffende DrO niet behouden blijft;

c) indien zich in de DTO's een bij zonder voorval voordoet (voorzienbaar

of niet-voorzienbaar).

C3.2.11 Gelekte hoeveelheden voedingsmix (spils) dienen direct te worden
opgeruimd. Het opgeruimde materiaal dient op een lek- en emissievtje
wijze in een DTO te worden gebracht.

Mixer

C3.2.12 Meting en registratie van de stikstofdruk ten behoeve van de inertisering
van een mixer dient continu plaats te vinden.

C3.2.12 In elke mixer dient op een representatieve plaats in de gas fase een redun-
dante zuurstofmeting plaats te vinden.

C3.2,13 Het daadwerkelijk transporteren van materiaal door een mixer dient
middels (video)monitoring te worden gevolgd in de controlekamer.

Shredder

C3,2.14 In de shredder dient op een representatieve plaats in de gasfase een
redundante zuurstofmeting plaats te vinden.

C3.2.15 Door de shredder middels het uitworpsysteem uitgeworpen afval dient
op zodanige wijze te worden opgevangen en afgevoerd, dat emissies naar
lucht, bodem of water zijn geminimaliseerd.

C3.2.16 Bij het wisselen van de container voor de opvang van uitgeworpen niet-
shredderbaar materiaal dienen maatregelen te worden getroffen die het
uitwerpen van materiaal naast de (wissel)container voorkomen.
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C3.2.17 De ruimte boven de rotorassen van de shredder dient te zijn voorzien van
een niveaumeting met een registratie, waarvan de gegevens 1 jaar dienen
te worden bewaard in (de) het registratiesyste(e)m(en) als bedoeld in
voorschrift B1.3.1 en een akoestisch en visueel alarm, indien hiervoor een
bestendige meetmethodiek beschikbaar is.

C3.2.18 Bij het handmatig openen van de shreddemiimte dient direct daarna
gecontroleerd te worden ofbrugvorming is opgetreden ofkan gaan
optreden bij het verwjderen van in de shredder aanwezig materiaal
(afval). lndien dat het geval is dienen al die voorzorgsmaatregelegen te
worden getroffen die het veilig en milieuhygienisch verantwoord
verwjderen van in de shredder aanwezig materiaal garanderen

C3.2.19 Alvorens de aanvoer van afval naar de mixers te wijzigen middels de
daartoe aanwezige kiep dient de shredderrimte leeg te zijn.
Indien de detectie op de afwezigheid van materiaal in de ruimte boven
deze klep plaatsvindt door middel van meting van de hydraulische druk
op de shredderassen, dient calibratie hiervan plaats te vinden die ten
minste na elke revisie van de shredder(rotoren) dient te worden herhaald,
doch ten minste 1 x per kalenderjaar.

C3.2.20 De stand van de ldep, die de voeding van de mixers regelt, dient te
worden aangegeven en geregistreerd; de geregistreerde gegevens dienen
ten minste 1 jaar te worden bewaard in (de) het registratiesyste(e)in(en)
als bedoeld in voorschrift B'.3.',

C3.3 VeiJigheidjprocesbeveiJiging

Preventieve maatregelenlVeiligheidstoesteIlen en systeemkleppen

C3.3.1 Indien een veiligheidstoestel, zoals een breekplaat, in werldng treedt,
moet de afvoer van brandbare, giftige of stankverwekkende gassen,
vloeistoffen en/of vaste stoffen geschieden via het verticale
drukontlastingskanaal.

C3-3.2 De breekplaat dient te zijn afgesteld op een overdruk van 100 mbar ten
opzichte van de buitenlucht dan wel na goedkeuring door het bevoegd
gezag op een andere, aantoonbaar veiliger waarde. Het breken van een
breekplaat dient te worden gedetecteerd en geregistreerd.

C3.3.3 Het in werking treden van veerbelaste kieppen dient plaats te vinden bij
30 mbar overdruk ten opzichte van de buitenlucht. De veerkieppen
dienen gedimensioneerd te zijn op het gasaanbod.
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Inertisering algenieen

C3.3-4 Het actuele zuurstof-gehalte in de gasfase in shredder en meng ers dient
te allen tijde kieiner te zijn dan 4 volume %. Indien het zuurstofgehalte
de waarde van 4 volume % overschrijdt of indien van slechts één zuur-
stofmeter geen gegevens van het actuele zuurstofgehalte in shredder of
meng er beschikbaar zijn, dient de gehele homogeniseerinstallatie,
uitgezonderd de stikstofdosering, direct en automatisch tot stilstand te
komen.

C3.3.5 ln lijn met voorgaand voorschrift mag de Hl ook niet in werking worden
gebracht zolang de in voorgaand voorschrift genoemde zuurstof-eisen
niet zijn gerealiseerd.

C3.3.6 Stikstofdosering dient plaats te vinden met een overdruk van ten minste
0,8 bar.

C3-3.7 Indien de stikstofdosering minder dan 0,8 bar overdruk levert, dient de
installatie direct en automatisch tot stilstand te worden gebracht,
gepaard gaande met een akoestische en visuele alarmering.

C3.3.8 De stikstofdosering in de doseersluis dient zodanig te zijn afgesteld, dat
bij het gesloten houden van beide sluisdeuren de in voorschrift C3.3.4
voorgeschreven maximale eis aan het volumepercentage zuurstof onder
alle omstandigheden gehaald kan worden, dus ook als de doseersluis leeg
is.

C3.3.9 De binnenste sluisdeur naar de shredder mag pas worden geopend als

aan alle voorwaarden in deze vergunning waaronder het vereiste
zuurstofpercentage is voldaan.

C3.3.10 Zuurstofmetingen dienen betrouwbaar te zijn en aantoonbaar juist; de
meetrange dient van 0% tot 20% zuurstof te bedragen.
Waar nodig voor een goed en betrouwbaar functioneren dienen de
monsternameleidingen verwarmd te zijn.

C3.3.11 Metingen van het zuurstofgehalte dienen te voldoen aan DIN '9250 of
een vergelijkbare Nederlandse of Europese norm.

C3.3.12 Detectie van reactieve en potentieel explosieve vaste enlofvloeibare

(afval)stoffen.

C3.3.13 Op representatieve plaatsen in de homogeniseerinstallatie, minimaal
voorin en achterin de mixers en in de shredder, dienen temperatuur-
metingen plaats te vinden teneinde warmte-effecten ten gevolge van

(chemische reacties) bij het shredderenjmengen te kunnen vaststellen.
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C3.3.14 Indien binnen één shredderbelading een temperatuurstijging optreedt
groter dan iaDe. dient visuele en akoestische alarmering plaats te vinden
en dient de shredder direct en automatisch gestopt te worden; maat-
regelen dienen te worden genomen alvorens de shredder weer mag
worden opgestart; beschrijving van de maatregelen dient in het VR plaats
te vinden.

C3.3.15 Temperatuurmetingen dienen redundant te worden uitgevoerd.

Uitworp uit de shredder

C3.3.16 De oliedruk van de shredder dient gemonitord te worden om dreigend
vastlopen van de shredder te kunnen detecteren; de meetresultaten
dienen geregistreerd te worden en afwijkingen die wijzen op een
dreigend vastlopen van de shredder dienen visueel gealarmeerd te
worden.

C3.3.17 Indien uitworp uit het systeem plaatsvindt wegens het vastlopen van de
shredder dient de dosering van verpakt afval automatisch gestopt te
worden totdat de uitworp schuif weer gesloten is.

C3-3.18 Het daadwerkelijke geopend zijn van de uitworpschuifdient in de
regelkamer te worden aangegeven door een indicator met een visueel en
akoestisch alarm en een registratie daarvan.

Overige

C3.3.19 VIoeistof die aan de homogeniseerinstallatie wordt toegevoerd moet in
het geval van een stop van de homogeniseerinstallatie op veilige wijze,

(onder stikstofdruk), (kunnen) worden gebracht in een daartoe geschikte
opslagtank.

C3.3.20 Indien de reguliere afzuiging van procesgassen uitvalt, is het niet
toegestaan voort te gaan met het doseren van afvalstoffen in de
homogeniseerinstallatie. Dit geldt zowel voor verpakt, steelevast als
vloeibaar afvaL.

C3.4 Onvoorziene gebeurtenissen en calamiteiten

C3.4.1 Onder de mixers dient een opvangbak te worden aangebracht waarin

120% van de inhoud van de mixer kan worden opgevangen dan wel dient

een permanente doelmatige voorziening gerealiseerd te zijn waarin
optredende lekkages effectief kunnen worden opgevangen; leld(age-
restanten dienen direct te worden opgeruimd.
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C3.5

C3.5.1

C3.5.2

Emissies naar de lucht

Het noodkoolfiter, dient na ieder gebruik te worden vervangen.

Steekvast afval uit de DTO-bunkers ten behoeve van bewerking in de Hl
dient te worden overgebracht vanuit de DTO-bunkers naar de HL.

Eventuele afgassen dienen door een ventilator te worden toegevoerd aan
het afgasysteem van de DTO-bunkers waarbij de luchtstroming

aantoonbar effectief in de richting van de DTO-bunkers plaatsvindt.
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C4 Caustic water treatment

C4.1 Algemeen, doelmatigheid

C4.1.1 De voorschriften uit dit hoofdstuk C4 hebben uitsluitend betreldcing op
de in onderdeel B4 van de aanvraag beschreven Caustic Water treatment.

C4.1.2 Maximaal 470.000 m3ljaar laagcalorische brandbare gevaarlijke

afvalstoffen en 95.000 ton hoogcalorisch afval mag in de CWT worden
verwerkt.

C4.1.3 Het is in afwijlcing van de "Regeling scheiden en gescheiden houden van
gevaarlijke afvalstoffen" toegestaan, om:

de in de aangevraag vermelde caustic waterstromen, die ook op
grond van bijlage 1 mogen worden geaccepteerd, te mengen;
in de CWT-installatie de in de aanvraag vermelde categorieën van
caustic water alsmede HOCAL's, die ook op grond van bijlage 1
mogen worden geaccepteerd, gezamenlijk te verbranden, één en
ander voor zover de veiligheid niet in gevaar komt en wordt voldaan
aan de overige voorschriften en beperkingen zoals opgenomen in
deze vergunning.

C4.1.4 Binnen achttien maanden nadat het verbranden van afvalwater van
derden is begonnen, moeten vergunninghouders eenmalig onderzoek
doen naar

de mogelijkheden en kosten om het afvalwater van derden in te
dampen, waarbij de damp in de verbrandingslijn wordt verbrand;
wat de samenstelling is van het water dat bij condensatie van de
dampfractie kan ontstaan;
welke bedrijven in het Rijnmondgebied dit water in hun productie-
proces kunnen inzetten.

Het onderzoek hoeft zich niet te richten op alle afzonderlijke afval-
stl"omen. Het onderzoek kan zich ook richten op een aantal categorieën
van vergelijkbare afvalstromen.
Indien er bedrijven zijn waar dit water kan worden ingezet dan moet het
onderzoek zich ook richten op:

welke voorzieningen nodig zijn voor deze inzet;
wat de financiële kosten en besparingen zijn van deze inzet.

Binnen twee jaar nadat het verbranden van afvalwater van derden is
begonnen op basis van deze vergunning moeten vergunninghouders aan
het bevoegd gezag rapporteren over dit onderzoek. Het bevoegd gezag
kan bij een nadere eis vergunninghouders verplichten om dit water naar
de bedrijven af te voeren of het afvalwater van derden in te dampen en de
dampfractie te verbranden of om nader onderzoek uit te voeren.
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C4.2

C4.2.1

C4.2.2

Binnen 12 maanden nadat dit voorschrift van kracht is moeten
vergunninghouders onderzoek hebben gedaan naar:

wat de samenstelling is van het water dat bij condensatie van de
dampfractie kan ontstaan;
welke bedrijven in het Rijninondgebied dit water in hun productie-
proces kunnen inzetten.

Indien er bedrijven zijn waar dit water kan worden ingezet dan moet het
onderzoek zich ook richten op:

welke voorzieningen nodig zijn voor deze inzet;
wat de financiële kosten en besparingen zijn van deze inzet.

Binnen 13 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift moeten
vergunninghouders aan het bevoegd gezag rapporteren over dit
onderzoek. Het bevoegd gezag kan een nadere eis stellen aan het

onderzoeksresultaat.

Emissies

Conform artikel 18 van het Bva dient tot 28 december 2005 voldaan te
worden aan de emissie-eisen uit de Rvga.

In aanvulling op het voorgaande voorschrift mogen tot aan de datum van
van toepassing zijn van het Bva de concentraties in de afgassen van elke
verbrandingslijn voor onderstaande stoffen niet fiieer bedragen dan:

." . Maximale emissieconcentatie (mglnm3j ......

.' 97%vai de 1.00% van de 

,-~'", halfuurs.
I 

dag- maandgemiddel

gemiddelden' .... geniddelden gemiddelden den
I

170

Stikstofoxycten 400 200 1200
1

(als NO~J3)

i PAI('s 1111 o,oz

Molybdeen en 0,05 i

Molybdeenverbindi

ngen uitgedrukt als

IMa') I

1.) Onder PAK's wordt verstaan: de som van benzo(a)antraceen. benzo(a)pyreen, benzo(jluorantheen,

benzo(b)fluorantheen. benzo(k)fluorantheen en dibenzo(a,h)antraceen.

2)Voor discontinue metingen geldt voor ieder component dat geen van de meetresultaten de maximale

emIssIeconcentraties mag overschrijden.

3)Voor NOx geldt dat aan de volgende eisen afonderlijk moet worden voldaan: de eis voor het

daggemiddelde, de eis voor het maandgemiddelde en één van de twee eisen voor het

halfuurgemiddelde.
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C4.2.3 In de rookgassen van de afzonderlijke VO's dient NOxcotinu gemeten te
worden.

C4.2.4 In de rookgassen van de afzonderlijke VO's dienen PAK's en Molybdeen

tweemaal per kalenderjaar gemeten te worden. Deze metingen bestaan
voor ieder afzonderlijke emissíeparameter uit een serie van tenminste
drie deelmetingen.

C4.2.5 De bemonsteringen, analyses en metingen van NO" PAK's en Molybdeen

dienen te worden uitgevoerd volgens vigerende eEN-normen, dan wel bij
het ontbreken daarvan, volgens andere normen die waarborgen dat
gegevens van een gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden
verstrekt. Bij nadere eis kunnen door het bevoegd gezag normen worden
aangewezen die in ieder geval worden aangemerkt als normen die
voldoen aan de doelstelling van dit voorschrift.

C4.2.6 Het uitvoeren van de in voorgaand voorschrift bedoelde metingen
geschiedt door een rechtspersoon die:

voor deze verrchtingen geaccrediteerd is door een algemeen aan-
vaarde nationale accreditatie-instelling of een vergelijkbare
buitenlandse instelling die erkend is door een staat, aangesloten bij
de Multi-lateral Agreement on European Acrreditation of
Certfificatuon, of
voor deze verrichtingen de eEN-normen inzake de onafhankelijk-
heid en de competentie van laboratoria aantoonbaar tot uitvoering
brengt.

C4.2.7 De resultaten van de overeenkomstig voorschrift C4.2.3 en C4.24
verrichte metingen dienen:

te worden herleid tot een emissieconcentatie bij een genormaliseerd
zuurstofgehalte overeenkomstig de formule zoals genoemd in
voorschrift 2.10 uit de bijlage van het Bva; Daarbij kan worden
uitgegaan van een genormaliseerd zUITstofgehalte van 11 %;

te worden herleid tot een temperatuur en druk zoals genoemd in
voorschrift 2.11 van de bijlage van het Bva;

C4.2.8 De voorwaarde zoals gesteld in voorschrift 2.13 van de bijlage van het Bva
wordt ook van toepassing verkiaard op de herleidingsmethodiek uit dit
voorschrift.

C4.2.9 Op het moment dat het Bva van toepassing is, vervalt de emissie-eis voor
NO, uit voorschrift C4.2.2, waarvoor in de plaats treedt de NO,-emissie-

eisen uit het Bva.

De overige emissie-eisen uit voorschrift C4.2.2 blijven van kracht ook na
het van toepassing zijn van het Bva.

C4.2.10 Conform artikel 18 van het Bva dient vanaf 28 december 2005 te worden
voldaan aan de emissie~eisen uit het Bva.
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C4.2.11 Overeenkomstig voorschrift 5.6 van bijlage 1 van de Rvga en voorschrift
2.14 van de bijlage van het Bva en in lijn met voorschrift B1.4.1 dienen
vergunninghouders binnen zes weken na afloop van ieder kwartaal te
rapporteren over de op basis van de Rvga, het Bva en deze vergunning
uitgevoerde proces., einissie- en overige vereiste registraties. Het bevoegd
gezag kan nadere eisen stellen aan de registratie, uitwerking en
rapportage.

C4.2.12 Binnen 12 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift dient
door vergunninghouders een onderzoek te zijn verricht naar de effecten
van het verhogen van de schoorstenen van de VO's op de immissies.
Voorafgaande aan het onderzoek dient een onderzoeksplan er
goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag, dat hieraan
nadere eisen kan stellen. In het onderzoek(splan) dient minimaal de
volgende aspecten aan de orde te komen:

de in het onderzoek te betrekken immissieparameters. De
miIieuhygienische relevantie wordt daarbij bepaald door de
geldende wet- en regelgeving, waaronder het Besluit Luchtkwaliteit;
de te berekenen immissies op die ímmissiepunten die vanuit
genoemde wet- en regelgeving van belang zijn;
de met het oog op de immissies meest optimale schoorsteenhoogten;
de met het oog op de kosteneffectiviteit meest optimale
schoorsteenhoogten;
eventueel plan van aanpak voor implementatie.

C4.2.13 Binnen 12 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift moeten
vergunninghouders de mogelijkheden onderzoeken om het koolzuurgas
dat bij de aanzuurtank vrijkomt als product af te zetten.
Het onderzoek moet zich richten op de technische en economische
aspecten. Voorafgaand aan het onderzoek sturen vergunninghouders een
plan van aanpak voor dit onderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd
gezag.
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan het uit te voeren
onderzoek. Binnen drie maanden na het onderzoek moeten
vergunninghouders hierover rapporteren aan het bevoegd gezag.

C4.3 Bovengrondse opslagtanks en tankputten in het tankenpark Laurenshaven

C4.3.1 De voorschriften in deze paragraaf zijn van toepassing op de tanks met
een inhoud van meer dan 100 m' per tank. Het gaat hierbij dan om de
tanks met hoogcalorische afvalstoffen, HBO, caustic water en LeW Blow
Down Water.

C4.3.2 Bovengrondse opslagtanks en tankputten moeten voldoen aan de CPR,

nummer 9-2 (eerste druk 1985) met uitzondering van de hoofdstukken 3.1

(behoudens 3.1.4),3.9 en 3.10 en voorzover daarvan in de voorschriften
verbonden aan deze vergunning niet is afgeweken.
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C4.3-4 Met de goedkeuring van het bevoegd gezag kunnen vergunninghouders

afwijken van voorschrift C4.3.3. Hierbij moet het veiligheidsniveau
tenminste gelijk zijn aan het veiligheidsniveau dat met voorschrift C4.3.3
wordt bereikt. Caustic water dat valt in de Kz-kiasse (vlampunt tussen 21
en 55°C) mag in afwijking van voorschrift C4.3.3 in de tanks T621P en
T631P worden opgeslagen als aan alle onderstaande voorwaarden is
voldaan.

de tanks T621P en T631P moeten zijn voorzien van een
koelinstallatie die op afstand kan worden bediend;
de brandweer Rotterdam heeft schriftelijk verklaard dat vergunning-
houders voldoende hebben aangetoond dat de koelinstallatie goed
werkt en er voldoende bluswater beschikbaar is;
binnen 6 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift
doen vergunninghouders een voorstel over de aanpak van drijflagen.
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de aanpak van deze
drijflagen;
vergunninghouders hebben binnen 6 maanden na het van Icracht
woren van dit voorschrift aan het bevoegd gezag gerapporteerd over
hoe de aanbevelingen van de HAZOP "Tankenpark AVR

Waterprojecten" (Tebodin, Den Haag, documentno. 34650, 25 juli
2000) zijn verwerkt. Het bevoegd gezag kan hierover nadere eisen
stellen.

C4.3.5 De tankput moet een inhoud hebben gelijk aan de inhoud van de
grootste tank, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige tanks
samen.

C4.3.6 De tanks moeten zijn uitgevoerd met een onafhankelijke niveau-
beveiliging die bij het bereiken van het hoogst toelaatbare vloeistof-
niveau in de tank automatisch de verladingspomp stopt en de afsluiter in
de toevoerleiding naar de tank geleidelijk sluit.

C4.3.7 Indien het in een tank opgeslagen product onder een inertgasdeken
wordt gehouden, moeten zodanige voorzieningen zijn getroffen, dat de
toevoerdruk van het inertgas nooit een waarde kan bereiken die hoger
ligt dan So% van de ontwerpdruk (overdruk) van de tank.

C4-3.S Het ontwerp en het gebruik van de opslagtanks voor caustic water en van
het afgassysteem van de tanks moet voldoen aan de "Uitgangspunten
ontwerp Caustic Water opslagtank", rapport van Tebodin, document-
nummer 3112111,23 juli 1999. Alleen met de goedkeuring van het
bevoegd gezag kan A VR afwijken van dit rapport. Hierbij moet het

veiligheidsniveau gelijkwaardig zijn aan het veilgheidsniveau volgens
het rapport.
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cs K2 Tankenpark

cS.i Algemeen

C5.1.2 De voorschriften uit dit hoofdstuk Cs hebben uitsluitend betrekking op
het in onderdeel B7 van de aanvraag beschreven Kz Tankenpark.

C5.2 Toegestane activiteiten

CS.2.1 Alleen brandgevaarlijke vloeibare afvalstoffen van de Kz en K3-ldasse
mogen worden geaccepteerd voor opslag op het zogenaamde K2-
tanken park, één en ander zoals aangegeven op de bij de aanvraag
behorende tekeningen. De maximaal toegestane opslagcapaciteit
bedraagt z.ooo m3.

C5.3 Opslag

C5.3.1 De bovengrondse opslag moet voldoen aan de richtlijn "VIoeibare
aardolieproducten bovengrondse opslag kieine installaties" van de
Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (CPR 9-2), voor

zover daarvan in de voorschriften verbonden aan deze vergunning niet is
afgeweken.

C5.3.2 De tanks moeten zijn uitgevoerd met een onafhankelijke niveau-
beveiliging die bij het bereiken van het hoogst toelaatbare vloei-
stofniveau in de tank automatisch de verladingspomp stopt en de
afsluiter in de toevoerleiding naar de tank geleidelijk sluit.

C5.3.3 De inhoud van de tanks moeten onder een inertgasdeken worden

gehouden. Er moeten zodanige voorzieningen zijn getroffen, dat de
toevoerdruk van het inertgas nooit een waarde kan bereiken die hoger
ligt dan So% van de ontwerpdruk (overdruk) van de tank.

C5.3 -4 Indien de inhoud in een bovengrondse verticale opslagtank verwarmd

wordt, dienen er voorzieningen te zijn aangebracht die voorkomen dat de
temperatuur van de inhoud hoger wordt dan 90 oe.

Afgassysteem

C5.3.5 De afvoer van de afgassen dient onder normale bedrijfsomstandigheden
plaats te vinden naar de vortexovens. De afgassen dienen altijd te worden
afgevoerd langs een explosiemeter .
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C6 AS! II

C6.1 Algemeen

C6.1.1 De voorschriften uit dit hoofdstuk C6 hebben uitsluitend betrekking op
de in onderdeel B6 van de aanvraag beschreven Afalscheidingsinstallatie

(ASI II).

C6.2 Acceptatie

C6.2.1 In of bij de ASI II mogen slechts die afvalstromen worden bewerkt
respectievelijk opgeslagen, die ook als zodanig zijn aangewezen in
bijlage 2 bij deze vergunning en onder de in die bijlage aangegeven
voorwaarden.

C6.Z.2 ln een ten behoeve van de afvalscheidinginstallatie geaccepteerde vracht
aangetroffen, niet voor be-jverwerking in de afvalscheidinginstallatie
toegestane afvalstoffen moeten onmiddellijk uit de vracht worden
verwijderd en naar soort gescheiden worden behandeld overeenkomstig
voorschrift C.6.4.1.

C6.2.3 Indien ten behoeve van de afvalscheidinginstallatie asbest enjof asbest-
houdende bestanddelen in de aangevoerde vrachten afval worden
aangetroffen, dienen de vergunninghouders te handelen conform de
voorschriften C.6.3.2 en C.6.3-3.

C6.2.4 In de vracht aangetroffen zakken met huishoudelijk afval dienen
onmiddellijk uit de vracht te worden verwijderd en te worden opgeslagen
overeenkomstig het gestelde in voorschrift C.6.3.5.

C6.3 Opslag niet toegestane (afval)stoffen

C6.3.1 De opslag van niet voor acceptatie toegestane stoffen, zoals genoemd in
voorschrift C.6.2.2, dient plaats te vinden in in de hal van de ASI II

opgestelde vloeistofdichte containers of op een vloeistofdichte vloer.
In deze containers mag in totaal niet meer dan 50 m3 afval (inclusief
verpakkngen) worden opgeslagen. Wanneer de maximaal toegestane
opslaghoeveelheid is bereikt, dienen de bedoelde afvalstoffen overeen-
komstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen direct te worden
afgevoerd.

C6.3.2 Asbest enjofasbesthoudende afvalstoffen zoals genoemd in
voorschrift C.6.2.3 moet stofdicht worden verpakt in speciaal hiervoor
bestemde plastic zakken. De plastic zald(en die asbest bevatten moeten
zijn voorzien van een etiket waaruit de aanwezigheid van asbest blijkt.
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"ZAKKEN EN CONTAlNER GESLOTEN HOUDEN".

340618

PAGINA 193120"1

C6.3.4 Asbest en(of asbesthoudend materiaal moet eenmaal per maand worden

afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwerkingsinrichting, of zoveel
eerder als de container vol is.

C6.3.5 De aangetroffen zalcken met huishoudelijk afval en de daarmee te
vergelijken bedrijfsafvalstoffen, moeten onmiddellijk worden verzameld
en opgeslagen in een container. Deze dient bij volledige vulling maar ten
minste eenmaal per week te worden afgevoerd naar de bunker van de
roosterovens. In de sorteerhal mogen maximaal twee containers bestemd
voor huisvuil aanwezig zijn.

C6.3.6 Aangetroffen ledige ongereinigde emballage moet worden behandeld als

gevulde emballage.

C6.3.7 Indien (aangetroffen) emballage lekt, moet de leki(age meteen worden
verholpen, de inhoud meteen worden overgebracht in vloeistofdichte
emballage of de lekkende emballage worden overgebracht in een
zogenaamd overmaatsvat,

C6.4 Bedrijfsvoering/bewerking

C6-4.1 De ter bewerking aangeboden vrachten bedrijfsafval en grofhuishoude-
lijk afval moeten ten minste worden gescheiden en gescheiden gehouden
in de volgende fracties:

houtfractie A(B hout;

houtfractie C hout;

tapijt;
matrassen en bankstellen;
RDF;

puin;
schroot uit de voorsortering en ijzer aflwmstig van de bovenband-
magneet;
zeefzand;
non-ferro-metalen;
grof residu uit de voorsortering;

fijn residu;
gevaarlijk afvaL.

C6-4.2 Het scheiden/sorteren van bediijfsafval en grof huishoudelijk afval moet
plaatsvinden in de daartoe bestemde sorteerha!, die voorzien is van een
aaneengesloten vloeistofdichte vloer; de sorteerhal moet op deugdelijke
wijze beschermd zijn tegen de inslag van hemelwater.
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C6-4-3 Bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval dient te worden gesorteerd in
herbruikbare componenten en voor zover aanwezig in de in voorschrift
C6.4.1 genoemde deelfracties.

C6-4-4 Het afgescheiden puin moet worden afgevoerd naar een puinbreek-
inrichting met een toereikende vergunningensituatie.

C6-4.5 Het op mengen van de na scheiding ontstane deelfracties zoals
afzonderlijk genoemd in voorschrift C6-4.1 met andere afvalstoffen of
grondstoffen is niet toegestaan.

C6-4.6 De afzet van de fijne fractie zeefzand moet geschieden naar een
zeefzandreinigingsinstallatie. Afoer naar een zeefzandreinigings-
installatie is niet verplicht indien uit analyseresultaten blijkt dat de
verontreinigingsgraad zodanig is, dat het direct geschikt is voor
hergebruik of nuttige toepassing. Indien het niet aan de acceptatievoor-

waarden voor de zeefzandreinigingsinstallatie voldoet dient de fijne
fractie zeefzand te worden aangeboden voor immobolisatie.

C6.4.7 Indien tijdens het bewerken van een (deel)partij bedrijfsafval of grof
huishoudelijk afval asbest (in een of meer van de in voorschrift C6.4.1
genoemde fracties) wordt aangetroffen, moet de betreffende partij als
"besmet" worden verklaard en dient het bewerkingsproces tijdelijk te
worden gestaakt; de gehele partij alsmede de afgescheiden fracties
dienen gescheiden te worden bewaard en te worden afgevoerd naar een
verwijderingsinrichting met een hiervoor toereikende vergunningen-
situatie.

C6.5 Emissies naar de lucht

C6.5.1 Bij de aanvoer van afvalstoffen naar de sorteerhal, de afvoer van
gesorteerde deelfracties uit de sorteerhal en ter plaatse van de container-
wisselplaats dient iedere vorm van stofemissie en verwaaien van zwerf-
vuil te worden voorkomen, door het afdeki(en van open containers. Om
intreden van hemelwater te voorkomen dient het afdekmiddel water-
afsluitend te zijn.

C6.5.2 Vanuit de sorteerhal mag geen verspreiding van (verontreinigd) stof naar
de omgeving plaatsvinden. Daartoe dienen de deuren van de sorteerhal
gesloten te worden gehouden, met uitzondering van situaties waarin aan-
of afvoer dient plaats te vinden.

C6.s.3 Optredende stofemissies in de sorteerhal dienen door doelmatig gebruik
van een toereikende sproeiinstallatie dan wel een andere wijze van
stofverwijdering te worden tegengegaan.

C6.5.4 De uit de sorteelhal en bij de bewerkingsprocessen afgezogen lucht moet
door een of meerdere doelmatige stoffilterinstallaties worden geleid.
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C6.5.5 De uit de stofflterinstallatie(s) vrijkomende lucht dient zodanig te
worden gereinigd, dat de restemissieconcentratie aan stof tot 30 oktober
2007 niet meer bedraagt dan 10 mg/NmJ. Vanaf 30 oktober 2007 dient de
restemissieconcentratie aan stofniet meer te bedragen dan 5 mgjNmJ.

C6.6 Veiligheid

C6.6.1 Het is in de sorteer hal verboden:

a. werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan ofin
de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en (andere)

delen van een motorvoertuig, die brandstof bevatten;
c. vluchtige vloeistoffen, waarvan het vlampunt lager dan 21 oe is

gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden;
d. anders dan in de daartoe bestemde brandstofreservoirs van motor-

voertuigen, meer dan 20 liter benzine/diesel aanwezig te hebben; de
benzine moet zijn geborgen in goed gesloten metalen bussen;

d. (afgewerkte) olie anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk of

tanks.

C6.7 Opslag van vaste afvalstoffen

C6.7.1 Vaste afvalstoffen moeten naar soort gescheiden worden opgeslagen in de

daarvoor bestemde containers of opslagvakken.
Deze afvalstoffen dienen daarin gecontroleerd gedeponeerd te worden,
zodat geen vermenging met andere afvalstoffen kan plaatsvinden.

C6.7.2 Gecontaineriseerde afvalstoffen, met uitzondering van de stuifgevoelige
fracties zoals het zeefzand, de fijn residufractie en RDF, mogen op de
daarvoor bestemde containeropslag- en wisselplaats buiten de loods
tijdelijk worden opgeslagen in afwachting van vervoer naar andere be-

/verwerkers. De totale opslag mag niet meer bedragen dan 80 containers,
opgesteld in één laag.
Overslag van de inhoud van containers op deze containeropslag- en

wisselplaats is niet toegestaan.

C6.7.3 De afvalstoffen moeten periodiek, doch minimaal eens per maand,

worden afgevoerd, via de weegbrug, naar een beo/verwerker met een
daartoe toereikende vergunningensituatie.

C6.7-4 Voor gevaarlijk afval en afval dat stankoverlast kan veroorzaken of
waarbij gevaar voor de volksgezondheid op kan treden, geldt, in
aanvulling op voorschrift C6.7.3, een wekelijkse afvoerverplichting (of
vaker indien noodzakelijk).
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C6.7.5 Con tainers op de containeropslaglaa ts dienen zodanig te worden

opgesteld, dat:
rollend materieel en voetgangers te allen tijde toegang hebben tot
de gehele containeropsiagplaats, dat het verplaatsen van bepaalde
containers niet afhankelijk is van het verplaatsen van andere
containers;
leld(age ervan wordt vermeden.

C6.7.6 Dagelijks dient inspectie plaats te vinden van de conditie en de
hoeveelheid van de opgeslagen containers. Van deze inspecties dient
schriftelijk rapport te worden opgemaakt en te worden opgeborgen in

(de) het registratiesyste(e)m(en). Indien bij inspectie wordt geconstateerd
dat een container lekt dan wel dat deze zodanig is beschadigd dat
leld(age dreigt op te treden dienen onverwijld maatregelen te worden
getroffen om leld(age tegen te gaan. Hiervan dient aantekening te
worden gemaakt in het inspectierapport.

C6.7.7 De containeropslag- en wisselplaats buiten de loods dient als zodanig te
worden gemarkeerd onder aanduiding van de capaciteit en de categorie-
aanduiding van de zich er bevindende aanwezige afvalstoffen.

C6.7.8 Alle containers dienen voor een ieder duidelijk leesbaar te worden
gelabelled, met de datum van aankomst, eventuele relevante codering
van de zich erin bevindende afvalstromen. De aangebrachte labels
dienen:

qua codering aan te sluiten bij de codering die in de administratieve
organisatie wordt gebezigd;
bestand te zijn tegen weersinvloeden.

C6.8 Algemeen

C6.8.1 Acceptanten/controleurs van bedrijfsafVal en grof huishoudelijk afval
dienen een cursus asbestherkenning met aantoonbaar positiefresiiltaat
te hebben afgesloten.
Een kopie van het cursuscertificaat of diploma dient te worden bewaard
in (de) het registratiesyste(e)m(en) als bedoel in voorschriftB1.3.1



provincie HOLLAND
ZUID

ONS KENMERK

340618

PAGINA 197/201

C7 Laboratorium

C7.1 Algemeen

C7.1.1 Het laboratorium moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen
van de arbeidsinspectie, aangegeven in het arbo~informatieblad ai~18,

voor zover deze gesteld zij n in het belang van de bescherming van het

milieu.

C7.1.2 Voorafgaand aan nieuwe proefopstellngen of analyses waarin gewerkt
wordt met gevaarlijke stoffen moet de mate van het gebruik van de
gevaarlijke (grond-) stoffen en de (milieu-) risico-aspecten van de stoffen
worden geïnventariseerd. In deze beschouwing moet aandacht worden
geschonken aan:

mogelijkieden tot beperking van het gebruik van de gevaarlijke
stoffen;
het gebruik van minder miIieubelastende stoffen;
inventarisatie van de risicds van de opstelling;
maatregelen die worden getroffen om de risico's te beperken.

De resultaten van deze inventarisaties moeten ten minste 5 jaar worden
bewaard.

C7.1.3 ln het laboratorium moet een register aanwezig zijn waarin de volgende
gegevens worden bijgehouden:

de gevaarlijke stoffen die worden ingekocht;
de plaats waar de categorieën gevaarlijke stoffen worden
opgeslagen;
het gevaarlijk afval dat wordt afgevoerd;
de laatste keuring van de afzuiginstallatie;
de bevindingen van de laatste keuring van de autoclaaf;
de risico -en grondstofinventarisatie van de verschilende
proefopstellingen met eventuele bijbehorende instructies.

De gegevens uit een register moeten ten minste 5 jaar worden bewaard.

C7.1.4 De toevoer van aardgas, elektriciteit, water en andere centrale
voorzieningen moeten buiten de laboratoriumruimte kunnen worden
afgesloten. Voor elk van deze voorzieningen moet ook een centrale
afsluiter of schakelaar aanwezig zijn die op een gemakkelijk bereikbare
plaats te bedienen is.

C7.1.5 Het ontstaan van stof, schadelijke dampen of gassen moet zoveel
mogelijk aan de bron worden voorkomen. Hiertoe moet gebruik worden
gemaakt van gesloten of omsloten apparatuur. Wanneer dit redelijker-
wijs niet mogelijk is, moet afzuiging aan de bron plaatsvinden dan wel
dient anderszins te worden voorkomen dat stof, schadelijke dampen of
gassen zich kunnen verspreiden.

C7.1.6 Bij het afzuigen van brandbare vluchtige stoffen moet de ventilatormotor
buiten de gas stroom zijn geplaatst of explosieveilig, volgens NEN-EN-lEC

600079-14, zijn uitgevoerd.
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C7.2 Zuurkast

C7.2.1 Bewerkingen met gevaarlijke stoffen waarbij gevaarlijke, schadelijke of
giftige stoffen, gassen of dampen kunnen vrijkomen moeten worden
verricht in uitsluitend daarvoor bestemde en geschikte zuurkasten.

C7.2.2 In geval van brand moet de afzuiging van een zuurkast kunnen worden

gebloki(eerd. Behalve door middel van een schakelaar op de kast moet er
ook een mogelijkieid zijn om buiten de opstellingsruimte de stroom van
de ventilator uit te schakelen. Bij deze schakelaar moet duidelijk het doel
van de schakelaar zij n aangegeven, en het opschrift: "BIJ BRAD
AFZETTEN".

C7.2.3 Een zuurkast, aangesloten op een gemeenschappelijke afzuigleiding,
moet zijn voorzien van een kiep die bij brand automatisch sluit. Deze
klep moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal dat tevens
bestand is tegen de inwerking van de in de zuurkast te gebruiken
gevaarlijke stoffen. De kiep moet ook met de hand te bedienen zijn.

C7.2-4 In een zuurkast en de berging onder de zuurkast mogen gevaarlijke
stoffen in geen grotere hoeveelheid aanwezig zijn dan voor de goede
gang van het werk noodzakelijk is.

C7.3 Duurproeven laboratorium

C7.3.1 De uitvoering van duurproeven en de ruimte waarin deze plaatsvinden

moet overeenstemmen met het bepaalde in de CP 16-1 voor zover dit
gesteld is in het belang van de bescherming van het milieu,

C7-4 Afvalwater

C7.4.1 Afalvloeistoffen en residuen afkomstig van het uitvoeren van activitei-
ten in het laboratorium mogen niet op het riool worden geloosd. In
interne werkvoorschriften moet aangegeven worden op welke manier
deze stoffen worden opgeslagen en afgevoerd. Deze werkvoorschriften
moeten uiterlijk 3 maanden na het in werking treden van dit voorschrift
bij het bevoegd gezag zijn ingediend. De werkvoorschriften moeten
aanwezig zijn in de ruimte waarop ze betrekking hebben.

C7.4.2 De interne werkvoorschriften en eventueel aanwezige voorzieningen

moeten zo vaak als dit in verband met gewijzigde werkzaamheden nodig
is, worden aangepast.
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cs Controlegebouwen

CS.l Algemeen

CS.l.l Controlegebouwen die na van kracht worden van dit voorschrift worden
opgericht dienen zodanig te zijn gesitueerd, dat het voortschrijdend
schokfront van een vrje veldexplosie (BLEVE) van de NH;opslag niet
loodrecht een vlakize wand van de controlekamer kan treffen.

CS.1.2 In controlegebouwen moet een overdruk worden gehandhaafd. Het

kanaal waardoor de luchttoevoer voor de ventilatie plaatsvindt, moet zijn
gemaakt van onbrandbaar materiaaL, bepaald overeenkomstig de norm
NEN 6064 vigerende tijdens de bouw van het controlegebouw.

Alle buitendeuren van controlegebouwen moeten zelfsluitend zijn en een
brandwerendheid bezitten van ten minste 30 minuten, bepaald overeen-
komstig de norm NEN 6069, vigerend tijdens de bouw van het
controlegebouw.

CS.1.3 Binnen 12 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift dient
een onderzoek aan de controlegebouwen te zijn uitgevoerd en een
rapportage te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag naar:

te verwachten piekoverdrukken en faseduur van drukgolven op dit
gebouw ten gevolge van een explosie;

bestendigheid van dit gebouw tegen de genoemde piekoverdrukken
en drukgolven;
te verwachten rookontwikkeling in dit gebouw ten gevolge van hitte
straling;
te verwachten zuurstofconcentratieverloop in dit gebouw ten
gevolge van het onttrekken van zuurstof door brand er buiten;

te verwachten acuut toxische concentraties in dit gebouw ten
gevolge van het vrjkomen van toxische stoffen er buiten.

Naar aanleiding van dit onderzoek kan het bevoegd gezag nadere eisen
stellen met betrekking tot de te treffen maatregelen en de fasering van
deze maatregelen.

CS.l.4 Het personeel in het controlegebouw en het bedieningspersoneel van de

vanuit het controlegebouw bestuurde installaties moeten in direct
contact met elkaar kunnen staan.
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Bm1ep
Voor de mogelijkheid van het indienen van beroep en een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening, wijzen wij op de betreffende tekst in de
bijgevoegde kennisgeving.

Veri_Q.el\.JP.t_.,s.cJiadeyergO-eding

Wij wijzen vergunninghouders erop dat, indien hij zich voor kosten ziet gesteld
dan wel schade lijdt, die redelijkerwijs niet of geheel te zijnen last behoren de
blijven, Gedeputeerde Staten hem, voor zover niet op andere wijze in een redelijke
vergoeding is afkan worden voorzien, een naar biIijkheid te bepalen schade-
vergoeding kunnen toekennen. Een verzoek daartoe kan bij Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland, pja DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843,

3100 AV Schiedam worden ingediend.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

mr. R. Visser,
hoofd afdeling Reststoffen en Bodem van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Verzonden:
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\LerioIlden:

Een afschrift yariditbesluit iS~geZQIidenaari:

- NV Afalverwerking Rijnmond, Postbus 59'44, 3008 PC Rotterdam;
- VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Postbus 29036,3001 GA Rotterdam;
Bibliotheek Rotterdam, Afdeling Overheidsinformatie, Hoogstraat 110, 3011 PV

Rotterdam;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH

Rockanje;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB
Maassluis;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schiedam, Postbus '50', 3100 EA
Schiedam;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rozenburg, Postbus 1023, 3180
AA Rozenburg;

- De Dienst Stadswerk van de gemeente VIaardingen, Sectie Milieu, Postbus 141,

3130 AC VIaardingen;

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellevoetsluis, Postbus '3, 3220
AA Hellevoetsluis;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Spijkenisse, Vakgroep ROM,

kamer 124, Postbus 25 Spijkenisse;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brielle, Postbus 101, 3230 AC
Brielle;

- Wijkraad Pernis, Vroomstraat 14 Rotterdam;
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oud-Beijerland, Postbus 2003,

3260 EA Oud-Beijerland;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bernisse, Postbus 70, 3218 ZH

Heenvliet;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-Delfland, Postbus " 2636
ZG Schipluiden;
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet, Middenbaan Noord 47,

3191 EM Hoogvliet;
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland, Postbus 10, 3151

AE Hoek van Holland;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland, afdeling REM, Team

Milieu, locatie 's-Gravenzande, t.a.v. de heer E.R. Hofstede (teamleider), Postbus
150, 2670 AD Naaldwijk;
het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
directie Stoffen, Afalstoffen en Straling, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag;

Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam;
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling,
Postbus '7, 8200 AA Lelystad;

Ministerie LNV, Directie Zuid-West, t.a.v. de heer J.J Griep, Postbus 1167, 3300 BD
Dordrecht;
Zuid-Hollandse Milieufederatie, Goudsesingel 6, 3011 KA Rotterdam;

Commissie Milieu-effectrapportage, Postbus 2345, 3500 GH Utrecht;
Stichting Natuur en Milieu, Donkerstraat '7, 3511 KB Utrecht;

- A. Soganci, (Gemeentewerken Rotterdam), Kamer 303



Bijlage 1:

Toelichting/legenda bij bijlage 1, als onderdeel van de milieuvergunning van AVR, professor Gerbrandyweg
10 te Rotterdam Botlek ("Tabel met Eural-codes van afvalstromen, die onder voorwaarden kunnen worden
geaccepteerd voor verwerking op de RO's (incIusiefEHA), Hl, DTO's, HV, ASi-n en CWT").
Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de de mileuvergunning van A VR,

professor Gerbrandyweg 10 te Rotterdam Botlek.

1. Doorgestreepte Eural-codes (bijvoorbeeld: 01 0505" ci zijn wel aangevraagd, maar zijn niet
vergund.

2. Alleen de niet doorgestreepte Euralcodes zijn vergund voor een termijn die loopt tot 1
oktober 2014 tenzij anders is aangegeven in de laatste kolom van de tabel in bijlage 1, in
welke geval een maximale vergunningtermijn geldt die loopt tot 1 oktober 2009.

3. Alleen de niet doorgestreepte Euralcodes zijn vergund voor die installaties die in de
betreffende kolommen als zodanig zijn aangegeven en onder de in de laatste kolom
aangegeven voorwaarden.



Bijlage 1: Tabel met Eural.codes van afvalstromen, die onder vOOlwaarden kunnen worden geaccepteerd voor veiwerkîng op de RO's, EHA Hl, DTO's. HVN, ASI.lI en C\!\T.

T~Jiw;~)j;);))) ;)hf0h:. ~ IiX) CC X;; .... :;:ii!c(~0~))~)jg)¡;:!00h)?;):?f~¥;;:XhdX) ."7 7Xh );;?;!,l0&?x/:?::X;XX;;;y;;Xh0X I'h:::;X;;); ih:i)i iiX)0?!-;:;X'Y;?:?iX
ot 01 02 0101 02 2 Nuttige toepassing. tenzij nuttge toepassing niet mogelijk is op divnt sdiriftdijk

I grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de te verklaren. dal: "nuttige
I meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen tOE'passing van deze

dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

I binnen de in het lAP gesteldecriteria. "
r - -- f--. .._-- ---.____ 0"1 °3 9.4" c 01 03 ~~ 0"1 03Y~ n.v,t. Mi~.~inuinstanâ~.ard is nif't~~Iiciet inE0).~~~iq:~í_~~d ------~_ _~----:~=~-- ~::=~::-

f=_. - ~-. 01 03 °5" c __--_____~~~ 03 O~L~ ~1 03°5' c _!!_~__ ._Ninimumstan~aard is_~~iet exi~i~~~t in h~t I..I~~lOen~~m.__._.___I-_ _...____.~__m..
. ~ 01 0 J 07' ( 01 030'( "..c Ot 03.07' c n.v.t. Minimumstandaard is niet cxplici~~ in het lAP ge.~~.~~_~M

010308 C 01 0308 C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuaige toepassing niet mogPlijk is op Aanbieder dient SdiriH('Jijk
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de te verklaren. dal: "iiuttige
meerkosten van nuttige toepassing substanlieel hoger liggen toepassing van deze

I dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof afvalstroom niet mogelijk is.binncii de in het lAP gestelde

criteria."-- -----.- -- . ,~F, -.01 0309 C 01 03 09 C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op Aanbieder dient schriftelijk
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de Ie verklaren. dal: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is.

binnen de in het lAP gestelde
cril('lÎa."- 01 0399 0"1 0399 2 Nttüge toepassìï1g, tenzij nuttige toepassiíig niet mog~-,G.Ik is op Xãiibieder diel"it schriftelijk'"

grond van de aard en sanwnstelling van de afvalstofofde te verklaren, dat: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen t(lepa~sing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvahtl"oin niet mogelìjk is,

biniH-1l de inllPt LAP gesIJ'ldc

criteria.".-- -~---'--e-"---- _.... _ ._____.__..__.~~ . 0'1 0407' c - __ 01 0407' C 01 0407' c ii.v.L Minimumstandaard is nietexplidet in het L..P genoemd
-----~ .__..~~. -~ ._- -_.- -01 04~õ8-c .__.~~ 2 Nuttige to('passiilg~.tenzij iiutlige toepassing niet mogelijk T.,üi Aanbi('dei-:rú:iït-~"clirÎf1:e1ijk----

grond van de aard en samenstellng van de afÍ/alstofof de te verklaren, dat: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen loepassiiig van deze

dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk i'i.

binnen de in het lAP gestelde
criteria."~~. ._- --- -- 0"1 0409 01 04"õ~g 2 Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing nieì:ïnogelijk is-~)i~-- -Äaiibie(i~~i:'-di~nl schriftelijk

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de te v('rJdaren, dat: "nutüge

meerkosten van llUl:ige toepassing substantieel hoger liggen ioepa'ising van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

binnen de iu het lAP gestelde
criteria."-- -.- .._-- -'- .._----- -_._._----_.

0"104"10 C Ol 04 10 C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op Aanbieder diCHt sdirifìelijk
grond van de aard en samenstelling van de atvaIstofofde te verklaren. dat: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieellioger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor Yeiwijdering van de afvalstof afvalstfooin niet mogelijk is.

binnen de in het lAP geslddp
criteria."_... -'----- 010412 C oi 0412 C 2 -j:'hittige toepassing, tenzij nuttge toepassing niet mogZ:Ùjk is op -j\'-ãl~i;ledE'r dient~~~:hrifte¡¡jk

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de IE' verklaren, dat: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
I . dan de kosten voor veiwijclering van de afvalstof il. fvalstroom niel i:.llOgelijk is,.m..~ ~_m _ __~___ ~ _~ .!J~~!_~ieIl de in lieU¿"p gestf'lde.J
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c ~~ ~..~-
2 Nuttige toepassing. tenzij iiï.úrgei:oei)assTiigiiietm(~g-eTIlkT50i;-.

grond van de ilard en samenstelling van de afvalstofof de
meerkosten van nuttige toepassing substantieellioger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Ol0413C

--I~- ~Õ11;0499 i 2

I

i I

---.-_.__.~~--
,~~~--- ..~-~ i 01 05 oA I Ol 0504 r,

,

0~°5 O:~_~__L OL..O-5.05.'--~' ~H .OS05-~(" I '2:;

~1 T

01 0506' c I' 010506. C 010506' c Tu.v.L
i I~ Ol 05 07 c olO507c 12- -

--_...
010508 C 010508 c i 2

I

i

I~-..---r I 101 °599 1010599

i 2

I I

i i i i ---~-----~l.._~_..02 0-1 01 02 01 OL 02 01 01 i 02 OL 01 ¡ 2

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstor

Nuttige toepa'sslilg. tenzij nuttige to('passing niet mogelijk is oi;'"
grond van de aard en samC'iistelling van df' at\:alstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof

Scheiding: d.m.V. destillariv in ('cnIH'rhniikban' olie ('1\ ('CIi
minerale stof
MIíITrñïJi:ãndaarcI1sìliet~'~~~~Iet in het lAP ~ioem~
Nuttige toepassÎng. tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van (te afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger lìggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Nut tige toe passiùg, 'i-t' 11 zij '11ù ùlge" rOe'l)asslïi"ii"íiietïiiogclil¿-¡'SOli--
grond van de aard f'n samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van Buttige toepassing substan\Í('e1 hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van dt' afvalstof

r--
02 OL 02 020'1 02 02 O'J 02 030l02

02 OL 03 02 0103 020103 02 01 03
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NUl:ige toepassTi-ig', tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof

Nuttige toepassing, tenzij nuuige toepassing niet mogelijk h op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwijderiug van de afvalstof

28 Verwijderen door verbranderi; voorbewerking in de Hl is
vanwege de specifieke gezondheidsrisico's niet toegestaan.
Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten vauiiuttige toepas.~ing substantieelliogel liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.
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criteria.
Aanbieder dient schriftelijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is.
binnen de in het ¡,AP gestelde

critliria."
Aaìi~('der dí~-;;t scluift('lijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstrooin niet mogelijk is,
binneii de in het lAP gestelde
criteria."
Aanbieder dient sdiriftelijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."

Aanbieder dient schriftelijk--
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de Ìn het lAP gestelde
criteria."
--Aaiil)it'der dieiit sdiriftelijk

. te verklaren. dat: "nuttige
, loepassìng van deze
afvalstroom niet mogelijk is.
binnen de in het lAP gestelde
criteria."
Aanbieder dient schriftelijk
tE verklaren. dat: "nuttige
toepassing van deze
af'valstniom niet mogelijk is.
binncii dt' in het lAP gestelde
criteria."
Aanbiede!" dient schriftelijk

te verklaren, dat: "Iluttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is.
binnen de in het LAP gestelde

criteria."

Aaiihil'ltr dient: scliriflelijJ(
te verklaren, dat: "nuttige
toppassing van dtize
afvalstroom nìet mogelijk is, .
binnen de in het LAP geste!QtJ
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criteria.
NlIuìge toepassing iu de vorm van materiaalhergebruik; Uitval jÚI~~~~)l.lîtval en niet-~

en niet herbruikbaar kiinsbtofafval moet worden verbrand. herbruikbaar kunststofafval
mag worden verbrand

Nuttige toepassTliii: tenzij iiuttige ïoepassìiig iiiet IJiog~?'Gkis op AiiliÎllëdeì. dientschrlftelijk

grond van de aard en samenstelling van de afvalstofofde te verklareii, dat: "nuttige
meerkosten van nuttige toepassìng substantieel hoger líggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof afvalstroom niet mogelijk is,

hinnen de in het lAP gestelde
criteria."
)~;lllbÍt'~der dient SChrifteTlJkl
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

;ifvalstroom niet mogelijk is,
biniwn de iu het lAP gestelde
criteria."

Nuttige t()f'passiìig~ tenzij nuttIge ù)(passing niet mogt'lijk is op-
grond van de aard en samenstelling van dc afvabtofof dl'
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afValstof.
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02 OL 09 C
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Aanbit:~f;~~.."dl;;i~t sdlliftelijl,
te verklaren, dat: ~nllttige
toepassing vaii deze
afvalstroom niet mogelijk is,
biniwn de in het lAP gestelde

criteria."
-Nuttige toepassing., tenúj nuttige toepassing uit't 111Ög:;li.jk is OlJGaií;Té"dër dient schrifteIijk
grond van de aard en samenstelling van de afvalstofof de te verklaren, dat: ~nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstmom uk! mogelijk is,

binnen de In het lAP ge.stelde
criteria."

Minin1i~'í'¡)standaarcl is ni(~Texplicîet in het IíiEiie~iot'niJ------_.

Nuttig-; ti;iJassing. tenZrí""~uttige toepassiiig ni(:tnlOg(:mk is""ip
grond van de .iarel en samenstelling van de afVa!slofofde
meerkosten van nuttige toepassing substaniiee! hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.
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Verwijderen door veroralidei.i;.voorbewerking £n' (f~'ì-ins--+ ~~._,-_.~

vanw~~__ne specifieke g~!.r:i.!dheidsrhico's .~.~!~t toegest'!~! __.____
28 Veiwijderen door verbranden; voorbewerking in de Hl is

vanwege de speciHeke gezondheidsrisico's niet toegestaan.
-28---.~ - Verwijderé.n door verbrandén; voorbewerkii-íg-!ildeJr-----

.~ ~.- C""'","' ~","""""'"" .,,, "W""""-l
28 Veiwìjderen door verbranden; voorbewerking in de Hl is

..~_~~~g~!!_~ecìfïeke.-~g.~~dh(.IdsrIsic2.2.!!_!:'_~.l~egesta~__
28 I Verwijderen door verbranden; v..o,..,.rl.)t'werking in de IH is - .

vanwege de ~.r~dfïeke gezon~ht:_~(I.srisico's niet 1:oegf'st.~~ ________________,_w".,.,,_

Nuttige toepassing, tenzij iiuiiige toepassing niet mogelijk is op I Aanbieder dient schriftelijk
grond van de aard en samenstelling van de atvalstofofde te verklaren. dat; "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen ¡toepaSSing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalslTooni niet mogelijk is,

hinJH'll dl' in het LAP gesiehk
criteria."
A;ïiiilf'der dient schriftelijk ,.--
te verklaren. dat: "nuttige
toepassing van deZe

afvalstroOlIl iiiet mogelijk is,

i. hinnen de in het ¡AP gesteldt-

criteria."
_N_uttige toepassill&J.enzij nuttige to-e-pã";;ing niet' mogelijk ~~~ë!Ù~. -~aiïbì('d(' diel~t,~~ririftt'lij~~

I~

L

2 Nuùige toepassing, tenzij 11ùttTge toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of dt'
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof._. __~ I .~.....~_
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grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de te
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen IOf'Jassing van deze

dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

hinnen de in het (AP gcs telde
criteria. "

Nuttige toepassing, teiiij nnttig~'-tõ'~p(lssiJlg niet mogelijk is-¡:;p AãïibiNlei dient
grond van de aard en samenstemng van de afvalstofofde te wrklareii, dal: "nuttige
meerkosten van nuttge toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. \ afvalstroom niet mogelijk is,

binnen de in het lAP geS1eîde

criteria."
-Aa'iil-i'p'derd ien IŠC l.rW el ij k
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
biniwii de in het lAP gestelde
criteria."
'Ä;iîi¡;í~~ier dieiit sdirifteTljk

Ie verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
crIlerid. "
Aanbieder dieiit schrincJ~n(--
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
hinnen de illliet lAP gestelde

. criteria."
f:Í1ì;Tecieldìellt sclil-irtl'lijk

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
dfvaistroom niet mogelijk is,
binnen de in het LAP geslelde

criteria."
AaÍlí;le(ï;;l~di:ë ñ'i~šcli riftelij k
te verklaren, dat: "nuttige
t()(passiiig van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
bìnnen de in het lAP gestelde
criteria."

-AaiiT;ie(lè'l;:iU'níS(:ïi~:ifl;;ïmZ~'-
Ie verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom ¡iiet inogeJìjk is,
hinnen de in het lAP gestelde
criteria."

Nuttige toepassiiig, i-eiiZ1J nuttige toepassing meI mogelIjk ts op Fiedei dient $ehiifteliJk ~

giond van de aaid en samenstelling van de afvalstof of de J Ie wiklart'n, ddt "nuttige
I1cetkosten van nutlige toepassing substantieel hogei liggeii toepassing van deze
dan de kosten VOoi vei w1idenng V.ln de afvdlstof afvalstioom met inogeli¡k IS,

binnen de 1l het lAP gestt'lck
eiitelld"---- ~- ~ ~ - -- ~---
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1020305 I~0203-O:'¡~~ -,020305020305 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassTíi"ii"i;iet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling vau de afvalstofofcle
meerkosten van nuttige toepassing substanticf' hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

2

2 ~~NuúTge toepassing, tenzij nuttige toepaš-sing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substanlÌeel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.
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Nuttige toei)as;'-ing, tenzij nuttige toepassúig niet mogelijk is op
grond van de aard en saOlemielling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan cIe kosten voor vciwijdering van de afvalstof.

Nuttige toepassÍIig-: tenzij nuttige toepassing nid iiogeiljkì;w¿:;,¡)'''
grond van de aard en samenstelling van £lp afvalstof of de
meerkosten Vdn nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing nid iiogdijk is OJl
grond Vdn de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nutiige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de aJvalstof.

Nuttige toepassing, teiliì~i ilîiitige toepassing niet inogdijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substanlieelliogf'r liggen
clan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.
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Nutlige toepassing, tenzij nuttige
grond van de aard en samenstelling van de
meerkosten van nuWge toepassing suhstantieellioger liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof

Nuttige toepassing:-i:en:ój nuttige toepassing niet mogelijk L~'-öï;'.
grond van de aard en samenstelling vaii de afvalstof of de
meerkosten van iiuttige toepassing substantieel hoger liggeii
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof.

Nuttige toepassing, tenzij nuttÍgetoë¡.:issing niet mogt'lijJc is oï)
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijderìng van de afvalstof.

Nuttige toepassing, tenzi. lJuttige toepassing niet mogelijk is op
groiid van de aard en samenstelling van de afValstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afValstof.

Nuttige toepassing, tenzij nuUige toepassing niet mogelijk Is()-ì;.'"
grond van de aard en samenstellng van de afvilIstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantj('d hoger liggen
dan de kostE'll voor vC'iwijdering van de afvalstof.

Nuttige toepassiiig:-i~¡~ïïžij nuttige toepassing niet l1ï;;g~:¡mZ'lS"(;i';
grond van de aard en samenstelling van de afValstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantîed hoger liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof.

"Nuttige toepassing, tenzij nuttig(;. toepassing niet mogelijk i,;(:;¡í~.
grond van de aard en samenstelling van de afvalstofofde

meerkosten van iiuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvabtof.

Nuttige toepassirig:'ï-e'i-iziJ nuttige toepassing niet mogel(¡FTs"ci¡;
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof.

02 07 05 i 02 07 OS 2 NutiigetoC'l;a:'ssing, tenzij nuttige toepassing niet Ilogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afValstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijderíngvan de afvalstof

PAGINA 5/59

te verklaren, dat: "nuttige
io('passing van deze
ilfvalsll(o!l niet mogelijk is,
binnen de in het lAP g('stc1de

criteria."
-Aanbieder dienf ~~i1rir¡ëlijl,-'-
te verklaren, dai: "nuttige
tocpassing van deze
afvalstroom niel mogelijk is,
binnen de in het LAP gestelde

criteria."
Aanbieder dient sdïi~Ifteiijk
te verklaren, dal: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
crileriil."
'Aanbit:a-~;r-(iT~~;t schriftelijk

te verld,u-eii, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in hel LAP gestelde

criteria."
Aanbieder di("nt schrifelijk
te verklaren, dat: "nuttige
to('passing van deze
afvcistrooin niet mogelijk is,
binnen de in het LAP gestdde
criteria."
Aanbieder dient -s(.hriftelijk'~-
Ie vtrklaren, dat: "nnttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."
X;iihieder dient schriftelijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afValstroom niet mogelijk is,
binnen de in hel lAP gestelde
criteria."
Ä'aJ:;i)ie(J~i: dient sdiriftdìjk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de Ìn het lAP gestelde
criteria."

'Ä~l¡ibí¡;a(:i:.ëíle'ì;idsëiî l.ifttJlIk-
te verklaren, dat: "nuttige i
toepassing van deze' 'i
;.rvalstroom niet mogelijk is,
IJÌiilieli_(le iii 11~..!:0~.~g~~.!.!i_i:.__
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Nuttige toepassing, tenzirÎmUjge ¡oppassing niet inogelu'k- is o¡l- Aanbieder dient schriftelijk ,.
grond van de aard en samenstelling van de afvalstofotdc I lp verklaren. dat: "nuttige
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de iifvalstof. afvalstroom niet mogelijk is, .

binnen de in het lAP gestelde I
criteria."
Ä'-aiiï)it.;cfeì-: dient schrìflelijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom nki mogelijk is,
binnen de in het lAP ges ielde
criteria."

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepa~;šiïïg niet' mogelijk is op
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttge toepassing substantieel hoger ligg('ii
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Minimumst,u~5:i~ard is niet expliciet in h?J:~!~~~X,$~:~~~el!l(r~'-.- _nmi=

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwîjderìng van de afvalstof.

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en sainenstf'lling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kost('ii voor verwijdering van de afvalstof.

, \.anbieder díellt's-¡~hriftelijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelìjk is,
binnen de in het rAP gestelde
criteria."
Aanbieder dient schriftelijlc---
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het LAP gest('lde

criteria,"
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030204' c
()302Ò:5-'~
°30299 c

°30201"C
03 02 OZ--
.03 ();-o:;"-;_nn0304'."'c

030205' c
030299 c

1l.V.t.

11.V.t.

n.v.L
n.v.l.
ILV.L~---:l~
2

(30) 01 03 03 01 030301 03 03 01 2

MinIinumstandaal~!..i.~2:~.!et explidet in het lAP genoemd_m....
Minin-:~~:i~!andaar~! is niet expliciet in het IAPgenOf'!l~~~_._.._..~._

Minirniiustandaard is nipt expliciet in hel LAP genoem.d

Minimuinsiai;~îäàrd is niet~liciet in het rAPgell(;.~ri~_iL:.-:__
Miniinuiistandaard iS__~lit;t expliciet in het lAP genoemd . ...__
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op

grond van de aard en s,mienstellng van de afvalstof of de
meerkosten van iiuttige toepassing substantieellioger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Aanbieder dient schrif'elijk
te Vlrklaren. dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niel mogelijk ìs,
binnen de in het rAP gesteldt,

, ..---...-...-.-.------.1. crit",.¡,c"__.___.__..____..__.

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op Aanbieder dient schriftelijk
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de te vcrklaren, dat: "nuttige

ineE'lkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
clan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

'. .... .... .....j..i.'.'..~l..l.'..".'?. ~~e in het LAP gestelde
. .. .. cntena.

Nultige t1)(;i)assing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is (ip A~IlI)lt;e1eÍ:-(lieni sdniftelijk I'
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de te verklaren, dat: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze I
dan de kosten vOOl verwijdering van dt: afvalstof: afvalstroom niet mogelijk is.

bil.11E'.n ~e in het LAP gestl'de i
crilella.
-AanhiNkr dient schriflelijk
te verklaren, dat: "nuttigE:
toepassing van deze

203°302 030302

i

L--d-~ 10303 oS

030305 a) 0) 05 03 03 oS 2

BIJLAGE 1

Nuttige toepassing, tenzij nuttige loep'~:¡;;sIìi-g.niet mogelijk is op
grond van de aard en samE'lislellng van de afvalstof of de
ine!"l:.~t?~~~:...a n~.!Hige toepassin g su bs tan tie_('L.!~~&(':!'_UgKe.~_._
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OJ 03 07 03 0J 07 Nuttige tOE'ii:1.ssing, tenzij lltlttige toepassing iiiet.inogelijk is ()I;'
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van dt, afvalstof.

2
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I I I

i

I

i

12
¡------

I I I- I- 1030Jo9 1°303°9i

03 03 la 03°310

03031"1 03031" 03 03 11 030311

1°30399
I

03 0J 99 030399 030399

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieellioger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Nuttige toepassing. tenzilIÚùiTge toepassiiii'iil(:t mogelijk is (ll)-
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afVilistof.

2 Nuttige toepassing,tèïlziTiiiittige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Nuttige toepassing, t~;lzij nuttige toepas-sr;~g niet mogelUk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstofof de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afValstof

,

2 Nuttige tciel.assing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof

04 01 OL 20401 01

0401 02 040"102

BIJL.AGE 1

Nuttige toepa-sš-ing. tenzij nuttige toepassing niet l10gelijk is op

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosteii voor verwijdering van de afvalstof.

33 EdeïnietaaJhoudende z,iren/hasen: terugvv'inning van
edelmetalen. gevolgd door concentratie van resterende

(etlel)metalen d.m.v. DNO
Overige metaallioudcnde afvalstoffen: concentratie d.lI.v.
ONO, voor zover verontreinigd met die metalen in die

concentraties zoals in het lAP in sectorplan 33 (paragraaf
4.2.5) is aangegeven
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afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."
Ä:-î;r)ietler dient schriftelijk
Ie verklaren. dat: "nuttige
ioe-passing van deze
alvalslroom niel mogelijk is,
binnen de ìiiliet LAP gestelde

criteria."
A~nbied('r dient sc1i~'ífte-lijk
te verklaren. dat: "nuttige
toepassing van deze

i afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het LAP gestelde

criteria."
"Aanbieder dieiii--:schrifte lij k
le verklaren. dat: "nuttige
toepassing van deze

;¡rvaJslroom IJíe! iiiogelîjl( is.
hinnen de in Iwt LAP gestelde

criteria."
Ä;;îibiedel" dient schrifefG¡(--
te verklan:'ii, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is.
binnen de in het rAP gestelde
cl"itelÌa."
A,inbieclel" dient-;;ëTi-rìftelijk
te verklaren, dat: "nuttige
tor-passing van deze
afvalstroom niet mogelijk is.
binnen de in hel LAP gestelde

criteria."
'--Aaiii;TC~ier dient sclij'íftelijk

te verklaren. dar: "nuttige
tOE'passing van deze
afvalstroom nìet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."
Aanbieder dient schriftelijk
te verklareii. dat: ~Jtuttigt:

ioepassing van deze
aívalstl"oin niet niogelìjk is,
binnen de in het lAP gesielck
criteria."
Alleen overige' (niet --
ede InietaalllOudeiide

zUl"t'nfbasen)
iretaaJhoudende afvalstoffen
die niet voldoen aan de IAP-
criteria voor ONO zoals
w'nneld in sectorplan 33
(paragraaf 4.2.5) mogen



-

I 
Et:i'âlköl

..'Ufh;~l'X(:':

_."'
0401 '04 o~_C!l." ~
V4 u. 04

0401 03 . "..I._~.V.t.
0401 04 2

r--

I- 104 m 05 1040'°5

12

,
i

i i JI

0401 06 .---- I 04 01 06 12

Miniinuinstandaard is niet expliciet in het JAP genoeind
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepãs:;ing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof

Nuttig(' toepassing,'tell7I(ïliittige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hogel' liggen

. dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof1____.. _.
Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof

0401 07 I 2040107

f-.. I I
...~~,.- I 0401"08-

I 04 01 08
1°40108

1°40108 I 2
I

I

04 0' 09--'-.--~ 04 01 09 ¡ 04 01 09 12

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing nid íi)-ögëIUk is op

grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggeii
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof.

04 0199 0401 99 0401 99 040199 I '2

~..L ~~ ~~ 040209 l:.o040209 040209 040209

Nuttge toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is ;:;p--'
grond vaii de aard en samenstelling van de afvalstof\)f de
meerkosten van nuttige toepassing .mbslaiitieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof.

Nuttige toepassing, tenzU nutilge toepassing niet mogelijk is-õp
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hogt'r liggen
dan de kosten vooi" veiwijdering van de afvalstof.

Nuttige toepassillg,ieiizij nuttige toepassing nìtXJiiogêHjìCìs oi:;--

grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meericosten van nuttige toepassing siibstantìeelliogf'r liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Nuttige toepassing in de vorm van matEl"aaiheìi'i-ëb-riìTk~ÏTiNiJ,~
niet voor hergebruiic geschikt textiel en herbruikbaar textiel
waarvoor geen afzetmarkten bestaan mogen worden verwijderd

040210 12

i 1°402 10
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040210 040210

BIJLAGE 1

Nuttige toepassing, tenzij nutt.ige toepassing niet mogelijk is oJi
grond van de aard ensamenstellng van cle afvalstof of de
_~!.~.i.~_r~~teii van nuttige toeE~~!.i_g substa!!~Ieell!gg~Tl~gJ~~.l~_,____

Aanbiedcr dient schriftei~,il("-
te verklarcn, dal: Rnuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het LAP gestelde

criteria."
Aanhied(~r dieiit schrifteJij-iZ'--
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
hiniwn de I1i het LAP gcs telde
criteria."
Aii-iii)ië~èfél(ileiit schriftelij k
te verklaren. dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binucn de in het I'AP gestelde
criteria,"
Aanhiec1E'l dient sdilÌftelijk

te verklaren. dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalsllOom niet mogelijk is,
binnen de in het LAP gestelde

criteria,"
Aanl;ieder dient sdiriftelíjk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het LAP gestelde

criteria."
Aanbieder dient sdiriftelijl¿--~-
te wrklaren, dat: "nuttige
t¡wpassing van deze
afvalstroom Hiel' mogelijk is,
binnen de in het LAP gesldde
criteria."
Aanbieder dient sdìrIfte1lIk'-
te verklaren, dat: "nutüge
toepassing van deze I
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het LAP gesielde

critcria."
Alleen uitvaL, niet--;:oot ,,~- ,,---
hergebruik geschikt text iel
en herbruikbaar textiel
waarvoor geen afzetmarkten

beslaan mogen worden
verbrand
ÄaìÎbieêïr dient schriftelijk
te verklareii, dat: "nutbge

_,-,~~~1~3i~lK~an ~l~?:~._.__._ ._____



binnen de in het
criteria."
Aìïeë~~'i.iit:yal, niet voor
hergebruik geschikt textiel
en herbniikbaar textiel
waarvoor geen afzetmarkten

besl;:an mogen worden
verbrand
Alleen uitval, niei vòòi'--
hergebruik gesdi¡kt texlÍel
('n herbniikb;:ar textiel
waarvoor geen afzetmarkteii
beslaan mogen worden
verbraiid

"Älieen uitval, niet voor
hergebruik geschikt textiel
en \ierbniìkbaar textiel

i waarvoor geen afzetmarkten
bestaan mogen worden
verbr;-nd
'AIÎec:n uitvaL. niel voor
!iergebniik geschikt textiel i

en Iierbniikbaar textiel !
waarvoor geen afætmarkLen I
bestaan mogen worden I
verbrand

040214'c 20 Nuttige toepassing in devorm v',~n materiaalhergehniilc Uitval:---
niet voor hergebruik gesdiikt texlÍel en herbruikbaar textiel
waarvoor geen afzetmarkten bestaan mogen worden verwijderd

°40215c°40215C

04 02 16--.c'

040214.C °40214.C

040215 (' °40215C 20 NUltjge toepassing in de vorm van materiaalhergebruik Üìival,-
nîet voor hergebruik geschikt: textiel en herbruikbaar textiel
waarvoor geen afzetmarkten bestaan mogen worden veiwijderd

04 02 16 . c---ro4õi' 1 G . c 20 Nuttige toepassing in de vorm v.iii materìaalhergebruik UitvaL,
niet voor hergebruîk geschikt textiel en herbri1ikbilar textiel
waaivool geen afzetmarkten bestaan mogen worden verwijdenl

°402"17C 20°40217C °40217C Nuttige toepassiiig Iiide-voi:¡-yivan materiaalhergebruik i Jii-v~iL'"
niel voor hergebruik geschikt textiel en lwrbruikbaar textiel
waarvoor geen afzetmarkten bestaan mogcii worden verwijderd

°402l7C

04 m "19--_r~___~ ~__
--,,--

04 02 -~9~_ _,2" __"
_._-- 040220 C .9_4 02 20 C 5

04 02 21 040221 20

_'X~~.E;I~~~~_t,sS!_~Y~E~~~rken al däîlñlêtîa voor~~~~
'I1iennisch veiwerken al dan niet na voordrogen
Niitl1g'ftûêlássiïig in de vorm van materiaaUH'l'gebniiic Uitval,
niet voor hergebruik geschikt textiel en herbruikbaar tC'xtiei
wa;irvoor geen afzetmarkten bestaan mogen worden verwijderd

040222 040222 20 Nuttige toepassing in de vorm van inateriaalhergebruik. Uit vaL,
niet voor hergebruik geschikt textiel en herbruikbaar textiel
waarvoor geen afzetmarkten bestaan mogen worden verwijc1(rd

040222 040222

040299 04 02 99 ,

05-fH--H:5-

(-)5°1-0-1

050102 -

040299 ï;:iul:tige-io~éi;aS:~úig, teil zij nuttige toepassing lIiet mogelijk ¡sop-
grond van de aard en samenstelling van dc' afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggeii
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof

040299

05 (H (12-' H." tH-O~-' :;.3 Reinigcii van de slihJi'anie in een tllf'lmiscllE'
gl'Jidreiiiigìligsinstallatic'

-'-lÚ;iilgeii-\;iìJ:;-('fi;--šm)ï'i~i\Cl¡e ijl ('en t11l'I"liìsclif'
gro ndreini~ri ngsi lista 11':1 ti e
Reinigeii vaii dt~ -sIì)ïi:~i¡:-íT':~-l;i;,-~;';:ili('rnliv:Y;;--
gro_~~~",~:!.::_!g~~i gs i.E~sl.a i i at î ('

050'1-03--~ °50'1°3 '..J

05-01-04" tJi 0-1 04_' ---3
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AlleelI uitval, niC'1 voor

lll'lgebniik geschikt textiel
('11 herbniikbaar textiel
waal'Voor geen afzetmarkten
bestaan mogen worden
velbraiid
ÄITer.-liuTiV-;iliei VOOl:- --.'"~.._-

hergebruik geschikt textiel
en lielbniìlebaal textiel
waarvoor geeIl afzeLmarkten
bestaan mogen worden
verbrand

- Ä-;li-ii;i(~a(~r-(ll(~ï:¡i-;;'::iii:ifi~:;fni:-"

te verklaren, dat: "niittìge
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
biniwn de in hel LAP gestelde

criteria."

-"



Nul1 ige"'to('p;¡~~iiig: met ab houldgehniíl, i)iUHl.~.~?l --.--~-- -~-.--

Nuttigt, toepassing, tenzij IHlttige toepassing niet mogc1ìjk is op AanbiedtT dient schriftelijk
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de te verklaren, dat: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. arvahtroom iiiet mogelijk is,

binnen de in het lAP gestelde
criteria."

Nuttige toepassiiig:'~tenl.îj nuttige-î:oepassing iil~;rmogelijï(Tiop Aani;Të-cï'ër dient scliriT1eljjk
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de 1. wrklareii, daL "nuttigt,

meerkosten vaiiiiuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalst room niet mogelijk is,

binnen de in het lAP gestelde
criteria."

'--~Î'Aik'eÎi zwavelhoud'end afwil
vande ontzwaveliIlg VaD

petroleum riiag ìNonlen
verbrand, indien de asrest::
5%. De vergtinnìng vöor de
verwerking van deze

categoriegeldt tot 1 bktoher
20°9

. N'í.itÏige toepassíii~g~-teiizij niìt"iTgetoepa.~slì1g11¡et mog('iGi(I.~ OJ' AalihU:èìël,lient SChr¡ft~èïUkl'
grond van de aard en samenstellng van de an.'alstof of dL' te verklaren, dat: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing suhsi-anlÌet' hoger liggen io('pils~íng van deze

dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof afvalstroom niet mogelijk is, I

bi~iie~i ~e in het lAP gestelde I
criteria.
Ä;í~ll;j('der dient 'šchriftdiJk"~-
te verklan~n, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
hinnen de in het lAP gestelde
critelda."
VOOi: zuiiriëer geldt een' ..-

maximale
vergunningtennijü toti

°5.01..0"; 2:3

toepa,,sing
lkinigen van rIr' sUhlhictie iii ('en Llit'rmische
gro ad rcini gi J i t;sinstal i ,j t ie

-~,. Verwijdei:èn door storten op C2-deponie

O:J 01'05'WJ Hi,05

~~~
O~¡ OH)(i: 05-0-¡..06.'. 0:; tH 0(," 2J

05°107' 32

~.

F=
r--
l

I

0501 08 ¡~_.- 05 01 0~~~_~C~~'- MiniJl~iiistand~.,?r~ is niet exi~Úciet in h~:.tlAP geno_~'ii'ï~~____.
0501°9. c OS 01 09. c 5 Thermisch verwerken al dan niet na voordragen

êi10'c 05 01 ioc 5 'llierinisch verwerken al dan niet na voor¿fî:ôgen
'0501 11 ' .0501 11 . '23 Nuttige toepassing met als hoofdgebniîk brandstof, lt~nzij he-i----

gaat om vast en pasteus oliehoudend afval

050199' C

°S0110C
05 01 11 .

05._?110C

~-i
!:'.''íH1:2'~
050113

~lï2H"1;t
0501 1)

.~:J
0501 13 0501 13 2

0501 14 0501 14 0501 14 0501 14 2

I--~_
~f-

n.v.L
32~~ ~.: ~ ~ . =:==f.~~ ~~ :~:~

050'115' Miniinumstau.daard is I~Tet explìcîet'¡i~i' het.1lP geno~¡nd
'Bij asrest vai-i'í--ax. so/-;-wttig-e toepasslilgÍÍ;:-'le--vonn v;lll"
ma teri aa lhe rge bru i k

05 (H 17 050117 2

I- i

I ~

2-I 0501 99 Nuttlië.'toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk j."; op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof.

0501 99

C-
32

~~~-+--~
Verwijderen door storten op C2~d('ponie05060;:-.
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Voòr ziürleer geldt een

maximale
vergunningtermìjI' toti

oktober 2009 .._-

Alleen vast en pastens
oliehoudend afval mag
worden VCrbrand en

voorbewC'rkt in de Hl

-_..-



Q56'Ô3. ~.~,.,_ -osó603- (i5"ü6 03 ~~ '" . _ _J"~:.'~t. Miniiiuiista'ïi,Iiai:C1 i?_.~~.~~.t!;.xplidet i u het lAP genoemd . -----. ____,_~".~."wn.''".
050604 050604 050604 050604 'J. Nuttíge toepassing, tenzij nuttige toepassing niel mogelijk is op Aanbieder dient schriftelijk

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de te verklaren, dat: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

binnen de in het LAP gestelde

criteria."
'Aaiib i ('d e r -Jleîlt'~~'.I;iTfte i í.)iZ-
te verldaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstrooin niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestt'dt'
criteria. "_.~,... ._.~...__.._._-

050699 05';('~"99--tÖS 06 99 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige -toepassing niet mogelijk is' (iïi-
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttjge toepassing substantied hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

050699

W¡07(H
OS 07 02

.~~2..~2.~
OS 07 02

/\fscheickii en concèntn;í:~-iì van hvik -,~'"
Bij asrest vari'max. 5% nuttige toepassing in de vorn;-;;;¡úi .~-~---
ma telÌaal hergt.' bru ik

.P
32

, Nuttige toepä-S-;;llig, tenzij nuttige toepassing-niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvahtof of de
meerkosten van nuttige toepassing suhstaiitied hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

050799 050799 05 07 99 050799

'-ü601"'()1- . 33 Edeluietaalhoudende zurè-iilbaseii: terugwiuiiiiig van
edelmetalen, gevolgd door concentratie van resterende

(edel)metalen d.m.V. UNO
Overige metaalhoudeiidc afvalstoffen: concentratie d.ii.v.
ONO, voor zover verontreinigd lIet die metalen in die

concentraties zoals in het lAP in scctorplan 33 (paragraaf
4,2.5) is aangegeven

33 Edelmetaalhoudeiide zurenlba-seii: t('nigwiiiiiing iÍaii~'--
edelmetalen, gevolgd door coiicentratie van resterende
(edel)metalen d.lI.v. ONO
Overige metaalhoudende afvalstoffen: concentratie d.in.v.
ONO, voor zover verontreinigd met die metalen in die

concentraties zoals in het lAP in sectorplan JJ (paragraaf
4.2.5) is aangegeven

06 OL 02 .

L-~~_i

I __I

_.__......
.--~.~---060103 . EdelmetaalilOudende zlIlt?-nfhasen: tprugwinning van

edelmetalen, gevolgd dool' concentratie van rcsterende
(edel)inetalen d.m.v. DNO
Overige tnetaalhoudende afvalstoffen: concentratie d.In.v.
ONO, voor zover verontreinigd met die metalen in die

concentraties zoals in het lAP in secto!:.llal~_J.J.JE~EclgEcl_':,f.",,_

33
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Aileen zwaveni"uudeïi(fà'tvaC.

valt de ontzwaveliilg van
petrùleuni mag worden
verbrand, in:dien de asrest?
5%. De vergunning voor de
veiwerkiIig van deze
categorie geldt t:t1 oktober
2009
Aanbieder dient schrifteímc ----
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
biiiH'11 de in het lAP gesteld('
criteria."
7üf(~ei1 ()Ve-i~igi~-Tíiiet---'

edel met aaJhoiidende
7.Urell~),lsen)
inetaalhouden(Ìe afvalstoffen
die niet voldoen aan de IAP-
criteria voor ONO zoals
wnneld in seciorplan 3:l
(paragraaf 4.2.5) inogen
worden verbrand
Alleen overige (uit.t
edelmetaalhoudelHle
zurenfbast'n)
melaalhoudende afvalstom:n
die niet voldoen aan de IAP-
eriteria voor ONO zoals
vellneld in sectorplan 33
(paragraaf4.2.Sl mogen
worden verbrand
Alleen overige (niet
ede Iiietaallioudende

zurenfbasen)
metaalhoudende afvalstoffen
dit' niet voldoen aan de lAP-
criteria voor ONO zoals
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0601 99 060"199

4.2.5) is aangegeven

Edelmf'taalhoudende zureiifbasen: tenilrwfnning va-îl-

edelmetalen, gevolgd door conceJltl'alÌe van resi-l'f.iide
(edel)metalen d.m.v. ONO
Overige rnetaalhoudende afvalstoffen: concentratie d.m.v.
DNO, voor zover verontreinigd met die metalen iJl dk

concentraties zoals in het JAP in sectorplan :n (paragraaf
4.2-5) is aangegeven

33

:33

Edelmetaaììloudende zuren/basen: ienigwiuiiiiigv::ïn
edelmetalen, gevolgd door coiicelltratíe van resten'iide
(edet)inetaleii d.m.v. ONO
Overige metaal houdende afvalstoffen: coiicentrillIe d.m.v.
ONO, voor zover verontreinigd met die metalen in die

concentraties zoals in het lAP in sectorplan 33 (parilgraaf
4.2.5) is aangegeven

Edelmt.;taalhoudendê"'ži:ìren/basen: tenigv\,iiin¡iig-v;iii "------
edelmetalen, gevolgd door conù'ntratie van resterende

(edel)inetalen d.m.V. ONO
Overige metaiilhoudende afvalstoffen: concentratie eI.lI.V.
ONO, voor zover verontreinigd met die metalen in die

concentraties zoals iu het LAP in sectorplan :33 (paragraaf

4.2-5) is aangegeven

:n

-.----- 06 02 'oï-~ 060201' :n

060203. "¡ï"6 02 03 .

060201 '

-õ-¿~o:i 03 . 3.1

Edelmetaalhoudende zun'n/basen: t"èj':;i"lrNinning varï:'-- ------
edelmetalen, gevolgd door concentratie van resterende
(edel)metalen d.m.v. ONO
Overige metaal houdende afvalstoffen: concentTatie d.lI.V.
ONO, voor zover verontreinigd met die metalen in die

concentraties zoals in het lAP in sectorplan 33 (paragraaf
4.2.S) is aangegeven

Edelmetaalhouclencle ziireiífi;~sen: l:enlgWiiining van
edelmetalen, gevolgd door concentratie v¡in resterende
(edel)metaleii d.m.V. ONO
Overige metaalhoudende afvalstoffen: concentratie d.m.V.
ONO, voor zover verontreinigd met die metalcn in die

concentraties zoals in het LAP in sectorplan :n (paragraaf
4.2-5) is aangegeven

I

Ed(:fiii~ei'aalhoudende.'7:ul"eiißMscn: tf'l"ug-winning vi.iil
edelmetalen, gevolgd door concentratie vaiil"estelende
(edel)metalen d.m.v. ONO
Overige metaalhoudende afvalstoffen: concenlralÌc d.m.V.
ONO, v~'Jl zover velOiii:i~dnigd mp~__~i__~~.,~.i~~:silen in ~~__
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33
(paragra;-f4.2.S) mogen
worden verbrand
ADeeliovel"ige (níet .1
f~de J ilw laaI h oude nde
zurf'ii/ha"eu)
lIetaallioudende afvalstofÜ'1i
die niet voldoen aan de LAP-

crÍleria voor UNO zoals
vermeld in sectorplan 33
(paragraaf 4.2.S) mogen
worden verbrand
Alleeii OV(-;riw'''-(ìiie~---
l'delinetaallioudeiide
zUll'li/basen)
nietaalhoudende afvalstojkii
die niet voldoen aan de IJ\p.
crih'ria voor ONO I.oals
venneld in sectorpIaii 33
(paragraat"4,2.S) mogen
"vorden verbrand
-i\iICt'íî-ZIV(-'Dge (nict~----

i'de i me taalhoudend('
zUH'n/basen)
iietaallwudende afvalstoffen
die niet voldoen aaii de fAP-

critcria voor ONO zoals
verllH'ld in se("orplan 33
(paragraaf 4.2.5) mogen
"vorden verbrand
-I\iiPt~--¡l"õverige (¡iiet -- ...-----~-
edeJmetaallioiiE!ende
zuren/baseii)
metaalhoudende afvalstoffen
die niet voldoen aan de lAp.
criteria voor ONO zoals
vermeld in sectorplan 33
(paragraat4.2.sJ mogen
worden verbrand
1\lIeell overige"'(lll~t

edelmf'aa ¡houdende
zuren/basen)
lllttaalhotidende afvalstoffen

die niet voldoen ;Jan de lAp.

cri tc ria voor ONO zoals
VElmeld in sectorplan 33
(pilragraaf4.2-5) mogen
worden verbrand
- AIieen (;v-¿;Tg(;"(¡ií~:t---- .

edelnlftaalhoudende Izurenfbasen) I
metaalhoudende afvaJstoff(~n
dìe niet voidoen_~a_!i de ~~___~



criteria voor ONO zoals
vermeld in sectorpJan 33
(pal'agraaf4.2.S) mogen
worden verbrand
Allee,;- overige (niet
ede I mE' taalli oude nde
:t.ull'l1/baseii)
metaallioudend(' afvalstoffeii
die niet voldoeii aan de '-AP~

criteria voor ONO zoals
vermeld in sl'ctorplan 33
(paragraaf 4.2.:;) mogen
worden verbrand

-Alleen oVt:rige-(niet
edel met aalhoiidt' nde
zureii/basen)
lIetaalhoudt'llcle afvalstofft'll
die niet voldoen aan de IAP-
criteria voor ONO zoals
vermeld In sector plan 33
(paragraaf 4.2.5) mogen
worden verbrand
A:lieeÎi"C';v;'j"-¡ge (iu~._..~.

eddnietaa!hoiideiide
zuren/basen)
metaalhoudencle afvalstoff('n
die niet voldoen aan de lAf'.
criteria voor ONO zoals
vennekl in sectorp1aJl33
(paragraaf 4.2.5) mogen
worden verllrand
T)-e-vergunning vo-uÎ'-deze

categorie geldt tot maximaal
1 oktober 2009

Alleen verbi:and mogen
worden:

Hardiilgszòüteh;
Metaalhoudende
iifValWatel'SITOmen met
organische
verontreînigüigeli:
metaalhoudende
afValstoffen die niet

voldoen aan de LAP-

criteria voor ONO zoals
vermeld in sectorplan
33 (paragraaf 4.2.5)

De vergunning voor de

verwerking van deze
categorie geldt töt10ktöbei'
20°9

Nuttige toepassing. tenzij nutiig-ëtoepa"sing niet niogdijk is op I\aiiliieder di"Cit schriftelijk
grond van de a~r9__.~n samenstell!:~~L~~1l de afvals(ofoft~"i;_.__._.~ te ver~~J:~J_~, dat: "nuttige.

concentraties zoals in het lAP in sectorp!an 33 (paragraaf
4.2.5) is aangegeven

060204 . 3306 02 04 . ¡ 06 02 04 .

:13'060205' 06 02 05 . I 06 02 05 .

330602991060299

I

~~~ 06 03 1~1"-e'-060311.C 32

'~6-'~n13"c !060313"(' 32,33

Edelmetaailwudende znrenfbasen: tenigwinning van
edelmetalen, gevolgd door concentratie van resterende

(edel)metaleJl d.m.v. ONO
Overige metaalhoudende afvalstoffen: concentratie d.m,v.
ONO, voor zover veronl:rt'nigd met die metalen in dk'
concentraties zoals in he¡- lAP in sectorplan 33 (paragraaf
4.2.5) is aangegewn

Edelmetaalhoudeiide zurenrb~~'~n: terugwinning vau
edelmetalen, gevolgd door concentratie van resterende

(edel)lletalen d.m.V. ONO
Overige metaal houdende afvalstoffen: concentratie d.m.V.
ONO, voor zover verontreinigd met die metalen in die

concentraties zoals in het lAP in sectorplan 33 (paragraaf
4.2.5) is aangegeven

Edelmetaaihõ-udende zurenfbasen: terub'Viniiúig'ì/iln
edelmetalen, gevolgd door concentratie van resterende

(edel)metaleJl d.lI.v. ONO
Overige metaalhoudende afvalstoffen: concentratir d.lI.V.
ONO, voor zover verontreinigd met die metalen in die

concentraties zoals in het LAP in seciorplan :31 (paragraaf

4.2.5) is aangegeven

Storten op een C;:deponie, al dan 'iiìi,t na lltwerkiiig. Het
oplossen van hardiligszouteIl in veel water, waarna behandeling
in een ONO plaatsvindt is niet toegestaan . ___~_

Hilrdingszouteii: Storten op een C2..deponie, al dan niet Ha

bewerking. Het oplossen van hardingszouten in vePl water,
waarna behandeling in een ONO plaatsvindt is niet
toegestaan
Kwikhoudende afvalstoffen: Afscheiden en concentreren
van kwik;

Metaalhoudende afvalwaterstromen met ol'ganjsclie
verontreinigingen
Overige metaal houdende afvabtolfen: ONO voor
metalenlconcentraties cf. lAPI:

2o60314C lo60314C
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96 032..~L~~
060399 060399

'0603'15.C
060399

H6-HA 03 ~,€ o60403~C

0604 0;-'(:-" 060404'C

060315'C
060399

060403~c

060404 'c

n.v.t.
2

32

32

meerkosten van nuttige to'epassing suhstanticellioger liggen
dan de kosten vaal' verwijdering van de afvalstof.

Minimumstaiidaard is niet explicìe.t in I~d L0lJf~~9:l~~~._
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstellng van de alvtllstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvaLstof

liidìen het gaat om llH'taaJllOucleride kuiislstofadditieveu:
verwijdering door verbranden in een D1'O

'-Af.,;dîei(len ~;;i-ê~~~ntreren van kwik en zodanige verweri(¡i~-g'-"--'
dat verspreiding in hel milieu wordt voorkomen. Alleen bij een
kwikgehalte van minder -10 inglkg is verbranding ttwgestaan.

060499C

060502~C
060503C
0606 02 ~ c

o60502~C
060503 C
o60602~C

060503 c

l---~~ 060603C 060603C 06060Jc

060499 c

'-~~ 05 !.)"2' ~_,:~---

060503C
'--(l6 06o;:-'-ë--'

2

;;
.s~--._...i
12

Nuttigt' toepassing, teìizT(ll'ùiÜge toepassing niet mogelijk is op

I grond van de aard en samensleHing Van de alvalstotof de
i meerkosten van nuttige toepassing substantieel liogtl' liggen
dan de kostf'll voor velwijdering van de afvalstof.

'rherrnisc:h_ verwerken al dan niet na voordrogeii
Tlièì:I~ìiS~j;dveìwerken al dan niet na voordrogen
i\vä;;ëÜiotidende afvalstoffen meteen asrest van maximaal .'í%

op gewichtsbasis (bij 800°C): nuttige toepassing.
Zwavelhoudende afvalstoffen meteen asrest van nwel clan 5%
op gev.'ichtsbasîs (bij 800"C): verwijderen door storten op C-2
deponie

060603 c 32 Zwavelliouden(iea(vaEtoffen-iiiet:;;:nãsresi~vãíi m'axìÍnZial .5%~-

op gewichtsbasis (bij 8oo"C): \luttige toepas,;iiig.
Zwavelhoudende afvalstoffen meteen asrest van meel" dan 5%
op gewichtsbasis (bij 8oo"C): verwijdreen door storten op C-2-

deponie

060699 060699 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassiiig niet mogeTIk is op
grond van de aard en samenstellng van de af'valstofof de
meerkosten van nUlJige toepassing suhstantieel hogel" liggen
dan de kosten voor venNijdering van de afvalstof.

Aanbiedcr dient schriftelijk
I.e verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalslmom niet mogelijk is,
binnen de in het lAr gestelde
criteria."
AIiee'iilnetaaIi-oudendë'--'-
ktinststöfadditieven mogen
wordenverbland in een DTO.
De vergunning voorde
veiwerldiig van
categorie geldt tol: -i oktober
2009

. Aii~èn kwikhoudende
alv.ilstoflén met een
kwìkgehalte van meer clan Hl
mglkg mogt'll niet worden
Vt'lbrand
Aaiibieder dient schriftelijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."

-Alleeti,zwave1l1oudeÌide --,_..
afvalStoffen met een asrest
vanmeeldan 5% op
gewicht~b;isís (bij 8oo"C)
mogën Worden verbrand. De
vergunning voor deze
afvalstof geldt tot maxIinaal
1 oktober 2009
ÄIleen zviavellioudende
afvalstoffenniét een asrest
van meer dan 5% op
gevlÎchtsbasis (bij 8oo"C)
mogen worden velbrand. De
vergunning voor deze
afValstof geldt tot maxIinaal
1 oktober 2009

Aanbieder dient schriftelijk
te verklaren, dal: "nuttige
l.epassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAil gestelde
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~j-"-- ~i2
060703 . 060703. J2

060799 060799

+-~--
I

060704 .

060799

0607..04 . :n

060799 2

061002'C

BIJLAGE 1

-=I 060802'~ 060899 2

-'WoG 09 oz

060899
n.v.t.

06090Z 2

060903 'c'--.T 06 09 03 'c _._... I 32

o60904c 2

06 og 99

06100Z'C

o60904c

060999 2

06100Z'C-- n.v.L
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en concentreren van en
dat verspreiding in het mileu wordt voorkomen. bij eeu
kwikgehalte van minder '10 mgfkg is verbranding toegestaan.

Afscheiden en-e-onn'ntre-i:C:Ïi van kwik en zodanige verwerl(li-ig
dat verspreiding in het mileu wordt voorkonwn. Alleen bij een
kwikgehalte van minder 10 mglkg is verbi.anding toegestaan.

Ovêrige zuren: coim:'ntraÜetIín,v. ONO, voür-- -~-
verontreinigd met die metalen in die concentraties zoals in he!
LAP in sectorplan 33 (paragraaf 4.Z.5) is aangegeven

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepè;~~¡ng niet mog~'lük is Oi)-

grond van de aard en samenstelling van de afvalstofof de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afVillslof

Minimumstandaard"Ts. niet explicièt.in het IApgenoeIlHI-------
Ntittige.toepassing, teiizlJïiuttige Toep;ïssing nieiil(-;gcl~jk is op-

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

NutTige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

rVìnimiimstandâanl is niet exÏ;Üc!et in het lAP genoem(C~-

Nuttige toepas~ìî-ig, tenzij Iliuige toepassTi-ig..ñiet llogeiíJí(,Ts op

grond van de a.u.cI en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van ntittige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

NuttIge toepassing,"tëÏizij llUtlige toepassing niet niogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van cic afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substalltied hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

i1inimui_~~:~~~dil¡ud is .!.:~l expliciet i~~.~t' Tì\p~'geiiyl:,l~~~!~

¡ Atteen
afvalstoffen met ('eu
kwikgehalte VClll1leer dan 10
lIgflcg mogen niet: wordenverbrand i'
-AIJeelìT.wTI(llOUden(ie-
afvalstoffen HWI: een I
kwikgehalte vau meer dan 10

ingfkg mogen niet worclenverbrand I
-AìTê~el:¡ overigè-zui'('n die jii-¿:i'-'

voldoen aan de lAP-criteria I

voor ONO zoals vermeld in I

sectorplan .13 (paragraaf
,1.2.51 mogen worden
wrbrand

.'Aanbie(\(,t"a-ie;;t sclirinel¡~--
te verklèu.C'l1, dal: "nuttige

toepassing van deze
af\ralstrooii niet mogelijk is, .
I.)i~ii('.n ~e iJl het LAP gestelde j
cntena.------~-._- ....""--~-

-i\.anbieder di(:iit schdftdíIfz----ï
te vel'tdaren, dat: "nuttige I
toepassing van deze

afvalstrooii niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
('!iteria."

~:)\-aiibie(kl" (i¡;~ìl't~. S(:ii rinel ijk
te verklan'u, dat: "l1lttigi~
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
biniien de in he! lAP gesklde
criteria."~_.~ _~_L- De veràii-I1Îi1ng vbor de

veiwerking van deze

categorie geldt: tot '1 oktober
2009
Aanbieder ¿I¡ent schriftelijk
te verklaren, dal: ~iiiittige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen dt., in het: lAP gestelde
criteria."
-ÄanbIeder dient schriftelijk
te verklaH'll, dat: "nuttige
loepClssing van clf'ze
afvalstroom niet mogelijk is,
binneii de in hei LAP gestelc1e

Clitt~ria." ~--~--
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i

1
i

ï

061)01'
0613"0-;-'¡-
061303 061303~

I- I~

061101

061199

061301'
..~~!1-02 .
061303

061304"

06130.5 . 061305.
061:199f-----¡

.J----
i

..

._~7Yl 01 . °20101

0701 04 . 070104 .

f--- .-
°7°1 oS' 07 01--òS'

0701 -10 ."-

0J1~""ë1--

BIJLAGE 1

07 01 'ö.-î"'

__~701-o:i-'
07 01 04 "

061099 C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige
grond van de aard en samenstellng van de
meerkosten van nuttigt, toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof.

061" 01

0611 99

2 Nuttige'î-oepassiiig,-t"enzij nuttige toe'passing niet: inogelijkiSî)p--
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substaiitieellioger liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof.

2

061301
0623..°;'-;-
061303

0(,1304 d

---
061305
06 -13 99

I1.V,t.

ll.v.t.
2

NuttÍge~t¿lEpassing, tf.n.zij nuttige toepassing niet mog~;ilIk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of elc
meerkosten van Iluttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijderîng Viln de afvalstof.

-_.. ~~,~~!.umstandaard i~ niet expHciet .~.i,~,,~.~~l lAP gt:'noel_~~~I,
lVÌnimlimstaiid_~.'.ld is niet explicie~_.~!!.het lAP geii~~.~i_~~l.

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing ni(~t mogelijk is op
grond van de aard en sainenstdliiig van de atvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger Iiggf'n
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof

ILV.t.

ll.V.l.

Minimiinslãiidaard is niei-expliciet in het LAP'~i~ii(wli; Echt~l:
verwerking van asbesthoudend afval via dl' Hl wemli om

i gezon~~,~.!?skundige ovei~i:il~..i niet to~g.i:.~,!aan
Minimuinstandaard is niet expliciet in het tAP genoemd
Nuttige toepassing, tenzij ¡iUllige toepassing niet inogdTJids op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstofofde

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

)ìÆiniinulnstandaai.:i is E.ìet expli~j_~t._~l.:-liet lAP genc~~!~~_~l

Veiwijdereii door verbranden of destileren
Monostron1eil-iegenerccrbal"f' haloge~ii'arme o¡iiosí;il~Üeï~~
destilleren
Niet regenereE'rbare halogeen arme oplosmiddelen: verlirciiideii

0701 07'..~)~
07 Ol 09'
~-(n 10'
0701 11 . C
070112~_
07 01 92.__~_..

l
07 01 Ol....~-=fi.v.t.

07 01 03'¡--'~ 31 ---

07Õ~~~ 3~--

0701 07

0701'-OS"'"
-o7"õlr;
071O-¡-~
£2~-i~c
!!701~~
0701 99

31

J2
u.v.L
Jl.v.L

5

5-
,

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niei mogelijk is,
biiinen de in het lAP gestelde

cliteria."
Aanbì¡;'èi(:i:'diciii sclirifteiijI--

te verklarcn, dal: "nuttige
toepassing van deze

afvaistrooiiiiiet mogelijk is,
hinnen de in het LAP gestelde

criteiü."
Aaii:ì)Te~I(~;:' dient sclidftf'Jijk
te verklaren, dat: "inlttige
toepas.~ing van deze i
afvalstroom niet mogelijk is, I
binnen de in het L.AP gestelde

, criteria."

-Aaiiinc'der dient scJirifteilJk.
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van dt:ze
afvalstroom niet mogelijk is,

i binnen de in het lAP gestelde
crÎh'lÌa."

I,--~~-~-----
I Aalibiedcí:-èÜent schriftelijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de iJl het lAP gestdde icriteria." I
====--........ _..~----

Alleen lijd f('genereerb;:H'

haloget'narine oplosiniddt'len

mogen wordeii verbrand.
Voor vaslsielling wat niet ;1

lcgelH:'l('('rbaar is: zie criteria
lAP, sector¡ilan 31, paragraaf I

_--,:':lL~~___ .--'''''--1
DestiUatieresidueillioten worden verbrand
Destilìa-uel'E'-srCÎilen moten worden verbrand
Miiiiiiumst~.~l~ard is niet: ('xp-Heid in het lAP geiioeii~'d ....
Min_iD~_,:ri~:~:~l1daard is niet e~p"!~:~~ in het LAP gelloenH~~.

_,,11iennisch verwerken al da!i niet na voordrogt:_~~
'niei.!ni~rc~~"y~lwerken al dan niet.E:~ voordragen .......__._._
Nuttige toepassing, tel~7.ij nuttige !£~.E~_~~jng niet in~g~èllJ~~J~.?P.
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BIJI.AGE 1

. 07 021-6~-C: -0702 16 "c~
°70217c

°70299 070299

0703 01 "07.--"
0703°4"

070301"
:0-0:1'.
070304 "

°70214'C

070215 c

)2

2

07 o2--if!...__':_w.~-ii-.v.t.
070217C 2

070299

~7 03 01

070JO)"
-070304"

2

n.V.L

J.!.
31

grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten vaniiuttige toepassing substant:re1 hoger lìggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof:

Minl~inumstan(fàãtdl: expliciet îi;T~~.~ lAP gei-i'öeÌll:r-.-
Verwijderen door verbranden of destileren
Monostromeii regenereerbare ii~logø;"nai:~~~ oplosinidd~~len:
destileren
Niet regenereerbare lialogeenarme oplosmiddelen: verbranden

k Yerkl;il"'ll, dat:
toepassing van deze
afvalstroom niel mogelijk is,
binnen de in het lAP gestddt,
ctÌterÎa."

Ãll('en niet regeiicreerbarc'
haJogecnanne oplosmiddelen
mogen worden verbrand.
Voor vaststelling wat niet
regenL'lN'rbaar is: zie criteria
lAP, sectorp1an31, paragraaf
A:!-2Destlïlatiel'esiduèì-i moten wo'ldëiiVcrElaIí~--'~"-

Dëiei'esidtien moten worden veÎ'l;m~--'-----
Minìmumstandaard is niet expliciet in het fAP gel1)~i:~~"
Mini,!~,~.i.istanda~!~t!_~s nÎet eXJli_~~iet in het J:",~ genoeni_(l
l1iermisch verwerken al dan nid na voordrogen
TIiermisch verwei1;eï~iii'lileti:dì:?ien----'
Nuttge toepassing in de vorm van materiaalhel'gebrl1ik
Uitval en niet herbruikbaar kunststofafval mol' wordeu
verbrand
Venvijdel'ing door verbranden in eeii DTO

Nuttige toepassing~ tenzij nlitt.ige toepassing niet mogelijkTs'(-;p--
grond van de aard en samenstelling van de afvalstofofde

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof

_ J:':iliiinmnstand!lard is niet ~xr.liciet in-ïi(~t_!:0P genoemd .____'''a_t Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor Yeiwijdering van de afvalstof.

Nuttige toepassing, tenzij rïï.itt_ige toepa::sing niE't mogt'ijk is'-oi;"
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantie!'l hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof,

Mii!Ln,~~~,n~~.tai'idãal'd is nIC;,t_~iI~Hclët in het .IAP Hen()eii~~_"___
Veiwijderen door verbranden of destilleren
Monosii:-oinen regencre(ibai'e halogeenarnl'e~()plosmîddelen: --
destîleren
Niet regenereetbare halogeenaime oplosmiddelen: verbranden
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----J
De verguniiing voor de I
verwerking van deze
categorie geldt tot iòktober
20°9
Aanbieder dient schriftelijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde icriteria." I----.-......,--. '''-.,-------
Aanbieder (feui sdll"ftelijk _...
te verklaren, ddl: "nuttige
toepassing van deze
ahmls!rooin niet. mogelijk is,
binnen de in het tAP gestelde

criteria."
AanbiedeI' clieii't";'cliriftel ijk
te verklan:ii, dat: "nuttige
tOf'passing van deze
afv;ilstrooin niet mogelijk is.
biniien de in het lAP gestelde
criteria."

¡\lleeii nÎet regcii~;i::e'erbare

h;ilogeenanne oplosmiddelen
i.,.iogeii worden verbra~(l. i

yg9_E_~'as~t('lIinE.~~!2~~
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BIJLAGE 1

DestilÏiltieresídiieu moten worden ve-i:brand
Deslillatieresidtien moten worden verb1'311d . ~_.-
MIíIiì;ûmstandaarëHs niet explic'-iet in het lAP geïìo¡;!.!~(.~
Minimiimstandaard is n~('t expliciet ii~ het LAP genoemd
Thermisch verwerken al dan niet na voordrow'n _ ____,.
Thermisch verwerken al dan niet na vonrdrogen
Niiüìge toepassiîjg, tenzifiiì.ïùJge toepass'íììg~iiiet mogelijk ís ôl)"-
grond van de aard en samenstelling van de afValstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Mininuiilistã-nd?arcl is niet elPlíciet in iíei" lAP genoemd
Veiwijderen door verbranden of destilel"'11

--.. Monastmmen regener('erbare iíalog('enarmeopîo~inidde Jen:
destillerC'ii
Niet regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen: verbranden

Y7(~07~
°7°508.
0705°2.":_
°705îO.
07 o~ll1~~
~'L?2.~

';E

';E
n.v.l.
I1.V.t.

"-
5

D('stilaüer¿úfuen moten woi'den verbrand .._,~-
DestiIEwer¿'sidtien moten wo'rden verbraii~l~"----'--~-'-'-ì

-Minimumstanèfáard is niet expi"cIet in hel lAP genoemd ..--.-~--
Minîmumstandaaí1fiš niet explicwi'in hel IAl?_ß.eliõeìïïd
Thermisch verwerken al dan niet na voordrogen
TIisch veiwerken al dali niet: na voordr;:;g;ii-
MiiiimuIlstandaard is niet expliciet in het lAf) ieîïoen:_a,~..~~.____.

Nuttige toepassing, tenzij nuLtige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

IJ.,rinimumstallfá-~lï:d j.~!~iLt expliciet ii~ het lAP gC'no('llld.~=:~-
Verwijderen door verbranden of destilleren
Müllõ-;iuÎneii regeiwreèd;;ii-eliâlogeenarnie oplosmiddelen:
destilleren
Niet regenereerbare halogeenal'me oplosmiddelen: vt'rhrandt'll

DestiJ I a tieresìd tien In ote ií\.I:(ìel;-verbrand
Destilatieresiduen moten worden verbrai-id ....._-~_.
Minimt.mstaIi(fä~TI;:f is uiet ~piiciet iiiïì-ëiTAPgel!\51
Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd
TheinlI"chvefwerken al dan niet na voordrogen 0--'
'111t-;i!ïii~(:í"ì-vei:\Vel'ke11 al da~__!!,~~,£J~.yoordmg~_.~._.
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Aailbí(~~I('r dient schriftdijk

te vprkJalE'n, dat: "nuttigt.

toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
biniien dl' in lwt rAP ge~(dde
criteria,"

Allccn niet reg~;;ëreerbal"e

halogeenarme oplosmiddelen
mogen worden verbrand,

.1 Voor vaststelling wat: nietregeiiereerl)aar is: zie criteria
lAP, sC'ctorplan 31, paragraaf
4.1.2

-----
-----~... j

I

Aanbiedei,(fu:lt sclirifteilfk--
te verklaren, dat: "nnttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binneii de in het LAP gestelde

criteria."

All ee'ilïîTe~l.- ï:êge IlC'reerbare
h;IJogeellarme oplosmiddekn
mogen wordeii verbrand.
Voor vas(sldling wal: niet
regellt'H't'rbadr is: zie criteria

lAP, Sl'clorplau3î, paragraaf
4.1.2
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0705 14 c 07 05 14 c
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n.v.t.
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M.~.niinumstandaard is niet expliciet in het LAP ge~lOeBld
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is up
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttjge toepassing substantieel hoger liggeii
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof:
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070604' Ijl
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070607' 31

I 07 0~_g_8 -õ-. )1070609' ILV.t.
O7G~~ 0 . -ii.'v~t~~
0706 11 .-~_.. ~
.?z.y6 1 2 ~_ 5
070699 2

070701. 0707 01 . 0707 01 .
07 Õ7"OJ ' -07-Zil . i~ 1

°7°7 '04 . 0707--04 . :il

0707~
07 07 o~:

070707
070708'
r;;¡()7 09'
o7-ü7'
070711'C

,-
EZ0712C
070799

070704

U,v.t.

i-~r
~~__L~
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070710 .
07..!Z 11' C

07°799070799

070707H31
Ü--¡070S' 31
07 Oi~9 . n.v.L

.1_Y7071n~E'V.t.07 07" ' c ~
°70712C 5_.
070799 2

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing nI(.t mogelijk is op
grond van de aard pn sainen~telling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hogel" liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Ml~iiiiïuii~iandaard is iii~t exïllk::!~_Uii' hel IA1~ geiì.òelld
Verwiìderen doOl verbranden of destileren

Monö~tronwn regenel'eerbúe halogeeÌlarme oplosniidch~len:
destilleren
Niet regenereerbare halogeenanne oplosmiddelen: verbralHlell

Destillatieresiduen-nioteii worden verbrand ~"-_.._-
Destilla"t"iel'E'siduen iiiotel1 worden verhrand .__..._-
Mininiiimstand,aal(i is niet .~xp1icìet in 1.~~.(iAP gt:~!g_~.~i~ii~-

MiniiiumstandaaEd is niet expliciet in h(~~,!!2) gE'n~~~l:~d
'I1iennisch._y~lwerken al ~lan niet ll~_'ySlOrdrogt~~_

11iermisc11 verwerken al dan niet na voordrogeii

"Nuttige toe¡lassing, tenzij nuttige-ï:öepassiiig niÏ:'1 mogdijk is op
grond van de aard en samen~tcllng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afValstof.

""UlH""'''l u.n,t schririeJijk-
te verklaren, dat: "nuttige.
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen dl' in hel LAP gestelde
clÌteria,"

.1 i\.rI nbl~:der.dieni'~SChriftelijk
te verklaren, dal. "nuttige

. toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is.
binnen de in het lAP gestelde
criteria."

KIleen n¡et-regeiiercerb;Ï¡Ç---
halogeenaniie oplosmiddelen
mogen worden verbrand.
Voor vaststellng Wat niet

regeuereerbaar is: zie criteria
(AP. seclorplan 31, paragraaf

I 4.-1.2

Mir!LI!~iIlst:andaard is niet explid~t in het J!?E. genOE'iilÈ___

Verwìjderen door verbranden of ùestilleren
"_.-..- Moiiostroiien regenerèerbare halogeenanne oplosmiddelen:

destilleren
Niet regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen: verhranden

AanbiëZ¡¡:i. diei)t S-(:¡;rìftel~ik

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria. "

i\llef'll niet i:egenereerbare --
halogeenariic oplosmiddelen
mogen worden verbrand.
Voor vaststelling wat niet
l('gciieleerhaar is: zie criteria
lAP, sectOl-pJan 31, paragraaf

14.-1.2
Destiila"tieresiducn moten worden verl;í.ä-iid
DesdHatieresiduen moten worden v~ïl)i:and

)\;¡minmn-jst~~~,!aard is niët _e,~plkiet in hen~.l~en(~_!úI-
MJ!limumstandaard i~ niel expI¡~~~t.l!i het 1J\l..~!\?,t~i.ld
11iennisch V(iwerken al~~!.?n niet na ~orH"lrogen __.._.....
Thermisch..Y_i:iwerken al d'!iiniet na voord~dog~1~_~_
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassiiig niet mogelijk is op
grond valide aard en samenstelling van de afValstof of de
in~~lkosteri van ~~.~..ttige toe~_~!E!g slibstal~tif'(:!J~.?.&t;E)lg&(:!:\__
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'"Aanbieder dient scl-irift:elijk --
te v('rklaren, dat: "nuttige
,-~~~J~~~_~l.!ig V;ii!_~,i;,~~,....~_,



-óS"o:¡- 11 . C~_.,,-..-~.
080112 C 080112 C

0817
080112C

080113bc

0801 lS--_
080116 C

08 01 17 'C---i 08 01 ;SC

,_080119'C
, 08 Ol 20 C

080111'(..._-------
080112C

080113.C
080-i 14 c

Q~ 01 11~C--
080-114C

0801 iGe
080-i15.C
080116c

n.v.t.
2

MinimuinstaJldäã"rd is nid expliciet in het iÃP geno_e~n(¡_

NuUige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet inogeií,II(jš-.öp.
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

n.v.t.
2

MiiiimUl!lst~_~4._aard is niet-expliciet in het lAP g~l0t.!"!:!~_
Nuttige toeiiassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling vaii de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing slibstantieelhoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van ele afvalstof

1r~~~t.¿-~_...+-;:.v. t.

0801 21

08 0199
0801 21;-._-"--
0801 99

Minimuinstandaard is niet expliciet in hel lAP genoeincr-n--.
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de ~iard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substanLIeel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afval.stof

08011SC
08 01 17 'c I 08 0-1~ï7'C-'-'-'--~--~_..-...._...~--~
080118c 080118c

1l.V.t.

2

08 01 20 C 2

08 01 -i 9 .:~ ~1~5~~,~C!__~" 19 . c

oS 01 20 C 08 Ol 20 C

080"1 99
080121 .~,_._~
0801 99

27

n.v.t.
2

08 02 01 2080201 080201

08 02 02 080202 080202

080201

TIliisd-i~ve-i:Werkeu eu storten van de n~s¡duen ..~-_..~,_.
Nuttge toepassing. tenzij ïiiiiiJiê'toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige totpassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van di' afvalstof.

MiniinuInstandaard is niet e;:plkiet in het iA gt'n~~~~I'---
Nuttige toepassing. teuzij nuttige toepassing niet Ilogdijl( is op
gmnd van de aard en samenstellng van de afvalstofofde
meerkosten van nuttige toepassing suhstantieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof.

- Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aarel en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

080202 N~itti~J~~~~~~I:"!' tenzij nuttige toepassing niet lIogdiik is aD
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Aanbieder dient sc:hriflcilJk---
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstlOoJn niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria,"

Aanbieder dient schrificlijl(--
te verklaren. dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is.
binnen de in het lAP gestelde
criteria,"

i Aa'uhíëJ(;:-dfent schriftelijk
te verklaren, dat: "nuttíge
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binillll de in het lAP gestelde
criteria."_____n_....n_

Aanbicâ(~i:"dlent scliriftelijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binnen d(' in het LAP gestelde
criteria."

Aanbi('der (iieilt~s(:iÎ:îiftl~Jijk -
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binneii de in het lAP gesteld('

criteria."

Aanbieder dient sclirîftelGk~-'-
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het LAP gestelde

criteria."
Aanbieder dient schriftelijk
te verklareii, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."
Aanbieder dient schriftelijk



te
toepassing van deze

afvalstroom niet iiogelijl, is,
binnen de in het LAP gestelde

criteria."
-Aanbicclcr dient sclirift;TG¡(~

Ie verklaren. dat: "nuttige
ioepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het LAP gestelde

criteria."
J\;¡iibieder dient sCIllittelijk
Ie verklaren, dat: "nuttige
toepassing vaii deze
afvahlroom niet mogelijk is,

o binnen de in hel fAP gestelde

i criteria."
Nuttige 'toepassing, tenzij nuttige toepassiiig niet mogel¡jïZTs() Aanbieder dieilt--Sè~iirincJîjj(---
grond van de aard en s,iinenstelling van de afvalstof of dl' lP verklaren, dat: "nuttige

meerkost('ii van nuttige toepassing subsl-antÎeel hoger Iìggen ! !oepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afval slof I afvalstroom niet mogelijk is,

hinnen de in het lAP gestelde
critf'l'ia."
'A~î~bieder dient SdirifteJiJI(~-.1
re verklaren, dal: Unuttige
toepassing van deze I
afvalstroom niet inogelijl, is,
binnen de in het lAP gestelde Icriteria." i

::,'..~

grond van de aard en samenstelling van de
ineerkosten van nuttige toepassing substantieel hogel' liggen
clan cle kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Nuttge toepas_sing, tenzij lltlttigetoei;äš-šTllg niet mogelijk is ()i;-
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of ele
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
clan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

080203 080203 080203 08 02 OJ 2

----
-Nlitt:Xg~.toepassing, tenzij lllittige toepas.sing niet-mogeTìJi(.-is op

grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosttn van nuttige toepassing substantieel hoger liggt'n
dan de kosten voor verwijderìng van de afvalstof

080299 080299 080299 080299 2

080307 080307 2

Nuttige toeï~assing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk i'j-op-
grond van de aard en samenstelling van de afvaistofof de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwìjdering van de afvalstof

080308 080308 2

__,_~8 oJ'l.;:'.'-c
o80JIJc

Mini in lïïi-isi~¡11(i;lal'd i~~!_ie t ex pIkie( T¡i'ileiTÄp"~__~9~:!,1_l5.~_~=---=
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nultige toepassing substanjü~el hoger liggen
dan de kosten voor ve¡wijdering van de afvalstof.

080312'C 08 0) !~~,~

080313C
Jl.v.t.
2 Aanbieder dient sèhrifteli~

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binncn de in het lAP gesie!de
(Titeria,"

()~E12i":.E
080315C

.!iiiimi~r!.~!~ndaard is niet exp1îcü;-t in ht_U~.l~genoemd
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

080314' C
'-'-1 080315 c

080314'C
080315("

n.v.l.
2 'A¡I¡li)le(ieríUentscïlí; ft (' 1 ijk---

k verklaren, dat: "nuttige

toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binneii de in hel LAP gestelde

clÌleria."

080315("

I- I--.-~~ ~3J~
t O"')3~'G_~~ 08 03 ,(, .

n.v.t.
n.v.t.¡.

os_gi:ii'c - E..!i_5?_127-'..£ _1.8 03 17 . c
o80318c o8o:p8c 2

Minimumstanàaard is niet expikìt~_i~.!!!~U!ilJ;~'no~md_.

.t:__~~~imlimstaJlàaard is niet e:i£!!~tJ!!,,!l__~.t..!\r~_gi-~:igenid__
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Aanbieder dientscT;ì.ìfttJDl¿"--
te verklaren, dar: "nuttige
toepassing van deze
afi'alstroom niel mogelijk is,
binnen de in het lAP ges(e1dt.

criteria,"- ._----_.._~."t "Miniinumstanclaard is n~~!:..~.01~.icil2 'in het lAP genoemd080319" 080319' 08 03 :!~_._ IL.V.t.
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van en van de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor vervvijdering van de afvalstof

Q~~1 09 '5;
080410C

F..~..1---'
'~80411'C
080412C

~ o80413~C
0804 -14 c

~¿~M¿~ : ~-: C"._.~--fÓ8~¡;4~'1-¡r(:--.- -9.§.~"1-j~~~
0804-16c

i

==-I:i;;;(
~0501
090101

o804îOC
_~_E?~tg2_'X=
080410 C

'y8 04 o9 . C:~_~" f¡;y¡:'
080410C 12

Q~U~~~._
080412 C

108 04 î4C~l~~-~~":'~~~~---~~ ~~~~-~-;~.~

--

n.v.L
2

u.v.L
2

u.v.L
.,

u.v.t.
2

._._~ .Minimumstandaard ~s .(~~!._~~piicieIJ~È.~~J~'t.3~~~~~
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de atvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering vau de afvalstof.

n.v.1.

0YO-l in'

i

3'1

f- ..

!

080411'C
080412C o804î2C

'. QE_9A::~-5 . (" .~
080416c

080499

I

..~¿ ~~ ~~-t ~~ ~¡-gi-~--

-õ805~iii.-=Loi!.~2_Q:
og--oi-(n--~- i IY)-Ùl-ù:l

°9°10:1

09-tH"Ù4-~

BIJtAGE 1

_Mi:~i..~~~_~I!~2'.t.~.~~_~ard ~ nit:,!3~pl!5ii:E..~!~_!~~U¿2!) g~~9.i:!!_1(1
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of dt,
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggeii
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

te verklaren, dat: "nuttige
Lot'passing van deze
afvalslroom niet mogelijk is, .
binneii dl' in het LAl' gestelde Icrit''ria." I
Aanhieder dient schriftelijk
te verklaren, dat: "iilt:tigt'
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen (k in het LAP gestelde

criteria."

Aanbieder dient schriftelijk
te verklaren, daL "nuttige
toepassing van deze
afvalstroolI iiid mogelijk is,
binnen de in hel LAP gestelde

Minimu~nst~D.~~~~~~ niet exi~;!£~!'fJii l~et rAEg~~9~~~.~C~~:_~_.:~,::_ _.~_~_ ._~_.
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op Aanbieder dient schrifteiijl,
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de te v('ddaren, dat: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor Yeiwijdering van de afvalstof. .ifvalsl:room niet mogelijk is.

binnen de in het lAP gestelde
criteria. "

MinimUllltandaard is niet expliciet inliel__!:ArJii:~~g~,~I~~I"__.","_____,________

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substaiitieellioger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof

Minimumstandaard is niet expliciet in het lAP genoemd .
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Minimumstandaard is niet expliciet in 1~~tJ.-!~.ß~!~~~:~(_I,...
l\llnnkelijk vaiihet zilver gdialtt' iertigwinniii¡! van mctalen,
zuivering, iiid¿iinpen en concentraat verbranden in l'en
roosteroven.
AíhäJîì;~iijl( van 1H'1. zilVtr gebalk krugwil1nilig vaiiii~;"i-:;ï~~l:._.-"--'
zuivering, indampen en concentraal H'r!Jr;indeii in C\Cl1
roosteroven
Atliankclijk van hl"l zilver geh,ilte li'wg\'viJlning v:ui'tii-;;¡;;Tcii,
zli¡vel'ng, ìndam¡wn eJl conn'ntraal Vi'rbrilndeii in eni
roosteroven
.~_r.:~~ik('lì.ik vaii Jiel zîJvvr gi'lialle tt'i.ligwi!lllJ.~.~lL:~::~~~,.~~!,~~_~.l:'_II'

ji-;iï:;bú:(i(:i:--dieut schriftelijk
te verklaren, dai: "nuttige
ioepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."

....~

-ÄiiilGlcêiêi:"êHtilt'Sëh rî ft ëíTjí¿
te verklaren, dat: "niiuig('
toepassing van deze
afValstroom niet mogelijk is.
binnen de in het LAP gestelde

criteria."
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zuivering, indall¡i\"n eii coiici'nJr.;wt verbrandi'll in l'PH
roost ('roven
Afhankelijk van h~,t zilver gehalte ierub"..inniiig Vdll inel,ilen,
zuivering, indampen en concentraat verbrandl'll in (,Cl)
l'onS!f'lOW'B'
MhankeJijk van het zilver gehaltc tenig\vinning van tw.'! ;i!~'n,
znivf'ring, indamjwn Cl) C01lcentraat vt'rbrandt'l1 in (,l'H
roosteroven
!\(Jiankdijk van het ziJVll gl'liailc ¡crogV\liniiilig Villl llt'takii,
zuivering, indampen ('l! concentraat verbrandcH in l'l'll
roosteroven
Nuttige toepassing in de vorm van niateriaalhergebruik; papier
en karton dat niet voor materiaalhergebniîk geschikt is:
veiwijderen door verbranden

Alleell papier en karton dat
niet voor materiaal.
hergebruik geschikt is mag
worden verbrand,

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toep-äš~s-íl1g niet mogelijl¿'TS() Aanbied;;!' drent sclirifteiì.iè'---
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of dl' te verklare-n, dat: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen Loc'passing van dczc

dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

binnen de in het lAP gestelde
critcria."

Tenigwinning en iiïiitige tOt'pilSSÎlig v,¡¡ eh' iietalen iiít tie
batterijen
Nuttrge toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggeii
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

ziii\iering vaii dl' H'sîvloi'isloJü-u na le!'igwiniiiiig V;'Hl tudakii,
gevolgd door iiiiiamping waarhij hel hij de indailpiiig
vrijkoiiendé concentraat wordt verbrand in een l"oosleroV('1l
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassiug..Ïiiet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of elf
meerkosten van l1uttige toepassing substaiitíeelhoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Nuttige toepassing iu de vorm -;;;ì;J llaleri,lallwl'gebriíiiii¡;----

gt'v,11 de ,if\';l1stoffeii ,ifko\lSiig z.ijn van i'('n kulf'iigestookit'
cl('lctriciki¡sceutri-le) of venvijdel'cu door ,;Iolleii (iii gf'V,¡! de
afvalstoffen afl:oins1.p'l.jii van overige tlicniiisdi(,v~:F::vi;j,~k_IH~,i
¡:~ïHttjgf' toepassing îii~I;,:vorín van llaieria;¡lhcrg(;i;í,t11i( iil;- --~ ----
g-eva! de afvalstotl'ii afkomstig zijn v;in ('('0 koh'ngl"slook\p
('!d::llici((~jtscentrakì ofveHvijdt'll'll (loor storh'n (in geval de
afwllstoffen aflcomstig zijii van owrìge ilH'llnische wn\'~rkiJlg)
Verwijdering door storkn ..

'-~NiJtligf' toepassing in cl.. vorm van inatt'ri;¡ajli('rgt'hniiidTi~;'
gf'val ek;rf'valstoft,l1 afkomstig zijn van een kojeng('siook(\~
(' lektEi(.:i t('ii-~n'nll'Je) of ven.vijdf'\.eiidoor ::101"1 ('Jl (iJ_~_J~~~\,~~,i_.'!~:,~
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~Aã-Iì.bi('dcr diel)t sdJriftclijk

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet inogelíjk is,
binnen de in het: lAP gestelde
criteria."

)\aiibiedel' dient schriftelijk
Ie vcrklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
hinill'n dl' in het lAP gestelde
criteria."
-IE g('ci1()(l'J;ïdt¡g~---~
vl'lwt'lkingsiiwUiode, ¿ih

hedodd in ariikd 10.5 Vv'lli

-lIs g(~l'll do,-'lnlil(ì~~(:-~-~-
venNf.rl-ingsiiil"illO(k, ills i

!wdOl'ld iJl artJkel io~ \-\~ji 1

lis "',(,Ci) dot'lin,iiigc 1
\-('1 \V('J kingsllH'thode, dls
ht'dOf'ld li tlitiLt'110 r: VI/lll~
¡!s gt'l'll doelinaiig(' ,
,.,'ci.'w.'crkingsnicthode,. als. I

-,I?f'doeld lil ilr1ih'.i_.~.:~5 \-~~~_
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af\ialst()flt~n afkoilstig zìjn van owrige lJwrnì.sc1ll VlJ'\-t'rldng)
Nuttige toepassing ì~i de vorm van materiaalllCrgei)i:uik (in 1- AlÏeen reststoffen van

geval de afValstoffen afkomstig zijn van een kolengestookt:c hoiitverbrandingsinstallat:ies

elektriciteitscentrale) ofveiwijderen door storten (in geval de en i.cststolü.n van overige
afvalstoffen afkomstig zijn van overige t1iennisdie verwerking) thcrmische verwerking van

hoogcalorisclil' afvalstTomen
en biomassa mogen worden
verbrand.
Rookgason t zwavelinggips

___ _ . .. .!nag niet worden y-erbrand.
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op Aanbieder dient schriftelijk
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de te verklaren, dat: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor veiwijderíng van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

binnen de in het lAP gt'stelde
cr¡krÍa."

'F:delmetaalhoiJdende zurenfb~sen: tenigwínning van ----'" , ~Alleen overrg(:.(;:~-'.'._-~-

edelmetalen, gevolgd door concentl'itie van resterende edelmetaalhoudende
(edeJ)metalen d.m.v. ONO zUH'n/basen)
Overige metaalhoudenc!e afvalstoffen: concentratÎe d.ll.v. llelaalhoudende afvalstoffen

ONO, voor zovcr veroiitreinigd met die metalen in dit, die niet voldoen aan de IAP-

concentraties zoals in het lAP in sectorp!an 33 (panigraaf criteria voor ONO zoals
4.2.S) is aangegeven vermeld in sectorp!an :n

(paragraaf 4.2.5) mogen
worden v('rIJf.Jllc!

Nuttigt., Loepa-;sing in (h' Vi)-nn van maiefiaaìllt'rgcbrui\; lil! -.. -¡¡s gCCJl dodiiidil~
geval (h' afvalstof'i.:1l aJ1:oHlstig zijn van t't'll kokngcsiookk VI'l"v1!erkingsiidllodt', als
elektriciteitscentrale) olvenvijdl'H'n door storten (in gt'val dl' hedrwld in ;lrl ¡¡ze! 1 o.s \Vnil I'
afval~~I"ß:¡1 afl(OllSli.~E~i;iii vaii OV(:r.i£t tlicnnisc!i(: :'_~:,I,,:Y~:~Liiig)__ _____..
Nuttige tOf'JMssìng iu de vorm van maleriaaJhel'gehriiil( (in I
geval de afv(llstofft'il afkomstig zijn van ('eli kokllgeslooJ.h' i
elektriciteitscentralei ofverwijdereii door storten (in gev,ll de I ~
afvalstoffeli;¡f1,omstig zijn \:¿m overiw' tJwmilsdic verwerking)
Nuttige ((¡(passing in dl' vr-)rni van maierj~1~~.lliVl"g('bnlil(Tfl-tlls gC('1ì doelmaiige
geval de afvalsioffeIl al1wllstig zijn Viln ("('11 kokngc:'lOollk I vel'vcrJ;:ingsinet-jwdc, als
elektriciteitscentrale) ofverwijderpii duor storkii (in geval de Ilwdodd iJl artikdio.s Wwl
afvalst:oni.'n af1wmstig zijn vall ovt'rige tl1nmiscl1e verl,\,prkingl
Nuiiige toepassing in de vorm Vim matel"i;¡aJlH'lw'liniìk (iii
geval de afvalstofïén afkomstig zijn van eeH kuh'ngcstnokk
elektriciteitscentrale) of\'i'nvij(h'reii door storten (in gvv;¡1 de

afvalstoffi:.n afl::omstig zijn van overige t-lwnnisclle w'nw"_i.¡;ìiig)

Nllttigel()f'i;ssing in de vorm vùl1lTat:eri;¡;¡lhl'l'gchnlik-tii;.- ¡Is ~',t'~i1--d(-;(;Ti7i;\lig\' -
geval de ;:t\i;ilstoffeJl afkom.stig zijn van ecn kolcngcsiou!(!(' venvcl'liìligsnicllwde. ;\ls
elektricìtc:i.cent.raki OfVl'fwijdel"d! door slorkn (in geval de bedoeld in artik('l 10.5 \Vinj
afValstoffen afkomstig zijn van owriW' iJit'JTni_sclie verwerking)
Minimiimstaiidaard is ~liet exj)Üdet in het lAP genoem~l__...~
Nuttige toepassing, tenzij nUlJìge toepassing niet mogelijk is op Aanbieclei. dicnt schriftelijk
grond van de aard en samenstelling van de af\'¿tistof of de te verklaren, dat: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hogel" liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstxooHl niet mogelijk is,

binnen de in het tAP gestelde
criteria."

Thermisch v('iwer)cell;li dan niet na voordrogen J - ~".._._. -_.-_._~--~-- -- ,.--_. .,..,,-,,----
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BrJLAGE 1

111ennisdi verwerk~~l al dan i.!iet .!~_~ voordrogi:!!"uu~
Minimumstandaard is !iiet explii;.!_t:!..n ht. IA~_go~no('ind ________.

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Nuttige toepassl1ig, tenzifiiÎiuige toepassIiig iüer iiogeli.ïus op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Nuttige toepassing, tc"i;-¡ij iiuttige--t¡;epassing l1ie-t~nogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstofof de

I meerkosten van nuttige toepassing substantiee1lioger liggen

I dan de kosten voor veiwijdei'ing van de afValstof.
i Nuttige toepassing, tenzij mïttige toepá'sšTìig niet l1ogf'i:i(is op

grond van de aard en samenst:e1lng van de afValstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Nuttge toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosteii voor verwijdering va~:i de afvalstof: _

MinimumEtandaard is ni~£"~~piiciet i~:~t"!AP gen(!~:._i_i~i..~"
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling vaii de afvalstof of de
meerkosteii van iiuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

NUl.ige toepassiiig,tëilzij nuttige toe"i)cssÎllg iiit't'i110g'(jijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afValstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantiedliogei'liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Reinigt'll van de slibfraciie in ~'eii tliennisdw
grolHlreinigiilgsinstal,!";~!i~ _om. _,,__,__,_______'"__"__

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en sameiistellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof

MiE:Ll~_l_o~~ri.!staridaard is niet: expÜciet in he! i.!l"p-g-r,"îl0emd
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Aanbieder dient schriftelijk
te verklaren, dat:: "nuttige
toep¡¡ssing van deze
afvabtroom niet: mogelijk is,
binnen de in hel. lAP gestelde
criteria."
AaiÏbTc(ler dient schriftelijk

te verklaren. dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet: mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."
A.anbie(i~¡'--~líent sduiftelijIZ--

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het JAP gestelde

criteria."
-j\-al-iETêderdient scîíliftdijk -

te verld;U"eii, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in hel lAP gestelde
crìi:eda."

Aanill~'d~r dieiit -s-~jiriftelijk
te vcrklaren, dat: "Bultjge
toepassing van dt'ze
afvabirooin niet mogelijk is,
binnen de in het LAP gestelde

criteria."
°A';;iÎîhl(~der diuit:5(jî.iiftelijk

te verklaren, dal: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in lietlAP gesteldecriteria." .
Aan h i t'dereiIë~ï-t scïî rif te i ij Ic
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze .
afvalstroom niet mogelijk is, I
binnen de in het lAP gestelde I
criteria."....----.."._.. "'-



100214C 100214 C
van en van de

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hogei. liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof.

100214C

100215 10 0215 2100215 100215

100299100299 100299

1-----+
100304_'

.._ -- J_~.Õ3-15.' c

100317'C

t: --
BIJLAGE 1

1003-19'C

100299

-'~O-O:3~~.- -~O':'i-04 .
100308' 100308',
1003°9' 10°3°9'
loo315'C I00315'c
1.00316c 100316c

2

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.L
,

Nuttige toepassing, tenzij nuuige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de atvalstofof de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggt'n
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

--4~Nuttige toêi;.~ssing, tenzij nuttige toepassi-;ig-r~ret"'ïii(;g~~Jijk is op

grond van de aard en samenstelHng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afValstof.

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom nif~t mogelijk is.
binnen de in ht' LAP gestelde

criteria."
AanbÌ(tkr dit'nt: schrift(lijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."
-Aanbieder dient schriftelijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
Clitt'ria."

_Minimum standaard is niet expliciet in het G\Iì~gë';i(~'~~~;i5~

Minimumstandaard is nIet explic.~~J~~~! lAP genoemd
Minimuinstandaard is_ n_iet ex..liciet in het IAPJ~enoen)d
Minimumstan~_a.~!~~3S -iiietë~::.c~!.i.î~IitLIJ~J1~i~~~~iú.~C=~~

Nuttige toepassing, tenzij nUltige toepassing !lid mogelijk is op
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggt'll
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Aanbieder diënt schriftelijk -

te verklarcn, dal: "iiuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."

-10 03 17 . c n.v.t. Minimumslandaard is nTet e)~J2liciet in het lAP genoemd - --".
~Ö-03 18 c _..- 2 --~ ~NuttIge toepa'isiiig, tenziJllÎtÜge toepassing niet: inogëlìjk rš.oi~-

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantici'lliogel liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de alvalstof.

1__~ 0319' c u.v.t.
100320 C

100321'C
100322C

10 03~~~C
100324 C

-100322C

100324C

c'ii~y) 21 . c ~"~I__I!..Y..~~__"

100322C 2
100321
100322 C

~~;L~~C
10°324(:

100323'C
100324C'--- n.v.t.

,

Minimumstaiidaard is niet expliciet: in he-i:TïÚ'j"genoemd
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niel mogdijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwìjclering van de afvalstof.

)Çli~imumsi:andaarcl is niet expliciet in het lAP genoemd
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet inogt'ijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof.

Mininit.ist.~!~9,~~~~~ is niet expliciet in he.! lAP g(,lloell1~

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is (JP
I groÙd van de aard en samenstelling van de afvalstof oE!:!.~_"~~

Aanbieder dieiiI sdlliftel¡jk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijl( is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."j-_.._-_._--_.._----_..
Aanbieder dI~ni sclidftelijk
te verklaren, dat: "lHlttige
tOl'l)(ISsiiig van deze
afvalstroom niet mogelijk is.
binncii de in het lAl' gesielck
criteria,"

Aanbieder dient "sairìftè'liJk~.~.
te verklaren, dat: "nuttige
tOf'passing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gesteldecriteria." .

-----_..-..- - .-. . ---..- .1
Aanbieder dient schriftelijk -1

_t~._':~!:!~l~I~~~aJ¿"n uttige
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.!.l_25' c
100326 c 100326c

.!.?,,?l 25 . c
100326c

f--

!E~~3 25--"
10032GC

...---"1----...l(1)327-~C -H)-O'3'2'l-"f'

10032ßC

.leOJ-S'J'" E

100328c 100328c 100328c

meerkosten van !luttige toepassing substantieel hoger liggen ((¡(passing van deze
dan de kosten voor verwijdering vau de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk ì.~,

binnen de in het lAP gestelde
criteria."

ILV.l.
2

23

2

_~g._~;L29." c
10 0399

~..~~~;c

k,_~
1004(1~'
10_~:4_?~
1004044
100405'
1Oo¡-¿;(i"i"

__10 04 0'L~._...

lü 04 09'-'-('

ì() 03 99

1004014
10o'4"02~.
10:!4.034
1004044
10 0405.--

W00G"; _____4
~~4.:L
': n 04 09',(,

I-
t="

100410C 1100410C 1100410C,

I

L ._n, -.--.,
, 1100499 1100499 1100499

f- 1 0 05.9.J~___

10°504
!O 05 03 '

~J29'C
100399

n.v.l.--_.~
2

100401 ' U.v.l.
100402' n.v.l.
1004034 n.v.l.
1004'04 '

._--
n.v.l.

100405' B.~,l.
10 04 06' -~~. E.y.t.
100407' U,v.l.
.jÚ(l409~~~(~ 23.-
100410C 2

i

h

_I
__~_.i.?5 03 ' L~!-,V.L
100504 12

100499

BIJLAGE 1

M~!lrp~~l1standaar(ï is niet expi!~_~!.~.~fr_ het IA~geI";o~;IlHt -=,.. ___ m___.__~
Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op Aanbieder dient schriftelijk
grond van de aard en samenstelliig van cle afvalstof of de te verklaren, dal: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

binnen de in het lAP gestelde
criteria,"

"ReinigeIl vaIJ ('le slibf'raCli(; ju eeH thl'nnr~ch('
¡ElO nd re in igi ngsins ta II a ti e
Nuttige toepass'ÌIig, tenzij nuttige toepassl11g niet n-iogëTtfk'")p
grond van de aard en samf'iistellng van de afvalstofof de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggeii
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Miiiim u!!F,i:aÏieEiard i~_J~~tt expliciet .!!lletTAP ge!.lg.t:_i~:â--'" '--=:..~~
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantipt: hoger liggen
clan de kosten voor verwijderìiig van ck afvalstof

_ Mininniiïístanc:!Iard is niet expliciet in het IJ\!~ genoemd

M.~~.~_~!.iuinstaiidaard is niet explt~_ts:~,,!!i het lAP g~_129.~~~~
Minimumstandaard is niet expliciet in het lAP genoemd
MinimumsÚïïidaard is niet exp~i~iet in hét LÄP ~2~nd ._.._~.
Minimunistanda~r.sl is niet expliciet in lwt IAt.ß~:!~oemd
MÎI~~E.l.~iinstandaard. is niet explk.~~.t" in het lAP ge.!:oemd

. Minimumstandaard is nieLi:~llicìet in het _~-:.l) genoemd
Reinigeii van d~' slibfractk in f'cll t1iermisc1w
groiidleiii igiiigsinstalld ije
Nuttlgé"toepassing, tenzij nuttige to(.pa'Ssing niet mogf.:TGic isop

grond van de aard en samenstelling van cle afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof

Aailbieder dj(~TSZGiTftelijk -
I.e verklaren, dal: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
biniwii de in het lAP gestelde
critf'ria."

Aanbif'der dient schriftdijk

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing v;in deze
afvalstroom niel inogeliìk is,
hinnen de jn het LAP gl:~tdd('

r:':........ ......

-Aanl;Tèd(:l' dient schriftejUk
IJ' verklalen, dal: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het LAP gestelde

criteria."
"Áanhiedl'r dient sciïiTftelijk -

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvahtroom niet mogelijk is.

1. binnen de in het lAP gestelde

criteria."
Mini~.i.~,~úiisia~idaard is_niet.expil~:iet in het I~E g('IHleii~______..__ .-.~-=~-,-~:-~='~=-____~__.__-~~~:::

Nuttige toe...1.li\SSing, tenzij nuttige loepaSSiii.g niet mogelijk is op Aanbif'der dient schriftelijk
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de te verldaren, dal: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hogf'r liggen toepassing van deze
dan de kost~n voor verwijdering van de afv'!.~::£_ i~,,alst:rooin niet I~52.~!ij~

NUl:tlge-¡:(;ëpassÎng, tenzij nuttige toepassii-ig-"î-iiet mog('liji¿'i:-S-(-;l;"
grond van de aard en sanlfnstelling van de ;ifval~tof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggf'll
dan de kosten voor verwijdcring van de atvabtof.
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---+-----
10°5°5'
100506'
1 005-(J8--.-('

..

100505~
-;~~S'O~
~le-05 ()&i:E'--

.!~5°S'
100506'
-1:;;05 H8-T(~-'~ I ).:3

Minimumstandaard is _~~tf't f'~plicie02~!t_~,!!2~_gen~~~~_
is niet expliciet ,in heU~)~r~5?_:~_a

IlbCH van de slihti,1('IÌ( in Cf'U rhennische
_., ..:._'~'- -1.,11.

lLV.t.

n,v.L

lOOS09C 2 r dient
te verklaren, dat
toepassing van deze

afvalstroom niet ma
binnen de in hl' lAP

criteria,"

100S0gC l00509C

t
\100599

100510'C-+-.__._---_._...
100599

100510 C
1. 05 99

100603"
10 06 04

m.___.~_ tö 060:3 .

100604 100604

lo050gc
I Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is opgrond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof kis,

elcl(

100510 C
100599

n,v.L
2

MininiunistaiuiardTsîliet exi~,k:!~.!i~!~J.:ljftil0e~~~__
Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing subst:antjpel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof,

Aanbiedel dient
te verklaren, dal: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk ìs,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."

"' ~~ ~~ ~~~-+¥.:~~~- Minimumstandaard is niPt expJidet in liet IAP"genoéiI"Zr'"-'-'~~
,~ Nuttige toepâ"šš"ing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is (iii Aanbiedéfdieiil-S-cE-rifteFík--'-

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de te verklaren, dat: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afValstof. afvalstroom niet mogelijk is,

binnen de in het lAP gestelde
clÌ(elÌ;:."

~g.~_~_?z.
j 006 0') .~. f'

100G06'
loo607~
1006 09.~.C

_..~

iooG-ioc 100610(" 100610("

100699 100699 100699

I

-~-I--+- 100703 10°7°3 100703

100704 100704

B!.L.AGE 1

100606'
100607.
1\)(1&09' c

Miiii m umstaiidaardls n letëX'pTIcr;;i~iÚ_.!~~~!_!:\l.J¿~~~2.~2-~tm__~=:.'

Minimumstandaard is niet expliciet in het rAP genoemd
Reinigen van de slibrractie in ('CJl thermische ,---.----

grondre i J1tgi ngsiii sI ¡¡Datie
Nuttige toel;assriig:~ië~lzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de alvalstofof de
meerkosten van nuttige tOf'passing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof

n.v.t.
H.v.L

:L3

100610C

100699

Aanbieder dien! schriftelijk
Ie verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
(l(valstrooin niet mogelijk is,
binnen de in het LAP gestelde

crilt'ria,"
Aaiibieder dieiit schriftelijk
tc vcrklaren, daL "nuttjge
toepassing van deze
afvahtroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."

Nuttige toepassing, tenZIJ nultige loep,\ssmg met mogeliik is op i A'lnbiedei dieiil schiifteliJk
giond van de aaid en samenstelling van de afv,ilstof of de te vei klai('n, dal "IHlttige

. meei kosten van nuttige ioepassmg subst.iitieei hogei ligg('n I (oel)dssing van deze

1 dan de kosten voor velWlJdei1lg van de afvalstof alvalsti oom met mogelijk is,

bmnen de II het lAP gestelde
cllltlIa "

-;--- Nuttige toepa~)Sng,tenzIJ nuttig(' toepassiig met ll()geliJle lS OPæaIll)lNiei dient sdllifteli¡k

gi ond van de aaid en samensielling vau de afvalstof of de te vei k!ai en, dat "nuttig\:

meerkosten van nuttige toepassmg substanlied hogei liggen 10epassing van deze
__..____._. dai0e k£~e!i vom vei wiidei iig ~~~ d~ a.!~lst~____ ~__ _ afvalsl¡ooii met m~1i1i: i~

2

2 Nuttige toepassing, t.enzij nuttige toepassing nid mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof or de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hogel" liggen
dan de kosten voor verwijdcring van de afvalstof.

100703 2

10°704
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\t1,~~ft-:ijXti~f Y~ši,nfi0t,fijRt R:j;ii

l.hW_ 1~i .~iii;i"ii0:ij. -'::;::II::'dX:i:'iidij:wi"ixXi,ci
'y,

11y:xt:,:: cc:
ex ,i j;:3,: ,i:':,::, :: ..':-

binnen in hPl m
criteria,"--- -_.,"'- -----~- ..~-" ._.~ -- ---~.__._~~

Nuttige toepassing, tenzij-ìíuttige toepassing niet 11'log(:ïíï¿"Ts"ûi;--
---_._--100705 100705 10 07 05 100705 2 Aanbieder dient schriftelijk

grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de te verklaren, dat: "nuttige
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

,
billwn de in het lAP gestelde

criteria."_._- ---~-
!~('inig('n vaii'd~' stibfraçtie in ('en Ili('rmis~T;-(~

----.._-_.__.-
'10°7°'/ '.' 1 (¡ 0'/-07 ,': f" t OWI(J'l~ (' 2:~

-'-~"-'- -- ---
"10 0'7 08 '(:"'--

_.__. I grond r(~ i n i gi n g~j.~~~"~!~.:1Ji~
100708c 100708c 100708c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing iiiêi'ïn(';g(~¡¡.ik lsop-- --A'Iiibieder dient schrifteHjÏ¿

grond van de aard en samenstelling van de afvalstofof de te verklaren, dat: "nuttige
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor ve1wijcleriiig van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

binnen de in het lAP gestelde
.._" -...- ...'._. -..__.._~-~ criteria."

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing nìet Ilogeliï(¡i op
-100799 100799 -10 07 99 10 07 99 2 Aanbieder dient schriftelijk

grond van de aard en samenstellng van de afvalstof otde te verklaren, daL "nuttige
meerkosten van nuttige toepassing suhstanl:eel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstlOoJl niet mogelijk is,

binnen de in het lAP gestelde
-_. ...__.. -~~_._._" criteria."

100804 100804 100804 1.00804 , Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassingii.iet mogelijk i':op Aanbieder dicnt schriftti(jiè-~.
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de te verklaren, dat: "nuttige
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,~- binnen de in het LAP gestelde

¡----- criteria.
-;-õ 08 oS' 1. 0 08 08--¡---' 1008oS" n.v.t. Minimumstand~,?rd is niet expliciet in het lAP geuoei~~r_~==--
100810.' C-'- 100810"C~ --i~o8 1 0 . C n.v.t. Minimumstandaard is ni_~t expliciet iu het lAP genoeind ._~--

I
1.00811C 10081.1C 100811C 100811C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op Aanbiedcl dient schriftelijk

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de te verklaren, dat: "nuttige
I meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze

dan de kosten voor Vliwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in heilAP gestelde-- criteria."

100812"C 1.00812.C 1.00812"C
-- -

MiJ1il~1~~~~~~!31ndaard is niet explic¡(~ii~i het r.tf.ßt:!~~in:1 _m___.~-_.._--- n.v.t.~--_.. .._.~,."-~
Aanbieder dient schriftelijk100813C 100813C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op

grond van de aard en samenstelling VdIi de afvalstof of de te verklaren, dat: "nutüge
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

binnen de in het LAP gestelde--~--- criteria."
, , _i:ó-õ85'~ 2~0~~:L~.c ,-~ -;o08~~5.- c . n.v.L Minimumstaiidaard is niet ~~ll~Elt~.'Ú~"!~ti-..AP geno~~nd ~~-________----~---.._---

100816c 100816c 100816c 1,0081.6c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige tOt'passing niet mogelijk is op Aaiibieder dient schriftelijk
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de te verklaren, dat: "nuttige
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
clan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

binnen de in het lAP gestelde-_._..
!~~~ 1. 7 " c--..--

1---- criteria,"
1 0 os._~Z~_~_ "~,£.~~_~ 7 . C

--~_._-,
Minimumstandaard is niet ex )Fç~~_t_~.!2~D:6l_g~.~~g~~i!.d _.~"-

.'"--,-_._----
_._._. n.v.t.- .-..-

100818c 100818c 100818c 1.00818c 2 ~~~~_t).g::~2.~.?3sii~g, t~nzîj nuttige toepassi.~!.i_~~!._I.l_1ggt:~.tIr is..~~p'_ "0~.I"i,~)!:~i,er dient schriftelijk~.._------, ---_. -.-------~,..

BIJLAGE 1 PAGINA 29/59



1----
t-----~
i

I

f---
I

F

'100819"('

1008 zoc

10 08 99

'10090.5.C

-_.~

1008ioc

100899

grond vaii de aard en van te verklaren,
lDeerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof I afvalstroom niet mogelijk is,

binnen de in het LAP gestelde

criteria."
,10 0819'-(: 1008l9', c 2:l

loo820C 100820C

10 08 99'----.08 99

1 0 -._~_~5 ~" c

100906c

2

2

--Aanbieder clieiit schrifteiGr-
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."
Aai;l)¡eder diellt sdififteiJjiz'-

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het LAP gestelde__. ,_.crilt'lia~___~

~!~i~iiiimstai~~~ard is n~Lexp.liciet in he~ rAP .geltoE'n!~~-_--i'----------" . _ '. ¡
Nuttige toepassing, tenZIJ nuttige toepassUlg met mogelIjk IS op Aanbieder dient SduiftellJk .

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de te verklaren, daL "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggeii I toepassing van deze

dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

binnen de in het LAP gestelde

criteria."~_._-~,._._~~-----

R('inigt~n van de slîbrraclIt' in t"t'll !liermisc1ie
arondreiii ia i n"sinst al lat ie
'Nuttige to~~a~:il1g,t'enzîj IUlttige toepassTïigniet mog¡:iijk is op

grond van de aard en samenstelling van dl' afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afvabtof.

Nuttige toepašsÍng, tenzTJ 'i-itittige -t'oepassing niëTmogeli(Físûp
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantief' hoger liggen
dan de kosten voor W'ivvijdering van de afvalstof.

n.v.t.---_.-
2

2.~_09 07 . c - .+-----~- n.v.L
2

-t----j-- 100909vc

....~II0 ~~L~~C

100912('

BIJLAGE 1

L-
10°912("

10 09_27:"C

-100908 c

HJ0909'c
100910C

.~i5~..09 11 . c_

100g1:lC

Mìnimiimstaiidaard is niet ~~!~'iet in h~~,.t:!~~j'~noeE.~,~.."________

Nutüge toepassing, tenzij oUliige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substanLIcel hoger liggen
dan dl' kosten voor veiw¡jdering vau de afva!slol.

1 0 09,"!,l,~ c
100914 c

.~.o 09 09. c
1°°910(:

'!9-091G
100911.C

100913"'. c

100g14c

U.v.l.
2

Il.V.t.
2

ii.v.t.
2

-_.-'--

Aanbieder dtei;t sdirifteiiik
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het rAP gestelde
criteria."

_ Mininiumstandaai:c~~£!îcîet in i!.~'..J~~l(en~~~'--- ___--....-. .
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op Aanbieder dient schriftelijk
grond van de aard en samensklling van de afvalstof of de te verklaren, dat: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk h,

binnen de in het lAP gestelde

criteria."___--___""""""

,Jv1inimunist~n.~aard ís'ì~t~t explicie!.ig het JAP i.t~~~)~!!"l~~__,"~
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de ilard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantici:l hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvaJslot.

Minimumsi:i1ndaard is 1~_i~!-~~'p1iciet i~~ l.iet lAP geiioei-n(i-'
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
d.~~~..~Ie kosten vo~?ryeiwijcleringyan de af~_~i.!~r:..__._.___~
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Aanbieder dient schriftelijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het LAP gestelde

criteria."

..~-100913'C---I--
100g14C l00914C

J
Aanbieder dient schriftelijk
te Vtlklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

, afvalst~y~~!i niet moge_~_iJ!~,_!.:..



100915..C
l00916c 100916c

1009 '15 .-c'-
100916 c

10 09 ~'5--
100916c

n.v.L
2

100999 10 09 99 2100999 10 09 99

biiineii
crÍlt'lia."

Miniinuiiist~~idaard i~l:!et expliciet in het-iÄP"genoemd
Nutüge toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwijdering van ùe afvalstof

r dient
te verklaren, dat; "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,

:1 ~::;,::;::~!e;n het lAP ge",'lde

I NuttTge--toëpassing~"Ï:(.ilZtÎ 1Hitlgë toepassing niet: liogeÎìJf( is op 
Äal-iliTeder die-Í-il "~JllU inlJ

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de te verklaren, dat: "nuttige
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hogel" liggen toepassing van deze
dan de kosten voor VCrwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is.

biniH'n de in het lAP gestelde
criteria."
-Aanbied(;'i:"(Iieìï't schrifteil.ik

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het JAP gesiekk~

criteria."-_.,._".,"--

101003 H)1003 2

1010i;S.C

2

HII0Q2'C ~+----

1010 05 .._~
101006c

!.?l007.C
101008c

n.v.t.
2

B.V.t.

1019..951 v C

1010 11 c:--
f-- 101013'("

BIJLAGE 1

...~."~.10 09' c
1010:IOC

.:,~.~.10 09 v c ,_

101010C
Il.V.t.
2

10'1011'("
101012C

n.v.L
2

1(l ¡~l.~c
101014c

1 () 10 'u . ("_._----
101012C

~;J"'5~
la Hl14C

n.v.t.
2

Nuttige toepasšing, tenzifiiiïitige toei:iiisšliig" niet mogëlijk is op'"
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hogn liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof.

I M1nimu~nstandaard is niet expliciet in het Lr\~.genoeii~~~--Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

-------1Aanbieder dient schriftelijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelíjk is,
hinnen de in het lAP gestelde

~ criteria."
MinImumstalïdaard is nie_Úipliciet i~:i,!.~.it"lÄÏ; genoemd - -,-_l~:.~::--'--..... _.._._~--

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op I Aanbieder dient schriftelijk
grond van de aard en samenstelling van de afvalslofof d(' le verklaren, dat: "nuttigc

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen I toepassing van dezc
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijl, is,

1. ~:::~;:::~!,,;n het LAP gestelde

Mini"~numst'~,~~~lß is!ïiet exyliciet in het lAP geilõ'eirt~"m~~_ _.~ ______._.~_ _______
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op Aanbieder dient schriftelijk
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de ((' verklaren, dat: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substant¡eelltoger liggen i toepassing van deze

dan de kosten voorvel'wijdering van de afvalstof. I afvalstroom niet mogelijk is,

binnen (Ie in het LAP gestelde
criteria."

Miniinumstandaard is niet expliciet in het lAP genoemd
Nuttige toepassing,'i:eÌizij nultige ioepassiiig niet iìi()'g~;'HÎk is op

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Aanbi('(lel" d¡eiii";;cÏiùfteli.ik"'

te vcrklareii, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is.
binnen de iiiltet LAP gestelde

(i¡(elld"
Minimumstaïidaard is Ilet t'xp1iciet li hetiAP genocmd -~E-- ~ -- - -
Nuttige toep,issing, tenzIJ mlttige toepassing nIPi-n1-ogeli:ki;õ¡ï Ainbiedei dwnl S(hiifteli¡k

'- giond van de aa!d en sam('no:telhng van de af.Y~.:tof of de _ te vei klai en, dat "nuttJge ___
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101117~C
lOlli8e 10 n 18 c

101117"C
l01118c

10 111-7-.~=~y_t,
101118c 12

meerkosten van nuttige toepassing toepassing van
dan de kosten voor vciwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

binneii de in het TAP gestelde

criteria."
M¡niml1mst~ndaald is niet expliciet in het lAP g('noeJ.!.~~~_
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijl( is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
clan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

..L9_.11 19' C
101120(" 101120("

.2:9....:l__~C
101120C

1011
10 11

r'--~--
101199 101199101199

19'-'-è _._ Il.V.t.
2

101199 12

10 12 01 1012 01 --~-~r--'-

BIJLAGE 1

Nutüge toeÍïassilig, tenzij nuttige to('passing niet n1;;g:¿iijic is op
grond van de aard en samenstelling Wli de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Minimumstandaard is niet expliciet in het IAiì-genoemd
Minimumstaii.4aãrd is niet expliciet in l!.i~ lAP genoeni(f~=-___._.
Minimun_~~il~~~aard is niet explic;ìet in het lAP genoemd .___..
Minii~~.~~~~,?-.~~daard is niet exy.!ide.t in het lAP genoemd _"_."'"
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten Voor verwijdering van de afvalstof.

Minimumstandaard is niet expliciet in hS',t"l!\,l genoemd
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstellng van de atvalstofof de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

.Minimuinstandaärd is nÎ~t expliciet in het 1-0£.¿~9~~""i~~.~_.
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing suhstantieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwijdelÎng van de afvalstof.

Nuttige toepassÎng,~t(:nzG' nllttìge toepassiri'gi1i~t'ïii'ë-;geÜJklsOi)
grond van de aard en s;:inenstelling van de afValstofofde
meerlcosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen

dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Nuttige toepassing, tenzij nutlige'toepasšlñg niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.
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AanlJiedl'i.-'¿f¡(-;lt schriftelijk
te verklaren, dal: "nuttige i
toepassing van deze I
af\';iblltom niet mogelijk is,
binnen de in her LAP gestelde

criteria."
Aai~f;Tëa~-i:"~li~nt scliriftelijk _.-

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."

"Xälîïiieder dieiit sclirifteTGï(
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van d('ze
afvalstroom 1lÍ!'t mogelijl( is,
hinnen de in het lAP gestelde
criteria."

Aar;-Ei~:dér dient schriftelijk

te verklaren, dat: "nuttige
loepassÎl1g van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in hel tAP gestelde
criteria."

'-Aanbieder dieni'scliriftdijk

te verldaren, dal; "nuttge
t.oepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP ge,sLdde

criteria."
Aanbieder dieni-sdIÎ~ifteí1ji(-"""
Ie verklaren, dat: "nuttige
IOt:passing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
billlfJl de inliet LAP gestelde

criteria."
Aanbieder dient schrifteí"Jì(
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalStroom niet mogelijk is,
hiiinei~ de in het LAP gestelde



~. -_.~- criteria.
Aa¡li;Tt:~ler diciit $chdfi~Î¡j1(
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
bil1nen de in het lAP gesteld/.'
criteria,"
AanbÌtder dient-schriftelijk
te verklaren. dat: "nuttige
toepassing van deze

I. a... f V.,.,.lstI"OOm niet I.HOgelijk is,

binnen de in het lAP gestelde
criteria."

- - A:ì'11hie~iei'- dientscììïTff'J ij k -
fe verklaren. dat: "nuttige
toepassing van df?C

afvalstroom niet mogelijk IS, .
binnen de in lieilAP geSlddCi
criteria."

Nuttige toepassiiig,ïeiizij nuttige toepassing niet mogelijk is Jt)J) Aanbic.de-r dient SClirifteiHí(~-.
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de ll verklaren, dat: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hogei' liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

binnen de in het LAP gestelde

criteria."

-Aanbieder dient s(j;;l"ftel~

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binneii de in het LAP gestelde

criteria."
Nuttige toeiiassing, tenzij nuttige toepassing niet mog"(;Iijk is op Aaiibiederd¡ciii: schrifelijk
grond van dt aard en samenstelling van dl' afvalstof of de te verklaren. dat: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantkel hoger 1ìggen toepassing van deze
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

binnen de in het lAP gestelde
criteria."
Aaiil;lC:lei' dient sdidftelijk
Ie verklaren. dat: "nuttge
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het JAP gestelde

criteria."

..
, l'Hmige iõepassing. tenzij lHiUige toepassing niet mogelìjk is op

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

101203 101203 1012031012 "J

Nuttige toeIlassing, tenzîj nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof:

101205 1012°5 101205 101205 2

f---
2 Nuttige toepassiiig. tenzij nuttige..toepassing nil't'îi~íOg('lijk is op

grond van de aard en saiieiisteIlng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

101206 101206 101206 101206

101208 101208 101208 101208 2

I

r= ~1209~C
-J01210C

10 12~i~¿
101.210C

n.v.1.
2

Mi~!:tuinstandaard is i;'iet expliciet in 1;~~TJAP genoemd _______.__.

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of dc
meerkosten van nuttige tOf'passing substantieel hoger liggen
dan de kosten VOOI. VflwijderIl1g van de afvalstof.

101209'c
101210C101210C

101211'C 10 12'~-ï1 . C
1012.22
101299

1012-11'C n.v.1.

5

_ Miiiîiniîmst;:indaardTs"!iiet expliciet in !l_~!uo~JienoeniCl_--___,,__

Thermisch verwerken a.t dan niet na vooL~L~gt"~l
Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger lìggeii
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

2212 13
101299

101213
101299

10 12 11~

101299 2

i

-;;;~;i~-~-""12101306 101306

i

b_.._ .~ ~F-i':_.

Nuttige toepassing,-tenzij nuttige toepassing ¡iiet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger lìggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

10 13 07 101307 101307 101307

n.v.1. Minim l1m~t~:!!~.I.~ri rel is illet--explici~.t"i.!U~_~S_!AP genoeiÍ.i(L~lÙ_Ti\~:~.101J09~
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Ariiihieder dient schriftflijk

1:e verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze' -

afvalstroom niet mogelijk is.
binnen de in het LAP gestdde
criteria."



-------
101310 101310 101310 JO 1) 10

101311 101311 101311 101311 12

"
niet worden vergund.
Nutt.ietoe-i)a'ssing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstellng van de afValstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwijderîng van de afvalstof

Nuttige toepassing, tenzij niitIige tocpassing niet nì-e;-g(~ïijk is op

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof

101312'C
101313 c

ì0131Z.C
tQ1313C

_:!~23 12'-"';:- i n.v.L
1013t3C 2101313C

101399 Hl ì3 99 101399 101399 12

Mini~_~imstandaard is niet (.xr.liciet in het: lAP gen0.eind
Nuttjge toepassing, tenzij nuttigl" toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voorveiwijdering van de ¡ifValstof.

Jd dient schriftelijk

tc verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niel mogelijk is.
binnen de in het L.AP gestelde

criteria."
r dient

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

. ¡¡f\ialstroom niet mogelijk is,

I, b,inn,t'll de in het lAPcriteria"

'l dient .__......_._J

te verklareii, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,

I~:::~~:~:!C in het LAP gesteld,

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing 11'et mogelijk is op Aa,iiï~íeder dient "UH H U:::O I

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de Ie verklaren, dat: "nuttii:

meerkosten van nuttige toepassing substan1i('el hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof afvalstroom niet monu,)''- '.',

hinnen dl' in het JAP gestelde
criteria. "

¡tJ--14-fH

i 1 01 05 ~110-105F-

11 OL 06 ~110106'

:.¡~

33

33

Afscheiden t~n -coiicenti.Cl".'ii v;in k\vilc
....- Ijzerhoudende hei1shaden: ntittige toepassing;

Edelmetaalhoudende zuren, basen: tenigwinning van
edelmetalen gevolgd door concentratie van dl' resterende
edelmetalen d.lI.v. ONO;
Overige zuren, basen en metaalhoudende afvalstoffen:
ONO voor metalen/concentraties cf lAP

Nuttige toepassing. bijvoorbeeld door afscheiding mëtalen

ì 1 01 07 . Nuttige toepassing, bijvoorbeeld door afscheiding metalen-'ilÖlO'l. lììOì07~ :n
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Alleen vel"brandiiiogen
worden:

melaalhouc!ende
afvalstof Ten die niet

voldoen aan dl' lAP-
criteria voor ONO zo;ils
vernwld in sectorplan
33 (paragraaf 4_2-5)

Alleen verbrand mogen
worden:

iietaalllOuc!ende
afvalstoflén die niet
voldoen aan dc IAP-

crileria VOOl" ONO zoals
vt'nneld in sector¡ilan

:n (paragraaf 4.2.5)

Alleen verbrand mogen
worden:

i

___L

inetaalhoudC'nde
afvalstoffen die niet

voldoen aan de IAP-

(Titeria voor ONO zoals
~ellnel.d in sect:ol"plan :33 j



110108"
111°9' c

110110C
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110111'C 110111.C 11011-i'C

11011:¿C 33

11011J-'C 33
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110113'C

110112C

110113VC

1-10l14C 11 01 14 c110114C 11 01 14 C

11011S'C
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1101-'~"
11011S'C
110116"'
11 OL-g~

BIJL.AGE 1

11011S'C1101~í1-9~

n,v.L
33

MiniinumStandaard is niet ~x.E1íciet Ei het lAP--genoem(f~,--'
storten vaïi metaaiiîotidende' filterköëlt van ONCfdie w~oi:¿i't--
aangemerkt als C2-afvalstofin de Ci.deponie dan wel storten op
een afzonderlijk compartiment van een C3 stortplaats na koude
immobilsatie. Daarnaast is thermische bewerking waarbij geen

te storten reststoffen resteren en d(~ fit:erkoek voor nutûge
toepassing geschikt wordt: gemaakt. toegestaan.
Storten van metaalhoudende filterkoek väìi ONO die wordt
aangemerkt als Ci-afvalstof in de ez.deponie dan wel storten op
een afzonderlijk compartiment: van een C3 stortplaats na koude
immobilisatie. Daarnaast is thermische bewerking waarbij geen
te storten reststoffen resteren en de filterkoek voor mlttige
toepassi~ig geschikt wordt aeinaakt, !~egesta~~:
Indien de waterige spoelvloeistoffen betreffen:

beitshaden: nuttige toepassing van het ijzer met
afscheiding van zware metalen;

ede I metaalhoudende zuren ?basenl alvalwa ten tromen:
tenigwinning edelmetalen gevolgd door concentratie van
de resterende (edelmetalen d.m.v. DNO
Overige met:aalhoudende afvalstoffen: concentratie d.m.V.

ONO. voor zover verontreinigd met die metalen in die

concentraties zoals in het LAP in sectorplan 33 (paragraaf
_4.2-5) is a~~lgegeve_~l ,,~

Indien de waterige spoelvJoeistoffen betreffen:
beitsbaden: nuttige toepassing van het ijzer met

afscheiding van zware metalen;
ede lme taal ho u den de z IJ ren ?baseiil af valwaterstromen:

terugwinning edelmetalen gevolgd door concellli'atie van
de resterende (edelmetalen d.m.V. ONO

Overige nietaalhoudeiide afvalstoffen: concentratie d.m.V.
OND, voor zover verontreinigd met die metalen in die

concentraties zoals in het lAP in sectorplan 33 (paragraaf
4.2-5) is aangegeven

Beleid is gerkht op selieiden van de organische
veront-ieinigingeii (ontvettiiigsmiddelen) en het afvalwater.
Miniinumstandaard is echter verwijderii~
BeleicTTsgeociiTop sclieideiivaii de orgäìiische - -,,,..._-,,

verontTeinigingeii (ontvettingsmiddelen) en het afvalwater.
Minimumstandaard is echter verwijdering
M!!~îmumst,!!~~~ard is !!j_i:__explicieU~!_!~et lAP gt~i.iy.e.~~~__..

.0!.!!!.Ilumstaiida.ard is ni~~.~.~pliciet: î!~ het LAP gengeind ___.
Indien de spoelvloeistoffen metalen zijn, die in het lAP zijn
genoemd en metalen bevallen in concentraties groter Îll hel
lAP genoemd is ONO de meest hoobrwaanlige
veiwerkingsmethode

33

33

33

n.v.t.
n.v.t.
13
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Alleen verwerking in de RO's

is toegestaan;
De vergunning voor

verwerking van deze
categorjegeldt tot 1 oktober
20°9
Alleen veJwerking ín de
RO'slEHA is toegestaan;
De vergiiúning voor de

verwerking van deze
categOlie geldt tot 1. oktobet
2009

AJleeii overìge (niet
ede Imetaalhoudende
zLlrenfbasen)
metaal houdende afvalstoffen
die niet voldoen aan de IAP-
criteria voor ONO zoals
vermeld in sectorplan 33
(paragraaf 4.2.5) mogen
wordcii verbrand

A1Iet'll overig£' (niet
edelmetaallloucienc1e
zlllenfbasen)
metaalhoudeiide afvalstoHeii
die niet voldoen aan de LAP-

criteria voor OND zoals
vermeld in seciorplan 33
(pal'agraaf4.2.S) mogen
won\eii verbrand

Alleeii verbrand mogen
worden:

metaalllOudencle
afvalstoffen díe niet

voldoen aan de LAP-

criteria voor ONO zoaL~
vermeld in sE'ctorplan .13
(paragraaf 4.:.,,5)

metaallioudende
afvalwaterstroinen met
organische



velontr
_. 11 01 99 C 11~ol 99 C 2--- Nuttige tõepassing, tenzij nuttige toepassiÏ1g. niet mogeliJ"i(--is"cJP- - Aanbit,c.I¡:;¡: die i

grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de te verklaren, dat: "nuttige

meerlmsten van lltlltige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor Yeiwijdering van de afvalstof. afvalstrool1 niet mogelijk is,

binnen de in het LAP gestelde

criteria."~0202~

I " 02 05' c

I

110202"
1102-05" c

Miníl1uiistandaard is niet expliciet in het lAP genoemd
..Ïndien de spoe!vloeistoffen metalen die in het lAPZ"fji'l
genoemd en metalen bevatten in concentraties groter in het
LAP genoemd is ONO de meest hoogvvaardige
veiwerkiiigsinethode

Il.v.t.
33

11 02 02

11 02 05 " C -ÃJÍeeii verbralH(rnogeii
worckn:

inetaaJhoudende
afvalstotlen die niet

voldoen aan de IAP-

(Titeria voor ONO zoals
vermeld in ~wctorplan 33
(paragraaf4.2.5)

l1ctaalhoudende
afvalwatel"stromen met
organisdie
verol1ireinigingen

Aanbieder dient schriftëHjk---
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalsll"om niet mogelijk is,
birllt:n d(' in het lAP gestelde
crileria."

.~

"~Nuttîge toepassing, teinij nuttige toepassing niet 1l0gf,l¡jk is op
grond van de aard en samenstel1ng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige t:oepa,:sîng substantieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof.

110206c 110206c 110206c 110206c 2

110207"c
1-10299c

:~0207"C
1l0299C ~ ~ ~i-'gf: c-'."UT~.v.t.

Minimumstandaardis iúet expliciet: in hettJ\P"genoemd
.Niittige toepassiiig;-.tëïizij nuttige toepassing niet mogelG"kls op
grond van de aard en samenstellng van de afValstof of de
meerkoslen van nuttige toepassing substantieel hoger liggeii
dan de kosten voor Yeiwijdering van de afvalstof.

I\anbieder- dient sdiriftdijk

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."

110299c

11 OJ 01-.

!.2 OJ 02"
11 0501

11 03 01

.!__2302
11 0501

11 0301 "
-t-:ï-'03 02 .
1105 Ol

Mínímumstandaar~ is niet explicÜ,:_Un het LAP genol',!:_~I,___
Mínímumstandaard is niet: expliciet in het lAP genoemd
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is öï;-'
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van Buttige toepassÍng substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdl'ing van de afvalstof.

n.vJ.
ILV.t.

Aanbieder dienÏ sdniflelijk

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom iiiet mogeli.ik is.
binnen de in het lAP gestelde
criteria."
--Ä".iÏil;iède(" dient sdirifldijk.
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niel mogelijk is,
biunen de in hl' LAP gestelde

criteria."

11 05 Ol 2

i " 0502

11.1 0502-------ll1 0502 1,-

I

110503. 110503' n.v.1.
110504. '11"Ós,sq. n.v.t.
11 05 99 110599 2

~~.. 1

Nutlige toepassing, tenzij nuuige toepassing niet mogciqk is op
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijderìng van de afvalstof

110502

Mmimuiistaiidaard is niet-expliciet in het IAp'ieïïûemd 1-------,.- .
_ MTnimltmstandaa~ i_~.niet expliciet il1 h~!:..(E~iï-------=. ~=~:____ . .--1

Nuttige.. t..oe.p.. assing, tenz~j nUI.tige toepassing niet: mogelijk is op I Aillll.)it.".J...e..,. ,lient scbliftelîjl.'.....1
grond van de aard en samenstelling van de afvalstofof de te verklaren, dat: "nuttige

meerk?~t~!i.:-an nuttige tO('E.a~~îng substantieel_!~~i:!: liggen t:~~~p_~:~_~in"& ::.an deze _ _ __ .

11°503.
11 05'04"
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;

f-.

binnen de in het gestelde
criteria."
-Äïleeii uitval en niet voor
hergebruik geschikt metaal
mag worden verbrand

1:.0-101 Fl-tHfH

12(11-02

I 1''' ÜÔ

21

1 _..~- -
1!lL.)1 03 i -12 O-:Ú:1 21

- _._,~.-

12 (l1-fh¡ H- 8-t--fht I 21

-----~_. ~._--
12. 01 05 120105 -L

120-106" 12 OL 06 . 23
-
.-ó'-H-'-H()"=

l2dH-08 '

120T09-~

-'Õ?--fH---H,.:

1201 12

1 2. O-~-;-4_~_~__

21 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik dan wel
scheiding van metaal en de olie of emulsie.
Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaall1oet worden
veiwij5.~l~~~_ . ..
Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebniik dan wel
scheiding van metaal en de olie of emulsie.

Nuttige toepassing iIî'de vorm van matel'iaalhergebni¡ic dan wel
scheiding van metaal en de olie of emulsie.

Nuttige toepassing in de voÎTI1'vân materiaalhergebruik (l;ïîi-weC

scheiding van metaal en de olie oft'muIsie.

1.20108° 120108'

12 OL 09

-,_. _...._-~

120109'

.1 -2dH---ll) .~. J20-l-tH-!:

1201 '12

.!~.!2.1-' c
120'115C

120112'
120114~..
120115C

.+-~.
n.v.l.
n.v,t.

1201'16"c

BIJLAGE 1

'120'1 16'c -i20116°c

23

23

2:~

2

13

Nuttige toepàš~~iilg in de vorm van matcíTá"áÏhergebruik. Uitval
en niet herbruikbaar kunststofafval moet worden verhniid

Scheiden van de olie en wat:erfractie d.IH.v. membraanfiltratie,
ultrafitratie of flocculatie

Oliefractie inzetten als reduct:crniddel
Waterfractie zuiveren en lozen via inrichting waar de
waterfractie vrijkomt
Ook verbrand('i~ in een DTO Lb.v. vernietiging van IACAL is
eveneens toe~staan.

Scheiden van de olie en waterlractie d.m.V. membraanfiltratìe
Olieliactie inzetten als reductiemiddel

Waterfraci:ie zuiveren en lozen via inrichting waar de

waterfractie vrijkomt
Scheideiiva;i"(îe olie en waterf-rãctlecLm.v.
Oliefractie inzetten als reductÎem¡ddel

membraan ti tra tie

Waterfractie zuiveren en lozen via inrichting waar de

waterfractie vrijkomt
Scheiden van de olie en de w,IIC'l"fraclIl' tl.H1.v
ni.pmhraaiit¡ltratie, ul1.raf¡ltTilÜe of flocculatie
~ill~!~_~,~!~.~st:andaai'(flS'~niet: ~~iil.~~iet ililieTi:Ãj:í"geïïoeiii(~
Minimumstandaard is niet expliciet inhet_IAP genoemd
Nuttige toei)assíiig, tenztj nuttige toei)ã'ssliig"î-ïiei: mogelìjk is op

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing snhstantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof

Reinigbaar straalgrit: reinigen gevolgd door
Niet reinigbaar straalgrìt: storten

nut tige tot'passing.

'Alleeli-i.ITt:VilTeîiÎllet voor
hergebruik geschikt metaal
mag worden verbrand
Alleen uitval en nÌet vam
hergebruik geschikt metaal
mag worden verbrand

Alieen uitval en niet voor
hergt'blliik geschikt metaal
mag worden verbrand
'ATie-ëiï--i:üvãíeí~ niet voor

hergf'bniik gf~schikt

Jmnslstofatval mag worden
verbrand
Äïìë~n verbranden in een .~

DTO is toegestaan t.b.V.
veniietiging van
laagcalorische fracties
(definitie cf. lAP)

L~_
AllC'eH verbranden in een
D1'O is toegestaan t.b.V.
vernietiging van
laagcalorischt' fracties
(detinitie cf. LAP)

~'''-AIl('en verbranden ii~ een
DTO is toegestaan t.b.V.
wllietiging van

laagcalodsche fracties
(d('fiiiilie cf lAP)

.Ä'àiìt;ieder dient schriftelijk'"

te verklareii, dat:: '"nuttige

toepassing van deze

af'Va1stlOOl1lIiet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria. "
-j\ïÏë~~~liet rt'iiiigbaar

straalgrit mag worden
verbrand. Voor de vaststelling
otstl'ialgrit reiiiigbaar is

geldt. de ministerie1e reg('lîi~g__-~-
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1l.V.t. Minimumstandaard is niet: ex )1ic:etíiheïTÄ1Jgenof'md
Il~V.t. Minimuinstandaard is niet explic:et iiiliet lAP geiioeine.f
24- -Vei'deren door verbranden in DTO
~i2/23 Categorie I en Il afgewerkte olie regenereren lOt basi;(;Yr;'-~

Categorie II afgewerkte olie nuttige toepassing met
hoofdgebruik als brandstof of verbranden in een DTO t.b.v,
vernietiging van laagcalorische gevaarlijke afvalstofféii

-l-~-(H--+g_!

120120.C
-'hHH-+8--~

120120~C
120199

'1-2'~Ö+-'18':~'
1201 20 --

120199

12. 03 01
12°3°2"

1203°1.
122.-~'13~._.~
lTO!(l4 -~

120'lOl"
12ó'3~02'--'-'"'
.!L9~!..~_.,_.~
13-()IÜ4d

'13 o--8-5-~-l-3'H+üS--'

23
n.v.t.
2

ReiilInen in een thermisdic iil'lidreiniuin"sInstaJlal'íe
Minii~urnstandaard is niet: e:IJlciet in hetJ.AP gëõ(JeniJ.-----
Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet ll10gelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

12f23 I Categoi'ie J en JI afgewerkte olie regeiiererei;it;i basisolie
Categorie II afgewerkte olie nuttige toepassing met
hoofdgebruik als brandstof of verbranden in een DTO t.b.v.
vernietiging van laagcalorische gevaall~ike afValstoff'li

"130109. 130-109"

1301 "10"130"110.13-0J'10-

13 0"1 "11130111"1-3-HI+I

12f23/24 1 Categorie I en n afgewerkte oile l~:geìiereÍ"en tot basisolie
Categorie In afgewerkte olie nuttige toepassing met
hoofdgebniik als brandstof of verbranden in een DTO t.b.V.
vernietiging van Jaagcalorische gevaarlijke afvalstoffen

Categorie iv afgewerkte olie: verbranden in een DTO.

1 :2123 I Categorie I en TI afgewerkte olie regenereren lol basisolie ..
Categorie II afgewerkte olie is nuttige toepassing met
lioofdgebruik als brandstofofverbranden in een DTO Lb.v.

vernietiging van laagcalorische gevaarlijke afvalstoffen

'~":iì:i3- i Categorie i en Il afgewerkte olie regenereren tot basisolie

Categorie lI afgewerkte olie is nuttige toepassing met

lioofdgebruik als brandstof of verbranden in een DTO t.b.V.

vernietiging van laagcalorische gevaarlijke afvalstoffen

Aanbii'cler dient schriftelijk

Ie verklaren. dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is.
binnen de in het LAP geste¡d~

criteria."
-1-j

A!leen verbranden in een
D'lO is toegestaan t.b.v.
vernietigìiig van
laagcalorische fracties
(definitie cf. lAP)

-Xileeií-verbranden in een
DTO is toegestaan t.b.V.
vernietiging van
laagcalorische fracties
(definitie cf. lAP)
Allee'ii'v~~i:¡lí:ande-n van
categorie II afgewerkte olie
in een DTO is toegestaan
t.b.V. vernietiging van
!aagcalorische fracties
(ddinit:e cf. lAP). Categorie
IV afgewerkte.' olie moet
worden verbrand in een DTO.

AHi'£'1i vcrbranden van
categorie IJ afgewerkte olie
in een OTO is toegestaan
i.b.V. vcrnietiging van
laagcalolische fracties
(definitie cf. lAP)

-ATieeli\~~'rhi'anden van
categorie II afgewerkte olie

in een OTO is toegestaan
i.b.V. verni(.tíging van
laagcalorische fracties
(definitie cL lAP)
Alleen VE:d;r;I)dt:~--
categorie li afgewerkte olie

in een DTO is toegestaan
t.b.v. vernietiging van
laagcalorische fracties
(definitie cf. lAP)

-Alleen verii~~nden van
categorie lI afgewerkte olie

in een DTO is toegestaan
t.b.V. vernieligîn~:-~.~~.._..~"~"

13 01 13r----~'- lj(H-13- 130113 12123
Categorie I en Il afgewerkte olie regenereren tot: hasisolie

Categorie UI afgewerkte olie is nuttige toepassing met

hoofdgehruik als brandstof of verbranden in een D1"O I.b.V.

.yer.'~_~ig¡ng van laagcalorisdie gevaalljìke at~'3!~t.2.r~~

Categorie I en il afgewerkte olie regenereren tot basisolie
Categorie UI afgewerkte olie is nuttige toepassing met
hoofdgebruik als brandstof ofverbranden in eeu D'(O t.b.V.
vernietiging ,,?.!.~~.g~~.!?Ii~die gevaarliìke afvaistofTei~

1302 04 --~ 113 02 04 . 12/23
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1':";02--05 '-'-'ì~2¡231:30205 130205 Categorie I en II afgewerkte olie regenereren "t"()i-basisolie
Categorie UI afgewerkte olie is nuttige toepassing met
hoofdgebruik als brandstof ofverbranden in een DTO i.b.v.
vernietiging van laagcalorische gevaarlijke afvalstoffen

'I:l 02ü6--~ 130206'

--
-l~.-~

I

l-02-(l8~

1:503 Wj

13ü:i,og,,~

-i-:JHS 09 "~

13-0z-08 '

_!l._S)_J__£:i.~
130306'

-ii03 07'

130308 .

I ':i 03 "",'

130206'

1302'08'

13030~~...
13°306'

i
T 130307'

13 03()g---¡-'.

1) 03 09'

12/23

-1--2f23~

12/24 _____

12f23/24

12/23

12123

12(23

130310 ' 1272-3~-

BIJL.AGE 1

1 j--o:_~1-0-~ 130310

Categorie Ie11 Il afgewerkte ¿-;lîe regenereren tot basisolie'--
Categorie II afgewerkte olie is iiuttige toepassing met
hoofdgebruik als brandstof of verbranden in een DTO Lh.v.
vernietiging van laagcalorische gevaarlijke afvalstoffen

CategoÍTè' i en II afgewerkte olie regenereren tot bašlsulle

Categorie II afgewerkte olìe is Buttige toepassing met
hoofcgebniik als brandstof ofverbrandl'n in een DTO t,b.v.
vernietiging van laagcalorische gevaarlijke afvalstoffen

Verwijderen door verbranden in DTO
Venvijderen d(Jo~' verbrandeilin D'1O, indiE'Ii-~-îž.e stroom pcI3's
bevat, anders valt deze onder sectorplan 23
Categorie i en IJ (lfgewerkte olie regenereren tot hasisolie
Categorie In afgewerkte olie is nuttge toepassing met
hooldgebruik als hrandstofofwrbranden in een DTO i.b.V.
veniielÎgIng van laagcalorische gevaarlijke afValstoffen

Categorie I en IIafgewerkte olie-¡:;geiiereren tot basisolie -----

Categorie II afgewerkte olie is nuttige toepassing ffE't
hoofdgebruik als brandstof ofverbranden in een DTO t.b.V.
vernietiging van laagcalorische gevaarlijke afValstoffen

'Categorie I el1 II afgewerkte olie regeneren-'u"t()! basisolie
Categorie II afgewerkte olie is nuttige toepassing met
hoofdgehniik als brandstof of verbranden in een DTO t.h,v.
vernietiging van laagcalorische gevaarlijke afvalstoffen

(~aÏ:ëgorîe I en Il afgewerkte olie n~genereren lol baslsüÜë-
Categorie UI afgewerkte olie is nuttíge toepassing met
hoofdgebruik als brandsrofofverbrandeii in (,E'n DTO t.b.v.
vernietiging vaiilaagcalorische gevaarlijke afvaJstom'li

Categorie I en ir afgev,r.d¿:te- olie regeneren:ií- tot basisolie
Categorie II afgewerkte olie is nuttige toepassing met
hoofdgebruilc als brandstof ofverbranden in een D1"O t.b.V.

verniet'ging van laagcalorische gevaarlijke afvalstoffen

categorie m afgewerkte olie
in een DTO is toegestaan
t.b.v. verniet iging van
laagcalorisdie hacties
(definitie cf TAP)

Aileeii vèrbranden van
categorie II afgewerkte olie
in ('CH DTO is I(wgestaan
t.b.v. vernietiging van
laagcalorisclie h"acties

(definitie cf. lAP)
-ÄÍleen verbrandE'I1-\;m--
caiegorie II afgewerkte olie
in een DTO is toegestaan
t.b.V. wrnietIging van
JaagcalolÌsche fracties
(definitie cr.:AP)

Alleen verbranden van
categorie II afgE'werkte olie

in een DTO is tOt' gestaan
l.b.v. wrnietiging v.an
laagcalorische fracties
(definitie cf lAP)
Verbranden van categorie TV
afgewcrkte olie in een DTO is

~ocegestaan
Aì ¡~-'(~ii-ve rl)l"a ¡iele uVd 11

categorie rI afgewerkte olie
in een DTO is ioegeslaaii
i.b.V. vernietiging van
l(lagcalorische tbicties
(definitie cf. lAP)
Ail(-'en verl)l~aiìden van
categorie II afgewerkte olie

in een DTO is toegestaan
t.b.V. vernietiging van
laagcalolische fracties
(definitie cf. lAP)

-Aiitëï-;-verbranden van
categorie II afgewt'rkte olie

in ('('n D1'O is toegestaan
tb.v. vernietiging van
laagcalorische fiacties
(definitie cf lAP)

._"-~ Alleen verl;rai'í';:i'éli van
categorie II afgewerkte olít'
in f'en DTO is toegestaan
Lh.v. vernietiging van
laagcalolísclic (Ì"ctÎes

IJ
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Be. en verwerken van de waterfi'actie. Watt=ï'ige
sdieepsafvalstoffeii waaivool behandeling tot een loosbaar

i product niet mogelijk is mogen worden verbrand

13°4°1.

-r2
Be- en verwerken van"de watel'fractIe. Vvaterige _._-"
scheepsafvalstom~n waarvoor behandeling tot een loosbaar
product niet mogelijk is mogen worden verbrand

130402 . 130'102 .

12 Be- en wrwerken van de wai~:íii'actie. Waterige
schee ps afvalstoffen waarvoor behande1ìng tot een loosbaar
product niet: mogelijk is mogen worden verbrand

130403. 130403"

23 Scheiden iJl olie~:¿i~:¡:_- en slílifLiciie
Olidi:aclÌe opwerkeii tot bl'Hlthtofofdircc1 nuUige i(wpassìiig
met !lootdgehriiik als bramtsloJ
S!ibfraclÜ' rCÎniu('n in een thl'lliiisc:hc urondll'injoill's-
iiistallatk .." .." ~ .,
\VakrfIcicik na zlIiv('lÌng lozen via inridiliiig Wil,ir dl'
lNaterfLKtie vríjkoiii

-S(:!1t:;TJêí"i in olie-, waler-e11 slibfractie
Oli('fiaclic 0pw('lk('n lot lir.aiidsiofof diren nul tig(' tOf'JMssing:

met hoofdgdiniik ¡:ls bl¿indstof
Sllbfractie rt'jnigcu in ('cn llH'nnische gronl1reiiiigiligsi.
iistallatìe
v\/;iti'rfradie na zuivC'ring lozen via inricliting wa;i,r dl'
wall'ifracl ie vrijkomt
'Sc hl' i J¿:'íi-m'()H;::\~;-i;¡: ~ r: (' n s 1 i b fbc! ie -----.--

Olìefraciìe 0l)\verk('n tof hr:il1dslototdirc('! nlIiigt' !(wp:isSlng

met !ioofdgd)ruik ah brandstof
Slibfiaci.ie reiniocii ill ('i'n tli('nni"clic orondi-einioinos
installatie ,." .." ,." ~
Walcrfr:ictie na 'Zuiwring 107.en via inrícli!ing waar dl'
wat:l'rfrac\Ìe vrijkomt
Scheid('íilìì'olí¿::~vaicr- Cll slibfr:lciIt'
Olit'fractie opwerken tot linnd';tofofdireci iiutligc toepassing
met hoofdgebruik als brandstof
Slihtraetit' reinigen in een t1ieniiisclu' glOlJdlcinígiiigsi.
nstaiiaUe
'vValerfractie na zuivering Inzeil via iiirkhtiiig \va;ir de
wal('l'Iacti(' vrijkomt
Scheiden in olie-, w;iÜ'r- en slibfi.',lClÌe
Oli('fraciie opwerken tot brandslofof direct nuttige toep;:s~jiig
met hoo(ì.lg('bniik als brandstof
Slibfi';icrie rf'inigen in een tliermische
grondrcí iiigingsinstal ¡alie
\'\att'fÌ'aclÎt' na zuivering lozen via iiiridiling waar di'
w;,ih'rlraeÜe vrijkolTl
Scheiden in olie-, walfr- en slihfhictìe
Oliellacü~.2pVl?:E!~~1l toi lmiidstofofdilt'ct nuttige t(¡(passing

130:'01 '130501 130501

130:'(12 ~ 1:3°502 23

n o-5in'1JO.' 03 'lTHS 0:1 'l:!

(definitie cf TAP)

-Allcen wate-rige-~'~-

sdieepsafva1stoffeii waarvoor
behandeling lol e('\l loosbaar
product niet mogelijk is, I.

~j_!iio~n worden verl)l.and _
Alleen watelÍ"c
schC'epsafvalstoffen wc\aivoor
behandding tot een loosbaar
product niet mogelijk is,

~_!!!~~~l__ worden verbrand
Alleen waterigf'
sdieei)safvalstoffen waaivOOl
behandeling tot f'en loosbaar
product niet mogelijk is,
~i_~ogeii worden vE'rbran~__.,,~._

i

-- ..1

2:113'OS-Qr;..~

-l305-1Yi' . i3-HSO! -l;--H:i-ü'l '13

1';3"05.08! 13 ()5ü8~ 1-.'3-0:'-08-2 2J
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Sjjbfractic reinigen in eel) tliermische
grondn'i n igingsinsta BalÌe

\Vakrfhictle na zuivering lozen via inrichting waar de
wal:f'rfiactie vrijkomt
Voor brandsiofi-esi:ãïlteii die niet volc1odl ,a;1l zit' geldciide
PlOducls¡il'eificaties, onlwalcH'li ('.IJ sedilHelJIVen,vij,krilig
Indieii dit wel het geval is, desiilLHit' en lUHtigc Üwpassii__ig

Voor hr;:nd~¡orres!anten die Bid ;';O1"dCiCIl aaii de gddt'n(it~--
productspeciüc¡ities, ontwateren en sediinentvl'fwijdering
lndieii dit \A'cl hel geval is,A~;~_m~iti(' en miliige lO('p"s:~iiii~

Voor hrands(ofrl'stanttn die niet voldoen aan di' geldciidc
productsJK'cificalies, ontwaten~n en sediiiieiitverwijikring
Indien dit wd het p;eval is, dt'stillaiÍt e~l~~t tige toepassing _
Is gelijk aan iniiiinninistandaanl voor de slihlhicti,' die ¡('steer!
!lil scheiding van oliC'f\vatt'lfslibniengsels
Reinigen van de slibfractie in een thermische
veiwerldngsinstallatie

Categorie I en II afgewerkte olie regenereren tot basisoJie
Categorie II afgewerkte olie is nuttige toepassing met
hoofdgebruik als bl'andstofofvcrbranden in een DTO t.h.v.
vernietiging vaillaagca!orische gevaarlijke afvalstoffen;
Daar waar het gaat om vast en pasteus afval: Verwij(\('reii
door verbranden. Afuankelijk van samenstelling bn
verbranden ook als nuttige toepassing worden
aangemerkt;
OWS-slJ"omen: scheiden in deelfl'acties;
SUbfracties: therm ische gwiidreinigingsinstalla tie;
ßrandstofrestan ten: ontwaterenfsediint.'n tve1wijderinge lC.
HSSW-olie: sdieìdeu ofverbraiiden in DTO onder

voorwaarden
m~",¡ u Boorgruis: scheiding_j1_tJ!_tX.i~r,i,~~.l~t~~~ oli~'

Verwijderen door verbranden

13ù701 ~

1-
13070¡'~

13-0702

¡~---tJ!I03 -1;'30') 03',

1j08 Ol"

130802.

Vi 07(1'-'

+3°902

1 :30'103--'-

:1:-°9.02

130802~

140601.

140602.

140603.

p~£.04. _.
140605'
151)1.01
15 0102

IJ 08- 01-; -- -----fzJ

13 08 99-;~---l:i-os 99 .

lj.o8(Hd.

13°802'
---

130899.

140602'

140603" 1406--03"'0

+-

I

15010' (2)
+S--fH--f)-~- (3)

f-

140605'
+-:5 o~~

150102
15010'1
150102

'140604'
-14 06 05_~____

'l')fH.(i-1
1.5°'102

12/23

23

1'2/23

23

23

31

31

31

n.v.1.
n.v.1.~-~~-~
14/19

Verbranden is alleen toegestaan indien niet aan de criteria a Ifm
d van sectorplan 31 van het lAP wordt voldaan

Verbranden is (IHeen toegestaan indien niet aan de cnu;iTii-a-i)iii
cl van sectorplal131 v(ln het LAP wordt voldaan

..!'~l.!mUlìi'stänJäard is niet expliciet in het lA~~noemd
Minimumstandaard is niet expliciet in hel: JAP genoemd

N li ttj gj,~ t Ol'JM S S i np. -iÎi-((cw\;(-lì:íiivaîilniitf'n ij;¡ I her~;J)I:-iÚE~'

Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Niet

herbruikbaar kunststofafval moet worden verbrand
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Acceptatie l.b.v. R6's is alleen
toegestaan voor vast en
pasteus oliehoudend afval
Acceptatie t.b.V. DTO's is
alleen tOf'gestaan: categorie
IJ afgewerkte olie en BSSW.

olie eb.v. vemietigingvan
JaagcalorìscJie fracties cf lAP

De vergunning voor de
vetwerking van deze

categorie geldt tot: 1. oktober
2009
Vcrbranden Is alleen
toegestaan indien niet aan de
criteria a tJin d van
sectolplan 31 van het lAP
wordt voldaan

~Ve(:bi':anêien is alleen
. toegestaan Indien niet aan ctp
I criteria a t1m cl van
sl'ctorplan 31 van het lAP
wordt: voldaan

Alleen niet herbruikbaar
kiinslstof v('rpakki ngsafval

mag worden verbrand.--~~~--------~-~.~



1501°4 150104 14/21

1.501 06
- !:l
'4
~.i._
'4

-~-.
1.50LoG

1.501 09 1501 09

-l5-01-+()-!

150202'C1.5020Z"C

15-0105
1501 06

150-1 07
150109

JS-oiOS
1501 06

l .'Ol' 07.__

1501.09

, 7

, r,

32

15ü203C 150203c n.v.t.
.11

1-.Il¿Jl(;OT 07'

"16 01 08 -;¡- iG 01 08'

¡c-

I i

1501. 10 150110.

11/32

u

_Nuttigt' toepassing in de vorm van niaieriaalhl'rgehruik.

Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Uitval

en niet voor hergebruik geschikt: metaal moet wordeni ..
venvIJderd

j\r~f.to-\îig in 9_(' vorm v,~.!l materiaa!.lit'r.f/,bn!_!_~
Niet gescheiden ingezam~!d verpakkingsafVal: verbranden
Nuttige toepassing in de vorm van miiteriaallltrgehniil

Niet' expliciet-lIl het lAO genoein(CRefererend-~~~òl.pr;;
20 geldt voor gescheiden ingezameld textielverpakkingsafval:
nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebniik. Uitval
en niet herhl'ikbaar textiel mag worden verwijderd door
verbranden

Niet gereinigde gebruikte verpakkingen van verfafval c::-a.
is bewerking gevolgd door nuttige to(~passing; Inelien dit
niet mogelijk is, dan verbranden in een DTO
Verpakkingen van overige gevaarlijke afwùstoffen:
verbranden in DTO

Alleen niet herhruikbaar
metalen verpakkingsafVal
mag worden verbrand

Voor gasffè-Š:~(.n, nutúge toepassin-g, zo mogeliji( in de vo'rin van
JlOductgebruik, anders in de vorm van mai-1"aa_I._H~)Jlik. _~~'"
Voor zover het )nvikhouclende afvalstoffen betJ"eft: Mscheiàeii
en conceol:reren van kwik en zodanige ven-verkiiig dat
verspreiding in het milieu wordt voorkomen. Alleen bij een
kwikgehalte van mindei' 10 inglkg is verbranding toegestaan.
Voor het overige is geen minimuIlstandaard geddinieerd
binnen deze Eural-ode

. Miliim~~iÚ.staiidaa~:-~rìSix-pTIê1~t-IÄ~ld
.Nuttige foepassing .__ _ . .
Schddcii in oliefi';tctic cll metaalfraci.e, gevolgd door lliltlige
toepassing vaii deze 1îJters

'~'Kwikhoudènde afValStoffen: Af"cii'-dden en concentreren van
kwik en zodanige verwerking dat verspreiding in het
wordt voorkomen. Alleen bij ('en kwikgelialte van

is verbrandin~ loel!estaan. Voor het

AÏÎeen niet hebruikba,u'

textielvcrpakldngsatval mag
worden verbrand

Verl)randen in eeîÏ DTO is--'-
alleen toegestaan indien het
niet gaat om gebruikte
verpakkingen van verfafval
e.d. waarvoor nuttige
toepassing na bewerking
li()ge!ij1t is.
G-iis~nogei; niet ---
worden verbrand
Alleen kwildlOlIdende
afvalstoITen met een
kwikgehalte van meer dan 10

mglkg mogen niet worden
verbrand

l\ftappeii en
DTO Viln PCB IHHiden(1I olie en verbrandi'n Villl overige

~ hoiickiide bl'standdcIl'1l

Air-bags, aanspaniiiridiiìïigen voor v~:liigiieidsgordels:.---

Vernietiging door verbranden of detoneren
Lpg-tanks: nuttige toepassing

-';;;;;-7""
..-t 11/16

Materiaal en oÏiderdelen dTe~gedemonteerd zijn, inOei(~n nuttig
worden toegepast, zie verder Besluit beheer autowrakken. In dit
besluit zijn geen verplichtingen opgenomen t.a.v. demontage
van remblokken die asbest bevatten. Ten aanzien van
gedemonteerde remblokken die asbest bevatten (bijv. bij
garages) Îs geen miiiiniuinstandaard genoemd. Echter
venverking in d~~:!kan on!:~zondheids~_~_I_i,~~~H.~ oWl~~:"!i~~K,!n
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+-6-(H 2.1 -- Ð'(H"z+"+c
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160199

Tn bijl;ige i (ludcì~fj van het Iksluit b~:iì-;.;;:;:miiowrakkt,Jl is
opgenomeii dat afgetapte si-íT'n. fllE'paralt'l1 of¡mderc
productcii voor prodlKt- ofm"ierI;:I;llIwrgd)niik Ofiillttigc
toelMssing al/.onderlijk bewaard dieiien Ie WOniE'll.

Makdaa(f'n ondenh:kn die gi'deiiollt(,f'rd zijn. moden lUltlig
wordpii loeg(1last.Voor glasafval is iiuttige toepassing in de
vorm vaJi rnalf'liaalhelgebniik JIogelijk
ln bijlage i ond~.¡'T) van hel fk'shiit b('het'r atìiOiNi,lkkeii is
opgt'iionwn dal ¡¡fg,~tapte stoffen, pJ''paralen otanderl'
produnen voor prodiict. of inai('i-ia':llii'rgdiriiik OfllllUig'-
toepassing afl.oii(krl¡jk bewaard dieiwn !(' worden.
Materiaal eii OlHlenk"len die gedenwnkerd zijn, moelen nuttig
worden toegepast
In bíjlage 1 ond,'l D van hel Iksl\li, beheer autowrakkcii is
opgellOl00211 dal a1k~laple slorki!, prep,uaLen (lf aiid(~le

produclen voor product- of llah'riaalhl'l'gpbrnik of nut r igc
toepassing afzonderlijk bewaard dÌ(A1H'U 1e worden

Matcriaal en onderdelen dit' gedemonteerd zijn, mO(~leii nuttig
worden toegepasi
Mininiuiistandaard is Biet e~~plicîet in het lAP geiio('m(CÜ;:ll;-:~I:'T'ì\ïe~jl-I?¡.e~ voor nuttige

niet worden vergund:
MatclÌaal en onderdelen di,' gedeiiuilteerd ¡.ìjn, nioct,'ii nuttig
worden toegepast, zie v('nler BL'sluit beheer autowrakkeu. In dit
Iws!uii zijn .s;ef'n verplichtingen opgellOlJh'll t.a.v. demontage
van remblukken
li~rEi.g("i onder Di \I,m li('ilkshiit behet'r aiilowrakkt:\l is
0¡ig,'iioiiwn dat afgeiapie ~lotT('n, preparateii of ,inf!ere
producten voor product- of matcriaClllwl-gehniik of mittig('
toepassing afzoiidcrJijk bewaard dicJwn te worden_
Materiaal ('l1 ondt'rddi'n di,' gedi'monieerd zijn, moet('n nUI!Ìg
worden toegepast
fn hijlage 1 on(j(;i:~D van het Besluit hdieel aurowrakl((;:¡;-
opgt~ii(JilH'n (jat afgC'aptp stoffeH, pn'p;ir;¡ll'ii üf ;int!ere
producten voor product- of inateriaalht'rgebriiik of' Hl! i I ige
toepa.~siiig af,.oiidplJijk be\vaard dienen 11' worden.
Mali'ria,11 en olHli'1\klen die gedeIHOllkt'rcl zijn, m(Wkii nUlIig
\vorden ¡oeg;T~ist .._........___ .,...__...._---1
In bijtig(' 1 onder D v,m hl' ß(.slnil beheer autOIN¡,ikkcu is
opgl'nollH'u dat ;:dl.Wtapte slof't'l1. pn'p,lfateii orand!:r"

pro(IUCICll voor product. of inat~'riaaih('rgi.brtiik of ¡iiit 1 ige
i:oepassing afzonderlijk bt'\vaard dienen i- worden.
Materiaal ('1\ ondcrdden di,' gpdemonki'nl zijn, H\Ot't'll nuttig
wonh:ii IOcw-p,ast .
Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Uitval
en niet voor hergebruik geschikt metaal moet worden.verwijderd. _.._.~_ _._~...
Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergehruik. Uitval
en niet voor hergebruik geschikt metaal moet worden
verwijderd
Nuttige toepassing in de vorm van materiaalliergebniik. Uilval
en niet voor hergebruik geschikt kunststofa1\lal moet worden
verbrand

16(il.13.~ "

f()'Ol..i4'~'(' "

:iGoi'i~:¡r "

i ú'(H--z+-T('--I-'i 1

Alleen uitval en niet voor
hergebruik geschikt metaal
.!nag worden Vtrbran.~_~_____
Alleen uitval en niei voor
hergebruik geschikt metaal
iiiag worden vcrbra.nd

-Âlleel1 uìtval en n¡el "VõOi:-.
liergehluik gew:hikt

lcuiiststof;¡fval iiiag worden
verbrand

Alleen niel voor nuttige
toepassing geschikte
afvalstromen mogen worden
verbraiid

'1-60-i...£2. C 111

iG0199~ll1
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Alleen niet voor nuttige
toepassing geschikte
afvalstromen mogen worden
verbrand



+-€l~OI;-'- i-6-(i-i.--09-~ :Lj

-i-- ~-1¡60~ i--':. l (, - 0 2 -¡():,-..-

1602'1'1' iÚ 0211' ¡~

in bijlage 1 onder D van het Besluit beheer autowrakken
opgenomen dat afgetapte stoffen, preparaten of andere
producten voor product- of materiaalhergehniîk of nuttige I verbrand

toepassing afz0I!d~lliìk bewaard dierie~i te worden.
Aftappen eH spoelen van de app,ii.alt'ii, zodanig; d,ll hEt PCB-
gelialtl: van cl.. in hel apparaat aanwezigf' vloeistollagEl" is dan
o,s mgfkg PCB's pcr coug'-IH'er, l.wlroj,ken op het vulmiddeL.

.0Jle.~n de ar~i'lapff' i~~)rs mogen \~~?E~ie verhrand in__t~~g~~~l~
Aftappen el\ spoelen vau di' appal'akll, zodaii¡g dat he! PCB-
gehalte van de in het appiiraat aanwezige \/lo('isfof lager is dan
0,5 inglkg PClls pcr nmgelH'('r, betrokken op bet vulmiddel
Allt:L'I dl" afgetapt~~ PCB's mogeii \.vonlE' verbrand in ~:~l rrl(~

. Ten aanzien Viln geschdd('11 ingezamelde appilraten: N1lUigt'
I toepassing van de sanwiistdkiide delen, tot minil1ilallH'1
pcrcentage dat is opgenOlllC1l in de Leidraad Besluit
Vt~iwijd('ring wil en bniiiH~o(,i.

i

I~--i
1¡;02 -hl i(íolJ4 T() O:i-14 02.14 15

160215-'-" 160215. 1"5ì3ï----iG0215~

160216 1602 16 '5

,.._§.~;i ° J -'ë--
160304C

160303.C
160304C

160303"C
160304 c

u.v.L
2160304 C

Ten aanzit'n van gesdwiden ingpl.ainl'dC' apparaten: NU11igf'
toepassing vaii (k sa1nensjpiif'udt, ddeu, lol minima;il IH'l

percenlilge dat is opgE'uomen in (k Leidr,iad Besluii
vclwiìdc'ring "vii en bruingoed. _ .
Ten aanzien Vim gescheickn inge:l.llWldt, apparalcn: NUHigt'
toepassing van de sameiislí.Jlendc delen, lot minimaalliv!
percentage dat is opgt'noiii~n in de Leidraad Bi'sluit
venvij(kring \vIt eH bruin!~oed"

Ten aanzien van-ge"scheiden ingezarìi-ëîde en .kwik bevauenclt-:---
apparaten: Afscheiden en concentrC'rcn van kwik en zodanige
verwerking dat verspreiding in het milieu wordt voorkomen
Ten aanzien van overige gevaarlijke onderdelen uit wit- en
))niiiigoed geldt zove~l mogelijk nuttige _!?~P~:~.~,~ng
Zoveel mogelijk nuttige toepassing

Kwîkhoudt'nde OJiderdelen
mogen niet worden verbrand
alsmede onderdelen die
nuttig kunnen worden

_.i~gepasL
Alleen die onderdelen die
niet nuttig kunnen worden

...egepasi
Minî!~~~i.istandaard is niet ~_~EUS:.!~"t üi iïët"iA_p genoen~~~~___.____

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niel mogelijk is op
grond van de aard en samenstellng van de afvalstofof de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor vervvijdel'Îng van de afvalstof.

Aanbit'der dient scTI-rifteliìk
le verklaren, dat: "nultig~
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."

n.v.l.
2

r

16 03-05-~_,._

160306c
1603 05 '~c~~'
160306c

'"jG ii5~~': c
160306c160306c

160401' 16

B1JtAGE 1

i MinÍÏniiilirandaard is niet expliciet i!!J~!!.!~~ge;;õ(~ïñ"d~--~---
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van dE' afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwijderÌng van de afvalstof

_~,_.YE1~~tlging door verbranden of deton~reii

i Aalil)ie(IH.(ficlit.sc:li"iTÆïJlT-
I le verklaren, dat: "nuttigt:

I toepassing van deze .afvalstroom niet mogelijk is, I

l bi~iie~i ~~e in hel lAP gestdde I
cnt"l'iia. .- ::~-=:~_m j
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160402.

16°4°3'
160504'C

'6

16(31

-¡6-05ü5+' 1(;

i6050G'c 33

Verbranden voorafgegaan door een bewerking zoals in
voorkomende gevallen flegmatisering, waardoor de veiligheid Îs
~~'0.!!!~r~ _

Verbranden of detoneren onder toepassing van de geldende
veilì gheidsvoorschriften
Gasflessen: Nuttige toepassing van gasflessen, m..u.Y.
acetyleenflessen.
De minimumstandaard voor gassen is verbranding van
brandbare gassen en gevaarlijke gassen en aflalen in de
atmosfeer van niet-gevaarlijke gassen
Brandblussers: Nuttige toepassing in de vorm van
materiaalhergebruik voor bandblussers met een inhoud;: 1 kg.
Wanneer hergebruik van het blusmiddel niet mogelijk is:

koolzuurgas aflaten in de atmosfeer
bluspoeder verwijderen door storten;
haloneíi verwerken cfsectorplan 31;
schuimblusmiddelen verbranden,

Gasfk_~Sl'll: Nunige toepassing van gasfkssi'ii, ni .tl.V.
acelvlecnfksseii.
Dc i;iillininms!imdaard voor gassen is verbranding van
bl"anclbalt~ gasselJ eii gevaarlijke gassen eH a!laten in de
atiiosféer van niet-gevaarlijke gassen
Brandblussers: Nuuige tot'p;issing iu de vOlm Villl
materiaalliergL'bniik voor bandhlusser", mt. N'n inhoud;' 1 kg.
\VanHccr hergebruik van hel bhismiddel ni(' mogelijk is.

koolzuurgas aflaltii iu di' atlnoske1"
bluspot'dt'l ven.vijck'l"en door sTorten;
halonen vel\v('lken cfsi'ctolplan 31;

seh \iiinblusiniddf'I~'11 vi'lbrandcll
Concentreren van metalen door ONG, voor zover mogelijk op
grond van de criteria in sectorplan 33 van liet lAP

Gasflessen:
AHeen de gevaarlijke gassen
mogen worden verbrand,
niet de gasflessen

Brandblussers:
Alleen brandblussers met een
inhoud.. 1 kg iiiogen worden
verbrand alsmede
bI uspoedei-;. halonen en
schuimblusmiddeleii
Voor halonen geldt een
maximale
vergunningtëI'IIijirtbt 1

_~kt:ob~ 2009._~._

t\Heen die chemicaliën die
niet op grond van de LAP-

criteria van sectorplan 33
kunnen wordeii verwerkt via
ONO mogen worden
verbrand
Alleen (Iie chemicaliën die--
niet op grond van de IAP-
criteria van sedorplan 33
kunneii worden verwerkt via
ONO mogen worden
verbrand
A:ik'en die chemicaliën die
niet op grond van de LA"
criteria van sectorplan 33
kUllH'n worden verwerkt via
ONO mogen worden
verbrand
Alleen die cheinicaliën d1;-'--

. niet op grond van de LAP"
I criteria van sectorplan 33
kunnen worden verwerkt via

33160507~C
Concentreren van metalen door ONO, voor zover mogelijk op

grond van de criteria in sectorplan 33 van het lAP

160508'c 33

160509C 33

Concentreren van metalen door ONO, voor zover mogelijk op

grond van de criteria in sectorplan 33 van het lAP

Concentreren van metalen door ONG, voor zover mogelijk op

grOlid vaIi dectitel"a in sectorplan 33 van het lAP
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160606"
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-iÐ-WiòR.:.ç

160709.C 160709.C 112

160799C 12-160799C

I

~--- 160805'

BIJLAGE 1

'160805' 160805.

:~o

29
29
29
29/30
u.v.L

putLige toep~~_~:.!El in de vor!-ii van materiaaiiicrgebniik

.Xerugwiiiuing en nuttige t0LJ~~SSiiig van de metalen
T('l't1g¡.vinning en nuttige toepassing v'!.~,l eh' metalen
Nuttige toepassing v,m de metaalfractie

i'~~.tìgl' toepi.~šj~.!.in de vOl"lïvan materiaa!lH'rg('bni~
Minimumstandaard is niet expliciet in het lAP genoemd.
Niettemin is er keiineltjk voor accuzuur (zie Besluit beheer
autowrakken) een nuttige toepassingsmogelijklieid.

Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebniik. Uiival
en nier voor hergebruik geschikt metaal moet worden
verwijderd.
'NlIttige toepassing in de vorm van materiaalÌiergebruik. Uitval
en niet voor hergebruik geschikt metaal moet worden
,i:~~ilderd.
Nuttige toepassing in de vorm van materiaalliel"gebruik. Uitval

en niet voor hergebruik geschikt metaal moet worden

verwijderd.

Nuttige toepassing in de vorm van mai:eriaalhergebruik. Uitval

en ni el: vOOl hergebruik geschikt metaal moet worden

verwijderd.
2; ~i Nuttige toepassing in de vorm van materiaal 

hergebruik. UiL val.~- "_.._..-"'._~.. ._-,,--~_.-

OWSnlt'llgS('ls'
Scheideii inolic-, \\'atcr-cn slíbtbic1if'

OUefJ:acl ie opwcrh'l1 tnt hran(lstof of direct nuiiige tui'passiiig

met hoofdgebni¡k als brandstof
Slibli"adic ll'lligCll in ('CH thennisdH'
grondrei iiigiiigsiiist allat ie
vVaLerfraclie na zuivering Inzcii via inrichting ,va;ir dt'
watf'rIÌactie vrijko!H.t
/\fgc'werkte olie: afhankelijk van de categorie: llHlligetoepassing .
Daar waar het gaat om scheepsafvalstoffen: Voor
cheniica1îënlioudel1de waterige sdieepsafvalstoffen zodanig lll"
en verwerken dat de waterfractie binnen het kader van de Wvo
mag worden geloosd.
Voor de bij bewerking afgescheiden slibfTactie en
ladinggerelateerde afvdstoffen en droge ladingrestanten
veivvijderen door verbranden, tenzij dit technisch niet mogelijk
is.
Niittige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogeiiTkis op
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

160801 160801 2'

--~
16 08 oz .c"- -i608oz$c i608oz$c 2 ,

I

I~~~ 11.608oJc 1608o3C 2 ,

I

i i

f21-
i I
I

¡ 160804160804
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Vei1;¡.';nden is alleeii---

!o(;gestaan indien cr geen
mogelijkheden zijn voor
l.-i!"~Lge toepassi.I2,______

Alkf'Jl niet

scheeiisafvalstoffen mogen
worden verbrand of
scheepsafvalstoften waarvan
de waterfractie niet kan
worden bewerkt

Aanbieder di(:J~it sduiftelijk
1(' verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet !Hogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."
Aifëe'iï uilval en niet voai:"'--"--
hergehniìk geschikt metaal

_~~~~K~9Er1.~~!..~rbrand
Alleen uitval en niet voor
hergebruik geschikt metaal
mag worden verbrand
Aiit::iï' uitval en niet voor
hergebruik geschikt metaal
mag worden verbrand

Alleen uitval en ,liet voor
hergebruik geschikt metaal
!l¡:g worden verbrand

Alleeiiuitval en niet voor
hergeb.!~I~.K~.schikt metaal
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2'

en niet voor hergebniik geschikt metaal moet worden

_ venvijderd.

Ilag

Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruiic Uitval

en niet voor hergebruik geschikt metaal moet worden
hergebruik
mag worden

"
hergebniik
mag worden

n.v.L
n.v.L

Nuttige toepassing in de vorm van materiaalliel'gebruik. Uiiv¡¡l

en niet voor-hergebruik geschikt metaal moet worden

verwijderd.
'Minirnumstandaa"rd is niet exi;iíciet in het IAP"genoemt!____
Minimumstandaarct is niet expliciet in het lAP genoemd

Minimumstandaard is niet expliciet in hel lAP genoemd

Miuimumstandaaill is niet expilëlet in het lAP genoemd

u.v.L

Il,V.L

12f27f34~r Daar waar-Ii"et gaat om schi'epsafvalstoffen: Voor
cheinicaliëiihouclende waterige scheepsafvalstoffen zodanig be-

en verwerken dat de wateríì'actie binnen het kade!' van de Wvo
mag worden geloosd. Voor de hij bewerking afgescheiden
slibfractie veiwijderen door verbranden, tenzij dit technisch
niet mogelijk is.
Daar waar het gaat Cim indusÜ'ieel afvalwater zoals genoemd iii
hoofdstuk 2 van sectorplan 27 geldt verbranden
Daar waar het gaat: om fotografisch afval: tenigwinning van
metalen dan wel zuivering gevoig~ßoor ¡ndampii~

12/27 I Daar waar het gaat om sclieepsafvalstoffen: Voor
chemîca1iënhoudende waterige scheepsafvalst:oflen zodanig be~
en veiwerken dat de watelfractîe binnen het kader van de Wvo
mag worden geloosd.
Voor de bij bewerking afgesc1ieidenslibfractie verwijdereIl door
verbranden, tenzij dit technisch niet mogelijk is.
Daar waar het gaat om indtistried afvalwater zoals genoemd in
hoofdstuk 2 van seciorplan 27 geldt .verbranden

12/'27 I Daar waar het gaatain seheepsafvaTsioffen: Voor

ehellicaliënhoudende waterige scheepsafvalstoffen zodanig bc-
en verwerken dat de waterfractIe binnen het kader van de Wvo
mag worden geloosd.
Voor de bij bewerking a(gescheiden slibfract¡e veiwijderen door
verbranden, tenzij dit technisch niet mogelijk is.
Daar waar het gaat om industrieel afvalwater zoals genoemd in
hoofdstuk 2 van sectorp1an27 geldt verbranden

12j27-' --'I Daar waar het gaat om scheepsafvalstofff.il:Voor
cheinìcaliënhoudende waterige scheepsafvalstoffeii zodanig be-
en verwerken dat de waterfi'actIe binnen het kader van de Wvo
mag worden geloosd.
Voor de bij bewerking afgesdieiclen slibfi'actie verwijderen door
verbranden, tenzij dit technisch niet mogelijk is.
Daar waar het gaat om industrieel afvalwatl'r zoals genoemd in
hoofdstuk 2 v~~~ectorplan 27 geldt verbranden

en

Alleen
mag wordeii
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-i61103'C

-~--

Minimuinstandaard is niet expliciet in het lAP genoemd. De
vraag is echter of de verwerking hiervan in een
afvalverbrandingsoveii doelmatig is gelet op de te bereiken
volumereductie en oflder geen nuttige toepassing mogelijk is
(na iinmobolisatie)
Nuttige toepassiiig-:-ienzij nuttige toepassing niet iÍiogelìjk is op
grond van de aard en samenstelling van de afValstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger Iigg('!l
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

i6-ii02C 2

.'16"1~O? 11.V.t. Minimumstãïi.daard is niet explìdet"l,Í het L.AP genoemd. De
vraag is editer of de verwerking hiervan in een
afvalvE'rbrandingsoven doelmatig is gelet op de te bereiken
volumereductie en afhief geen iiuttge toepassing mogelijk is
(na mobilisatie)

. Nuttige toepassing: tenzij nuttige toepassiììg niet mogelijk is op-

I grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing suhstantieellioger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

161104 (" 2

16110S'C n.v.t.

2

'l'l-Ü'~~~~~~~' f'

l70201C(2)

'9

'I'J\.UHigt' toepassing iu de vorm van inai('ï:Ewiiìl'll~eEruTk.lî\::;;1
CH uki herbruikbaar kunslstol¿ilval moei INon\(li vcrbrdnd.
Nuttige toepassing in dl' vOlm van Vfl"hpiidt'ii is ongewenst

+7'02'~f;':i-;Tîï

16110S"C Miniiiuiistanciaard is niet expliciet in het lAP genoe"ïUï:De

vraag is echter otde verwerking hiervan in een
afvalverbranciingsoven doehnatig is gelet op de te bel"eik('n
volumereductie en of hier geen nuttige toepassing mogelijk is
(na mobilisatie)
Nuttige toepassing, t;nztj nuttige toepassing niet n;og~,fijk is op
grond van de aatd en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing siibstantiëel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afValstof.

16i-o6c

'tTutUgt' toepassing in de v(~rn.) \'~~n maie¡"ia;ilh¡-'rgebroil,
Nuttige toepassing V.w.b. ;\--n B-hoHt;
Verbranden van C-hout is niet tuegestaan

l-';-O-l-n&-!--c

1'10"" 01.(' 17°:20IC
~
13

170204'C 13/191170204'C

17030--ì'C

170204"C Voor gescheiden- ingezameld vlakglas: Nuttige toepassing in de
vorm van materiaalhergebniik
Voor gescheiden ingezameld kumtstofafval: nuttige tm'passing
Alleen uitval en niet herbruikbaar kunststofafVal mag worden
verbrand
Bituiiiineus dakClfval en teermastIe1c Verbanden in een AVilS---
toegestaan, echter niet in een DTO
Dakgrind: reinigen en nuttige toepassing

Bitumineus dakafval en teermastiek: Verbanden in l'en A VI is
toegestaan, echter nÎet ineen DTO
Dakgrind: reinigen en nuttige toepas~~inL

170204~C

1'1301 (, -17'-1):)- lH (; 13

170302C 170302C 131703.0:~(" 170302C
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te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in heL lAP gestelde

criteria."

-Xanbiedel" dieiiL schriftd¡jk

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binnen cle in hl' lAP gestelde
criteria."

Aanhieder dient scliriftdijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing vau (j(ze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."

f---------Niet gescheiden Î1igezame!de

fracties en Hiet herhniikhaar
kunststofafval mag worden
verbrand

Alleen bitumineus dakafval
en teermastie!c mag worden
verbanden op de RO's

Allel'll bitumineus dakafval
en teel1uasiiek mag \vorden
v~lb~~!:~_~__i.l) dl' RO's



'"170409'c

l70_1 U)-~-(-'

!¡-------
i

17050'l('

170409'C

''"ilf.!G,-')0'1'10'(' 11704 10'..

F/ü411+ ¡ -1-9-fl4-+-lC

170503 'c'--

i? 051l4C ¡ '1705 ';)4(' 170504c 1.'-)

170601' __ ~9 ,," "'~
170603' 170603 '13170603'

170604 1706041170604 '3170604

170903.C

BIJLAGE 1

+9-08 -82(' l'lo3-oZJ+ 13

-170901.C 17090-1'C '3...~-
170902.C 170902 C 13

-- ---
170903'c 170903'C '3

Vel"wijdei'en d(~i;l~~i-ë;rh:O:--E('n !ioogv,:aanligt'j
v(,lwerkingsiiwthodl' is geen optie_
Minimuinstandaard is niet expliciet in sectolplaii i:3 van het~ ,",oe" ---- -- t
Minimumstandaarc1 is niet expliciet in sectorplan 13 vanliel

'~~~~:::~::l~~~l:~'-~~~:~~~-t expliciet in sec.~;9~~1!J_~_1!__!_1~,~_n)~;:,~..~~ -~_~

2'

Bitumineus dakaf'val en teermastÎeic Verbandt'll in epii AVI is
toegestaan, echlcr niet in een DTü
Dakgrind: reinigen en nuttige toepassing ___n._m'_"'._

Nuttige toepassing in de vorm van maieriaalhergebniík UÎtval
en niet voor hergebruik geschikt metaal moet worden
verwijderd, Alleen afgescheiden fracties gevaarlijke stoffen als
PCB's kttnnen worden verbrand.

2. 1/26

Sdll idj ii£v;-i;~"~~ï¿:.tnt'aalfra('t je l'il-(î;:- H'_st/ì.ac!.\', gc'V\)I;~(i-'~iöD;-"
maipriaallltlgebluik v;ll de metaalfraciíe CH verwijdej'f~n door

verbranden van de restfractie
Schl'idillg\~;ï)"d-¡lnelaalfl"actie en cÎe restfi,lctj(', gevolgd dom
niateriaaJlwlgebniik Vim de indaalfÌ-actit' èH vt~r\vijdcn'n door
verbranden van ek restfÌ"ctit,
Voor grond geldt: Bewerking volgens de geëigende methode tol
herhllikbalC' grond die voldoet aan de kwaliteitseisen van het
Bouwstoffenbesluit
Een uitzondering geldt voor ernstig verontreinigde grond
waarvom.het sec; heeft aangegeven dat deze niet reinigbaar is_
Voor deze niet reinigbare grond is de minimumstanciaard
storten. Nui-üge toepassing van ernstig verontreinigde niel
reinigban' grond in een D'1O is ook mogelijk als beschermende
,els ter vervai~ing van primaire gron~stoffen
Be\verking volgt~l1S de geëigende Ilethodt' '-ol helhruikli,iJ"'
grond die voldm't aau de k,NaJiIt.'itsciscn van hel
BOiiwstof/ì::nlwsl iiít
Verbranden is toege~çtaan, Echter verwerking in de Hi kan om

ezondheidsl£~ndige oveiwegingen niet w~T~_":_~~~r.ß~
Isolatiematerialen die niet herbruikbaar en niet verbrandbaar
zijn op grond van de Regeling niet.herbruikbaar cu niet-
verbrandbaar bouw- en sloopafval mogen niet worden verbrand

22

Isolatiel1ateriaïën die niet herbruikbaar en niet verI)randbaar
zijn op grond van de Regeling niei~herbluikbaal en niet-
verbrandbaar bouw" en sloopafval mogen niet worden verbrand
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Alleen
en !eelmclstiek mag worden
verbanden ..) de RO's

--i\lleen uitval en iii:i.;;õõ¡:-
hergebruik geschikt metaal
mag worden verbrand

"ATîë";;lliiet reinìgbare grond
mag worden verbrand

-=J
Alleen isolatiemateriãlen die

niet onder de Regeling niet-
herbruikbaar en niet-
verbrandbaar houw- en
"loopafval vallen CB de niet-

herbruikban:
isolatiemat.prialen mogen
worden verbrand
Alleen isolatìt~niaielTalen die
niet onder de Regeling niet-
herbruikbaar en niet-
verbrandbaar bouw- en
sloopafval vallen en de niet-
IH'rblliikbare
isolatiematerialen mogeii
wordeii verbraiid---~-- --.,,----~--_.--

-~=l._._~_..



170904 170904C 170904C '3

180101 C '18-0+(1--( '0

180102C '0

tAP genoemd
Minimumstiiidaard is niet explic'ü;t'Tiisec'iorplan 13 vaìi-E~~i:

! lAP g~~~~g~~
Verwijderen door verbranden bij de ZA VIN en wanneer de
capaciteit van de ZAVIN ontoereikend is, dl' AVR. Verwijderen
via de Hl is om gezondheidstechnische en esthetische
overwegingen niet toegestaan.

Veiwijderen door verbranden bij de ZA VIN en waniwer de -
capaciteit van de ZAVlN ontoereikend is, de AVR

'0 Verwijderen door verbì:anden bij de ZA Vi'l\f~"¡l-\vaiineer de
capaciteit van de ZAVIN ontoereikend is, de AVR

180103°c

1180104C--
-"'~-'-'~"---

180104C 18 Ol 04 180104 3

180106°c 180106'c ii.v.t.-_.
180107C 180107c 180107c 180107c z

- Veiwijderen door wrbraiideii in een AVI, waarbij aan
reststoffen minder dan 5% van de ingangshoeveellieid op
ewiditshasis wordt gestort

Minimumstandaard is niet expliciet in het tAP genoemd
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afValstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdcring van de afvalsiof

1 g"o:"(.'" -1 -1 RO.i.~~~--ri-o

1801 09 1801 09 180109 180109 2

180201c -i-8'()2',H'-(' '0

I-------.J---w1802. 02...._..

Verwijderen door verbranden bij de ZA VIN en wanlH'er de

capaciteit van de ZAVIN ontoereikend is, de- AVR.
Verwijderen via de Hl is om gezondheidstedliische en
esthetische ovciweginge-n niet toegestaan,

"Nutüge toepassing, tèJiziTîiiîtT:g(~ toepasšllgiüet mogeüjkTsoi;-
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof

Verwijderen door verbranden bij de ZAVIN en waìin-~er ae--"

capaciteit van de ZA VIN ontoereikend is, de AVR.
Veiwijderen via de Hl is om gezondheidstechnische en
esthetische oveiwegingen niet toegestaan.

Veiwijderen door verbranden bij de 'I.AVIN en wallli(~ú(le'
capaciteit van de ZAVIN ontoerdkend is, de AVR

2.180203c180203C 180203C 180203 C

BIJLAGE 1

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mugclijk kc)p
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
lUe-('rkostcn van nut tige toepassing substantieellioger liggeii
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wanneer
gezag schriftelijk
toestemming heeft verleend
kan deze stlOom bij AVR

wanneer
gt'zag schriftelijk

toe~t('iiiiing heeft verleend
kan deze stroom bij AVR
worden verbrand
Alleen wanneer li
gezag SCllliftelijk
toestemming hecft verleend
kan deze stroom bij AVR

AanbitdCl dient schriftelijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvai.,troorii niet mogelijk is,
binnen de in het tAP gestelde
criteria."
Alleeu waiiuf'f'l' het bevoegd i
gezag schriftelijk i
toestemming ¡weft verleend j
kan deze stroom bij AVR
worden verbrand
'AailbTeeIer dient schriftelijk

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van dezf'
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."
ÄÜ(:e'ìi"\\;ãìiiieer het bevö~~g(
gezag schriftelijk
toestemming heeft verleend
kau deze stroom bij AVR
worden verbrand

"ÄíT;;il-waiineer het bevoegd
gezag schriftelijk
toestemming heen verleend
kan deze stniom bij AVR
worden verbrand
Aanbieder dient schriftelijk
te verklaren, dat: "nuttige
toellassi~~yai~!~~~



18020S.C
180206c

n.v.L
2

MiniimÌnistandaard is niet explière¡:1Îi het rAIl genoemd
Nuttige toepassing~--të'ìi-zTJ nuttige toepassing niet n~o~iijk is op

grond van de aard en sanlenstelling van de afvalstof of" de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger ligg(~n
dan de kosten voor verwijdering van dl' afvalstof.c 180207.

f-- 1802 08 180208

19 0-105.

180205~C
---'--1-8'02- 06 c

180208

ri,," £1", i,",~t",n "oor

-1802 0'1' '0 Verwijderen door verbranden bij de ZA VlN en wanneer de

capaciteit van de ZA VIN ontoereikend is, de AVR.
Veiwijderen via de Hl is om gezondheidstedinische en
esthetische oveiwegingen niet toegestaan.

180208

19 0105

2 Nuttige toepãssing, tenzij nuttige to¡:-i;ãSšTi-ígniet mogelijk ÎS-UI;-

grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hogC'l" liggen
dan de kosten voor veiwijdel"iig van de afvalstof.

"

6

Storten in big bags, als dan niet geiiì~~i-;~£(T'ñ~-ë't'-aiidere
reststoffen. Daarnaast zijn alle technieken die leiden tol
volledige toepassing van" het rookgasreinigingsl"esidu
toegestaan.
Voor ~ai A y!:lOokgasreinigingsresidu sl2:I:!E_!~n _~_..___._.m

.Y.E0r nat A Vl- rookgasre inigi ngsre si5!_l!2.~2:_!:_t_(~y~.
1901°7' 6

Storten in big bags, als dan niet gemengd met aiiden"

reststoffen. Daarnaast zijn alle technieken die leiden tot

volledige toep~lSing van het rookgasreinigiiigresidu toeges!_?:~!~:,-t_.

Storten in big bags, als dan niet gemengd met andere

reststoffen. Daarnaast zijn aHe technieken die leiden tot

volledige nuttige toepassing van het lOokgasreinigingresidu

toegestaan.

1.9°106. 190106'

1.90107'

19°1 10

-19 Ol 060

19°1°7'

190-110'

19()11"1 . C
190117--

i 1"0"
190199

BIJLAGE 1

190111'C
190117'C
190118c

19 Ol 99

190111'C
190117'C
190118 c

1901 99

6

6
n.v.t.

Voor nat- AVI-rookgasreinigingsresìdu storten.
~lve~iia~g!!_.~9EE~t9_i~ten op een C3-st:ortplaats-------
TMnimumstandaard iS_~l~.~i:i:xplidet in het lAP genoemd

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Jlogelìjk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substant:ieelhogel liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

,

2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogeiijklS'"oï:;-
grond van de aard en samenstellng van de afvalslofof dc
meerkosten van nuttige toepassing substantìec! hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering vall_~t~rY"ilJ~!9.f._._.___~,"
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._-~

Aanl)iedei' al;;lt.~ci;~~lfteliji--

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binncn de in het lAP gestelde
crih'rÎa."

.-Alleen wanneer het bevoegd
gezag scIiriftelijk
toestemming hecft verlcend
kan deze stroom bij AVR
worden verbrand
-ÄiÏnhieder dient schriftelijk
Ie verklaren, dat: "nuttigt;
toepassing van deze
afvalstroom niel mogelijk h.
biniwii de in het lAP gestelde
criteria."

Aanhieder dient schriftelijk
te wrklalcl1, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het rAP gestelde.criteria." I
'l:;iïih¡~;(iei~(liellt s;:ïrTftËT1Jk"~'
te verklaren, dat: "nuttige 1i
toepassing Viln deze

_~r.y'~!_~.tE~~m niet mogelijk is,



190203 190203 19°203

190204-;;
~-----

19°204' 1902 04 ~ I n.v.t.--_.~...~
190205"(: 19°2°5'(: -190205.:._C 33
1 9 o~~~..~._., 190206(: ---- 190206(: 190206(: 33 ..
1-9t)~- 0'ì -~ -:;9:i)'~-:;R::--- '1 9-oz-o'l ~ 23

._.._"-

f=

--
19_2~_.~18 ,- c 190:io8'c ~.ì90208'c n.v.t.

_~90209'C ~5L~2 ?9 .'c-- " 190209'(: n.v.t.-~_. --~--- --,,----~
19°210(: 1.902ìOC 190210C 190210C 2

11 -

_.

~
,

1902lì~ 190211.C
190299C

._,-~

'190304'
1903°5 190305

:! 03 04 .--_190305 -

19°306'
'190402 .
1903~
19 05 01

190402'
_.'-'-i"904 03 .

19050-1

19 02 0:3 2 Nuttige toepassing. tenzij nlltUge toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hogt.'r liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof

Minimumstand!:iard is niet expliciet i-ii'ïlel IAp..."0_~~~î_J~(L UMm.._..

Verwijdering ___~....__.. ... _.____.
Verwijdering

'--Reinigen van de slibfi'acik iii ('('1\ thej:rõr;dk;---- ------------~--

grondrdiiigingsin st allatie
Miniirlì.imstand~ard is niet expliciet: in het rAP genoemd

._~1îniniumstandaard is niet ~~~~tii.~.!~~_~ LAP.Eenoemd
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
ineerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen

dan de kosten voor vervoJijdering van de afvalstof

criteria."
i\ãllhit'dei~'(iîellt schriftelijk
te verklaren, dat: "nuttige
top passing van dcze
afvalstroom niet mogelijk is,

i binnen de in het lAP gestelde
criteria."

n.v,l.
,

190211~C
'19 m 99 C

190402 .
~0403

--

Mînimumstandaard is niet expliëiëtùïÚe-d::fgelioemd
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

U.V.t.

2

Mi0~~TIÍi!~~~~~~~Ts~¡ilet expliciet in hN lAP genoemd
Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
ineerkost('l van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

n.v.t.
n.v.t.
u.V.t.
2

--I MÌJiill.!~!~_t_~.~l~I_~~!:~i~..~!.~.~!:~l~t.~iet in het lAP genoemd MMinîinumstandaard is niet expliciet in het tAP genoemd
Minimuiistanc1aard is niet: expliciet in het lAP genoemd
Nuttige toepassing, tenzij Buttige toepassTìig niet mogelIJElsciil-

grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afValstof.

19°502 19 05 02 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet n;¿g~:rijk is ui")
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantiet' hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

'19°5 02

'19 05 03 19 oS 03 19 oS 03

BIJLAGE 1

19 05 02.

I

119 0.5 03
2

.1 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op"_..~glOnd van 0(' aard en samcnstelling van de afvalstof of de

PAGINA 52159

A~ãi:;Eleaeï:--rI¡eí~-t'sëliriftt.' IlJ---
te verldarE'll, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
hinnen de in het lAP gestelde
criteria."

Aanbieder dieni:~;Cfiriftcli:Tk-
te vE'rklan'n, daL: "nuttige
toepassing van deze

,ifvalstroom iiit' mogelijk is,
binlH'n de in het LAP gestelde
criteria."

Aanbieder dient schriftelijk
te vcrklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalsl room niet mogelijk is,
binnen de in het LAP gestelde i
criteria."

A;iiibie&'r dien! schi'¡f!elijk-
lt~ verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afValstroom niet mogelijk is,
binnen de in het LAP gestelde

criteria."
A an bTea-Z:~:'d ie ñTš'êìlrift (' i GT(~
te verklaren. dat: "lIlttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binnen dl' in het lAP gestelde
criteria."

. Aanhiedei:-(flêllt schriftelijk
I te verklaren, dat: "nuttige



meerkosten van nuttjge toepassing
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

19°599 Nuttige toepassing, tenztj nuttige ioepassing niet inogelijk is~;P'
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof.

.9°599 190599 190599 12

"Niùtige toepassIiig'~'-tenzij nutlIge i~"oëpassing niet mogëmï(~ls"oî)'

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger IiggC'n
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

190603 190603 12

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

190604 19060412

190605 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk ¡s~(lp

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantÍL'el hoger liggen
dan de kosten voor wiwijdering van de afvalstof.

190605 12

19 06.o6.----2~~--- Ñu~tilge toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of (k
meerkosten van nuttige toepassing substanÜee) hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

190606

190699 Nu ttigetaê-passing, ten zijn ti t t ige- toe passii'imetïiï-¿;geiTli(T;-ü);'
grond van de aard en samenstelling van d(~ afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afv,ilstof.

19069912

190702'C
190703C

_~.2~.?2 02 . c--_._lJ~.v.t.190703c \2
'MIîi'Iïnumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing nÎet inogt~iD1CIs op

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van iiuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

190703C
190702'C
190703C

190801 190801 190801 190801 15

190805 190805 1908 05 19 08 05
15

190806'
--

19ö806' _._!9 08 o¡~_+n.v.t.
190807' 1 9 0~._.~1. . 1908°7. n,v.l.

VDor-rOcïštë-rgcæJis niet exilTIclet een miniinale
verwerkingsstandaard opgenomen

lliermisdi veiwelken al dan niet na voordrogen

Minimumsiâïidaard is niet explic1êt'"li"-i-iì'-et LAP genoemd
Miniinum:~~~~~,~.§_~9.Js iii~i~exljiic~!~_iú':.ll.~.t_.!¿t geíio(,li-i~L__

van
afvalstroom niet mogelijk is,
bin m'n de in het JAP gesie1ck

criteria."
Aaiib¡ed~l:-~iiel1t scïlì'ifteii:Hz".

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van de7-e

afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."

"Aanbieder die"iš.¿')iriftelîjk
Il verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet. mogelijk is,
binnen de in hel lAP gestelde
criteria."
Aanbieder diè1t'';Cííï'iftelijk -~-,
te wrklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
hinnen de in het lAP gestelde
clÌtelÌa."
"Xã';ií;Ti.;ci(~ì:cient sehriftdJIi:-'-
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afva!stlOoin niet mogelijk is,
hiniwn de in het lAP gestelde
criteria."
Aanbìedei=l"ient schriftelijk

te wrklaren. dat: "nuttige
toepassing van de;.e
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria."
Aanhieder dient schriftelijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
hinnen de in het lAP gestelde
criteria."

A"ãÏÎbiccleí: dient schrifteliji(--

te verklaren, dat: "nuttige
toepas.~ing van deze
afvalstroom iiiet mogdijk is,
bìnnen de in het lAP g(.stdde
critelÎa."
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190808'1.908 Dg 190809 2 Op .'Aanbieder dient schriftelìjk--
van en van de Ie verklaren, dat: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosteii voor verwijdering van dl' afvalstof. afvaL~troolI niet mogelijk is,

binnen de in het lAP __--_I....
criteria."
SCllt'Ùleii iii ()lü,-:,-\~:;itC'r- en
~iilifracii('
Olìpfraetic opwer!(cii lot
bi:andstofotdìl\'Cl nuttige
I()'p;l';sing mei hoofdgdlliik
als hr;indsiof
Slibh.;tct ie n'ínigi'u in ('('lJ
IIH'lmisdie
groiidrci II igingsi us! iJl i al i,'
VVakrtj,lctí(' na ziiivering
lozeii via iiiridlting waar d"
water1ì',u,tÍt vlijkoiiit

~'Q:;i;Lti;;

f--
1908-10'

I------~--

1908iO 1'Jo8H)' 23 Schciden iJl olie-, wal('l-l'll sliblLidie
Olivfractie 0pl.velkeii tot br;indsiofuldireci nuttige (()('¡i,issiiig
met hoofdgebruik als buindstof
Slibfraltie reinigcii in ccll illfrmisdi('
gl'ondl'eiJiigillgsüist al 1 at ie
\Vat('lfrac!ic na zuivering lozen viii ìnriditing \va,ir di'
wa1t'rti,Kiic vrijkoiiir

190812C
_.!2~8 11 . C
1908'12C

2.~~_13 . c .-
190814c

190811.C
-T19 0812 c

.:2,~~~~l~.c
190814C

.!.s~a,,~,! ,~~
19081"1C
1908-13'C
190814C'190814C

"-
"-
n.v.t.
2

111ermisch verwerken al dan niet na voordragen

I~.~!:~_isd.i-ve-rwerken al clan_I:i~!!~~a..Y~~E~~§i~
Minimumstandaard is niet expliciet: in het lAP genoeii~_~t,_"_W_'___"'u

Nuttige toepassing, tenzìj nuttige toepassing uiet mogclijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggeii
dan de kosten voor Vfiwijderiiig van de afvalstof

190899190899 190899 '190899

-1909 Ol19()) (H 1t)-(lj(H c1g;tfJOl

-'-------
19°902190902 190902 190902

19 09 03 190903 190903 190903

--
BIJLAGE 1

+9-090.: +9-09-04

2

.'

5

5

5

Nutti"i~et-oeI-:;ssi;1g-:enzij nuttige toepassing niet Ilogèlijï(-(i"õ\)
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor Yeiwijdcring van de afvalstof.

Nì.îùige toepassing in de vorm van maleri,l¿IÌlicrgehniik miLs dl'

,lrseenconccul.ratie van drinkwaterslib, ('wntued U,i iiwngiug
lIid hogel is d,Hl 1.SO mgrkg. i (et ga,-it hier oll vast ;¡f\ral en
reostPlgcwd, dus deze concciitI"atlc-l's is Iii('l niet van
toej,aSsiiig ____.~_______m"_"..'_.,_
Nuttge toepassing in de vorm van mat:erìaalhergebruik, mits de
arseenconcentratìe van drinkwaterslib, eventueel na menging
niet hoger is dan iso rrglkg.

'Niiitige toepassiiig in de vorm van maleriaallwrgebniik, miis de
arseeiiconcentratie van ddnkwatelslib. ('V('ntueel na iTlcliging
niet hoger is dan 150 mgfkg.

--
Nuttige toclMssing ijl di' vol"n vaii mdü;íi;l:-ífíi;:;;gdmil(,-ïi~ìJîs(:k
~_~~~!~£~!_~~~~y.':~~~!_~Y'.!~5tr!.~_h,,',I¡elslib, t'v('nlii(~d H;l menging
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Äil-ibiedcr dient schrift(~lijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepas.sing van deze
afvalsti-om niet mogelijk is,
binnen dl' in het lAP ges1elcle
criteria."
Aaubi('(1Pr dient schriftelijk--

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de iu het LAP gestdde
criteria."

....~._~-,..._--
Verbranden is alleen
toegesiaan indien de
arseenconcenlratie van
dril1kwaterslib, eventueeiiia
menging hoger is dan 1S0
ingfkg.
VedH"anclen is alleen ""-~--
toegestaan indien de

alseencoiicentralIe van
drinkwaterslib, eventueel na
menging hoger is dan 150
inglkg.



w

~+------ I actic\'
i:oepa~sing ____ . _ _______._
Nuttige toepassing in de vorm van in;1Ini;-illlf'rgehniik mii,; de
ilrs('('licOIHdf'1l1ratIe van drìiilnvaicrslih, ('V('Híuf'clna menging
nipt hogcr is dan lSO ingikg. lIet gaat hier ClI1
w'rzadigdl'jafgewl'lkte ioiwliwiseda;lrliaI'SCIl, dil" deze
conc('ntratjs_~eis is hier ni~,t val).~t()(pass¡_~l_K~w ._~.___~ __,__,,_..__
Nuttge toepassing in de vorm van materiaalhergebniik, mits de I Verbranden is aHeen

arse('nconcentratie van drinkwalerslib. eventueel na menging toegestaan indien het gaat
niet hoger is dan 150 mgfkg. om drilikwatersJib, waarvan

de arseellCOnCE'litratie,
eventm:d na menging how'r

___._~_.Js dall150 l1:glk~__"

1909 -051") 0/) 05

19°999 190999 190999 190999

I-~ 191003'C

191004C 191004C

1910'OS.'C

I- 191006c191006c

ê 191101'1911 OL ~ 19110-1'
191102'
191103'

"-1911 04 '
'-1922~t?5 ' c
191106c

191103'
19--i'~ò?
19 11'Õ'S ~...

191iOGC

191103'
191104'
19110S'C
19110GC 191106c

I~---
_!.2__:!..~?7 . 1 9 11--.~

1911 99

191107
1911 99

I 1'9'"0'

I~j
19 -12 OL 19 12 01 191201 191201

f9H1n 1"9-1202 t 9 -1 '?(ti

s

5

:.5

:.5

25

25

tl.v.l.
n.v.t.
H.v.L
n.v.1'
l1.v.L
2

li.v.L
2

l11ermisdi veiwerken. In afwachting van h(:tï)"êschikhaa-i:
komen van thermische veiwerkíngscapaciteit wordt

_.verwijderen d~?E_~!otten toegesyian _ __ ._____
Thermisch verwerken. In afwachting van het beschikbaar
komen van thermisdiE' verwerkingscapaciteit wordt
veiwijderen door sto~__teii toegestaan .__,.".
'l1iermisch vE'iwerken. In afwachting van het beschikbaar
komen van thennisdie verwerkingscapaciteit wordt
veiwijderen door storten toegestaan
l11crmisch verwerkeìi. In afwachtIil~ivan het beschikbaar
komen van thennisclie verwerkingscapaciteit wordt
ven-vjderen door storten toegestaan
Mii:;TmUl_l::~tal1daard is iîfE.t expliciet iIi 11(;tmÏ~~g~i.)eind_ .__..
Miniinu_~!~?tandaard is niet: expliciet in het. I~!~..genoemcl
Minimumstandaard is niet: expliciet in het lAP genoemd
Minîmumstandaard is niet expliciet In het lAP gë-Il.oeiî-)~a
M"iiiipiuiistandaard iSJ!.!_et explic¡"(;Ún het I.A~,genoeril-èi ____~

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing nÌct mogdijl( is op
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hogel" liggen
dan de kosten voor veiïNijdering van de afvalstof.

Aanbieder dient schriftelijk
k verklaren, dat: "nuttige

toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestC'de

crilelÍa."
Miiiì!E~!E~~,t~pdaarci is niet i:xplidet in het lAP g~!.~.~~!ld

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op

groiid van de aard en sanwiistelling van de afvalstofofde
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hogel" liggeii
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

Aaii-biecler dient: sehrifteJijJ('--

Ie veddan'n, dal: "¡lUllige
toepassing van deze
afvalstroom niet mogelijk is. ,
binnen de in het lAP gestelde I
criteria."
Aaiii~¡"eder dient schriftelijk ~'i

te verklaren, dal: "nuttige i
toepassing van deze

tlfvalstrooll niet mogelìj1c is,

binnen de in het LAP gestelde

criteria."

2

~t -I

Nuttige toepassing, tenzij iil"íitige toepassing nit.¡-ínogelUk i:: op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof' of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hogel" liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof

Nuttige toepassing iJl -a~~ vorm van materi,i¡íHh'rgebniik tlitváT-
('H nit' voor herg~':!)l"uik geschikl IJH'iaaL 1110('1 wordeJl ...__.. _J
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¡;gl1i;Yj;'r~";ti

Y' 1- II_;;Y!'I;; ì~j . Iltij iè1lJ; 'I;;,;;j;;.;" " 

\~~11;U.;,,;;;';,;;;.'
i;¡i!;yu;7j;jiji;t;iiid;;;y;;; "iid;' .,..;. 'I';;';";;;".;;;;;,.';..,;;

verwijderd"-~"..

Nuttige tóepassiiig jii de voi:-íïï'-~:;lH lJilltri;i;ilhergch!'njk. ¡¡¡¡val+9-1~I):J 19-+2-(13 19"Hüj 21

,
el1 niet voor licl'gehntik geschikt metaal moe! worden

f-._.. _.._._~- --.'- ---- -,--". \'C'f\'\'ijdcrd
'19 l2 04 191204 1912.04 19"12.°4 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing' iïiet rnogeliìlc is op Aanbieder dient sZ:iiìlrtelijk -

grond van de a¡u'cl en samenstellng van de afvalstof of de te verklaren, dat: "nuttige
meerkosten van iiutiige toepassing substantieel hogel' liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is.

.I..~..
binnen de in het lAP gestelde
Cfiteriêl."

-1912 °5 191205 1912°5 19 12 05 2 Nuttige toepa'ssÌÌig, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op Aani;leder dient schriftef¡Jk--~
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de Ie verklaren, dat: "nuttige
meerkosten van nuttige toepassing substantú"cl hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet: mogelijk is,

h¡nnen de in het LAP gestelde
criteria."

191206'c 19 H'.a6 . c i9'¡206.~c l913..06'(' 19120(; '.(' Nuttige toepassing-v~w.b i\--n B-hotll-;
------~. ._----

I .._~IJ
VerbralHkii van C-lioLH is niel toegestaan

191207C l-9+2-H9-'E (~) 19+~°7'+ I 9--'1 Ol--I"1-E 19-'1-2-07(; 19'!--07'- 13 NllttigJ~ ((¡(passing V.W.b. A-Pii B--hO'Ht: .__.

i"
.. VerbralHh'n van Ghout is Hiel toq!;cslaan---.

Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk' is op1912 08 191208 1912 08 191208 2 Aanbieder dient schrift:Jijk
grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de te verklaren, dat: "nuttige

---J-..
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering Viln de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

binnen de in het JAP gestelde

criteria."._... -_._.
Ñutlige toepassing in de voi-:ll viliimaicriaallingehnlJk

'".._..._.~ - '"...~.._-
-19-El:O~L 19+2-09 _~.ii..._.

!191210
...__.. .__.-

Nuttige t.oepassiiig, tenzij nuttige toepassüîg niet mogelijk is op Áaiil;¡eder diE'nt schrifteiijk1.91.210 191210 191210 19121.0 2

i grond van de aard en samenstelling van de afvalstof ol" de te VErklan'li, dat: "nuttige
meerkosten van nuttge toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

binnen dl' in het lAP ge.qekle
.~criteri¡i." .. ---~-~~._--- '-~'19l=--t--~+ -t9-J-'l---l----'-t' . --.¡ -9~1 %-++-'--t 1 J __ "'_..~_-Ntiltige tiwpassing in eh. vorm V.'lJ m.'tcri;\;:ifiprg0ÎÎl\îT~----- ------_.-J ...."-

. -Nuttige _toe.p~~:sil1g in ~-¡¿;\!oi'm van.111;itcri;:,;HiiI'gt')r0I~="=--=~~.__..__.- 191212r 19 -J212 C 19 "J2 12 C -l9H..2C -19-+-Z--1-~E IJ -._-,~,-~--, 19î301~C 191301'C 191301"' c n.v.I. Minimumstaiidaa~:~,i~.i:ict expliciet: in het,!~P genoemd, _..

Nuttige toepassing, tenzij nuttge toepassing niet mogelijk is op -Aanhieder dient schriftelijk
..._-191302C 191302C 191302C 191302C 2

grond van de aard en samenstelling van de afvalstofofde te vl'klalen. dat: "nuttige

I

mcerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet mogelijk is,

hinnen de in het JAP gestelde

criteria.".. ....
__~;,._?1_£1 ~ c 191303'C _ 'Miiiimulistandaar9 is iilet--exj)ÜcTet in hc:i I~~~.g:no('n1d

-- _.- ".. ,-'"~--
1913 0.; ~_£..~_ n.v.I.--,,. .. ."..."'~ -_.~.-

Aanbieder dient sChrifteliJk-191.304C 191.304 C 191304c 191304C 2 Nuu-ige toepassing, tenzij nullige toepassing niet mogelijk is op

grond van de aard en samenstelling van dl' afvalstof of de te verklaren, dat: "nuttigeI i meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. afvalstroom niet" mogelijk is,

binnen de in het LAP gestelde

~......._. criteria." .__.._...~ 191-..'05.C I. .......'.~'305.C 191.305' c 11.V.t. MillImumstandaili:J'Ts"ïiiet explîciet in h~JJ:0:!~~g;enoei;~---
191.306c 191306c - 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op Aanbieder dient: schrifteltìk

.._--_.~ 1_.. ---- '".._..'""'_..~~.~- grond van de aal~ en samenstelling v'~~~ßP afvalstof of de !~_~~~lklal('n, dat: "nuttlw:_._
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meerkosten van nuttige toepassing van dt'ze
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof. afvalsll"oin niet mogelijk is,

binnen de in het LAP gt

criteria."

1 K --- ,-.-tÜel gaa"t hier oll gesc!H'iden ing~:;::'uílei(lê-f'l.';ir;;:'\v';;;Il".'OOI ¡wi
beleid is gericht op ntiiiige tocpassing in dl' vorm van
m;:kliaaJliclgt'hniik eH waarvoor een inZiliilelslrucluiir
¡iamvczig is.
HeL gaat hÜ'r om gescheiden iii2;c'z;i~liipid(' i"rac1 ics, \.y'(larv()ur hel
beleid is geridit op nuttige toepassing in dc vorm van
mal'.'liaathergebniik e11 \vaarvoor l'en in1.aflH'l:-t rtlCl Ulll
aal1vezig is.
Onidatliei hI(~rg;'i:'lt om gcschddt'll ing('zaml'lde rl'aciks:
Gi~sdieid('ii ingezaii('ld CFl-afval en orgailÌscJi bet1rijfsafval
con 1 pos term of vergis te 11 mr;Ll:~-.~~~P..22~!:"r!.~I.~~.~:,~~.Z.i:.~)F,I_IJ~~

Oindat het hier gaat om gescheiden ingezamelde hactjes:
Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebniik. Uitval
en niet voor hergebruik geschikt textiel en herbruikbaar textiel
waarvoor geen afzetmarkten bestaan mag worden verwijderd
door verbranden in een AVi'

'19 '13 0z._~y

'19'1308c
'191)9Z_~~21,V..~

2'191308c
191)07-C

2()~H-O'l(-.)

f-.
11.V.1.,!(HH-fH 2EH-J-l--fH

-_.-
:"00'1-08 'l(H.H08 9

20 01 '10 2001 '10 20

¡..

~Äfie('n lílì:V'áTeîiliTeï-voor=-
llCrgebruik geschikt textiel
en herbruildJaar textiel
waarvoor geen afzetmarkten

bestaan mag worden
verwijderd door verbranden.

-'.üitvãï(iiiiiet'võoi:~'.--'''~~.--
hergebruik gesdiikt textiel
en herbruikbaar textiel
waarvoor geen afzetmarkten

beslaan mag worden
verwijderd door verhranden.

.:V¡;;-d;i:äíidi.:íils alleeiï~.~'
loegestaan indicii niet aan de
criteria a t/IH cl van
s/:ctorplan 31 van het JAP
wordt voldaan

-~.- _._'_--..'¡~i\ïIe;;~\zutendú~luct- voi(l(;;~i--
aan dl' lAP-criteria voor ONO
zoals vermeld in St'ctolplan
:n (par(lgraaf4.2.s) mogen
worden verbrand
Alleen basen die niet voldoen
aan de IAP"crlterìa voor ONO
zoab vermeld in sectorplan
33 (paragraaf 4.2-5) mogen
worden verbrand

Minimumstandaard is niet expliciet ii~_~.!:"!:~Lg~.i~~~~'!.:.=
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling vau de cifva1stof of de
meerkosten van nutiige toepassing substaiitIed hoger liggen
dan ele kosten voor venvijdering van de afvalstof:
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r¡200113. 200'1 '13 2001 13

200114' 33

200'115' 200115" 200115. 33
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2001 12__:_

200'1 25
~.9~:!.22 .
2001 25

11.v.!.

22001 25
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Omdat het hier gaat om gescheiden ingezamelde ü-:ciTe's.:--
Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebniik Uitval
en niet voor hergebruik geschikt: textiel en herbruikbaar textIt')
waarvoor geen afzetmarkten bestaan mag worden verwijderd
door verbranden in een AVI.

Verbranden is alleen toegest.laïì-iîi'dTënul'ëi- aan de '¿:ïT"êr¡:-i;;i1îI-í-
d van sectorplan 3'1 van het rAP wordt voldaan

Zuren: concentratie d.m.V. ONO, voor zover verontreinigd meI
die metalen in die concentraties zoah in hel lAP in secLorplau

33 (paragraaf4.2.5) is aangegeven

Basen: concentratit~ d.m.V. ONO, voor zover verontreinigd met
die metalen in die concentraties zoals in het lAP in sectorpIaii
33 (paragraaf 4.2.5) is aangegeven

'MlTi:niimst:äi-ici;lai.ëfTs'-iiiet'cxffdc"t-lii-ít:i.-'IAPgeliot'iiid~=
Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niel- mogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de alvalst:of of de
meerkosten van nutt~toepassil1g sllbslan!Ieel lig.R~.!~~!.g:1f~.I_i"._
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dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.
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n.v.l.
n.v.t.

Miniinumstandaard is niet expliciet in heiTJ\:Vgenoemcl
Mininill~~t~ndaard is niet explic~et in het lAP geJ1"o'ën)(~

NuttigE' toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op

grond van de aard en samenstellng van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hOgE'l liggen
dan de kosten voor veiwijdering van de afvalstof

~rwijëieren door verbrandell-.m,~._.
"-- Nlittige toepassing;-teî1Zij nuttige toepassing nit:t~î-ilog~lGk-Is op

grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosteii van nuttige toepassing substantieel hoger liggen

I dan de ka""n voor veiwijdning van de afvalstof
E.~ -i::~l~úrnumsta.lldaard is nier,.~pi.rçiet in het lAP g(,~lO~;~~:~~r--
., ¡ Omdat het hier om gescheiden ingezamelde flëicties gaat: I

Nuttige toepassing in de vorm van materiaal hergebruik. Opslag

als zelfstandige activiteit is toegestaan.
Omdat het hier ga'ät""óm gescheiden ingezamëlde fi'ãcties: - AlleeiiiiTtvàTeï'ii;iet voor

Nuttige toepassing in de vorm van materiaalliergebruik Uitval hergebntilc geschikt

en niet voor hergebruik geschikt kiinststofafval moet wonlen 1niiststofafval mag wordenverwijderd. . verbrand
Nuttige toepassing, tenz-((ïî.ïìuige toepassing nietm-ogeJi.ikis op.. Aanbieder dient schriftelrik

grond van de tlard en samenstelling van de afvalstof of de te verklaren, dal: "nuttige

meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen toepassing van deze
dan de kosten voor venvijderiiig van de afvalstof . alvalstwom niet mogelijk is,

binnen de in het lAP gestelde
criteria."
-i5ze fr;:ciiesiiiogt'n worden
verbrand uwl uitzondering
van gescheiden ingezamelde
gason tladingslanipen

n.v.l.
ll.v.\'
10

Minimullstan.dClarct"s niet expli¿'iet in het lAP genoemd
Mini~~!:~nstandaard is nietul;xpliciet in het I~P genoem(l--
Veiwijderen door verbranden bij de ZAVIN en wanneer de
capaciteit van de ZAVIN ontoereikend is, de AVR.
Verwijderen via de Hl is om gezondheidstechnische en
esthetische overwegingen niet toegestaan.
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20 OL 99 8 Daar waar het gaài: om de verwerking vaii".g:~soliïã-;rrn.g~i:inpen--
en fIuorescentiepoeder: Afscheiding van kwik, en zodanige
verwerking van kwik dat diffuse verspreiding in het mileu
wordt voorkomen. Tt'wns moeten glas en de nietaalkapjes die
vrijkomen bij de verwerking van gasontladingslampjeen nuttig
worden toeg~~"~tJ~_ de vorm van materiaal hergebruik. 

__....
Composteren of vE'rgisten met het oog op iiat('rj;¡al1lct..;('hlliik
.Nuttige toepassing, tenzij "niiíiige tôepassing niel: mogelijk is ûi)
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de
meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.
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Aanbieder dient schriftelijk
te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze .
afvalstroom niet mogelijk is, I
binnen de in hel lAP gestelde
criteria."

Aii;;JiWtlniieer lietbe-v(i-;:g(ï-
gezag schriftelijk
loestemining heeft verleend
kan dezc stroom bij AVR
worden verbrand

Aai'lETeefër dient schriftelijk

te verklan'n, dat: "nuttige
toepassing van deze

afvalstroom niet mogelijk is,
binnen de in het lAP gestelde
criteria,"

Aanbiede.l'diei)"t schriftelijk

te verklaren, dat: "nuttige
toepassing van deze

. afvalstroom niet mogelijk is.
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200203 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet lnogelijk is op
grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of elf'
meerkosten Valllltlttige toepassing substantieel hogel' liggen
dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.

dient schriftelijk
te verklaren, dat "nuuige
toepassing van deze
afvalstroom niet: mogelijk is,
binnen dl' in het LAP gestelde

criteria."
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1/3 Vei'WÎjderen dool" verbranden:-W-ãai'hij aan reststoffen minder
dan 5% van de ingangshoeveelheíd op gewichtsbasÌS wordt:
gestort.
Het (nllchanÌSch na)sclieideJl in een inerte fractie cn ('t'Jl
H's!lì,lCtif', ,"vaarna de liH'rtc fractie, al dan niet na reiniging,
iiitig WOl"c1t tOlID:asl.

4

.1

4

¡kt sclwidcii in ccll ¡llCftc fractie cll ('('lt n's! lract ie, \\'àdliii dl'

Ìlu:.'lIC fì-actie, al dan niet na reiniging, HUlt ig ,.vordt ioeg,'past

Het sch('ckn in ('cn inerte JÌ"ctìe en ('l'11 lcst(i'anil" v.,'iaria d('

Î H (' rl ,. ¡ia ct i e.~~..da n 11 iet 11 a 1"' i!l i g i i ~g.'_..~_~!.~~.ig,,\::gE~~t.,,\.()_:~E~l?~~L__~_

Hel sdwideii in een int'rte Í"'ilctie en een ll'Slfì:a(!Ìe, \.vaania rk

incrte 1Ìactje, al clan niet na l~~il~.S.~ilg. llHlt~ \vol~!~J..i_!.~g5.:_P~_

Verwijderen dor verbranden, waarbij aan reststoffen minder
dan 5% van de ingangshoeveelheid op gewiditsbasis wordt
gestort.
Verwijderen door verbranden, waarbij aan reststoffen inindei:--"
dan 5% van de ingangshoeveeltieid op gewichtsbasis wordt
gestort.

'I

113

'1:14

(1) Hier genoemde eventuele acceptatievoonvaarden laten onverlet andere in de milieuvergunning vastgelegde voorschriften en zijn hierop aanvullend.
(21 Alleen gesclieiden opslag ter plaatse van de ASI n ten behoeve van verwerking elders is wel toegestaan.

(3) Alleen gescheiden op- en overslag dan wel toevoegen aan de afgescheiden RDF-fractie voor bepaalde Ininststofverpalddiigsafvallen (niet zijnde folies uit de zogenaamde "I-landel Diensten
Overheden-sector") worden toegestaan;
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basis acceptatie- en venverkingsbeleid en Richtlíjn opstellen administratieve organisatie en interne controle

1. inleiding

In dit document treft u richtlijnen aan die leiden tot het door de in het rapport "De verwerking
verantwoord" geformuleerde 'acceptatie- en verwerkingsbeleid. Onderstaande richtlijnen zijn in
principe bindend. Het afwijken van de richtlijn is alleen toegestaan als dit beargumenteerd
plaatsvindt. Bij het vooroverleg over de aanvTaag zullen de punten waarop is afgeweken ter sprake
komen.

De richtlijnen hebben betrekking op:
. het acceptatiebeleid;

6 het verwerkingsbeleid;

G ll10nstername en analyse;
ø algemene eisen.

Een toelichting op de richtlijnen is te vinden in het rapport "De verwerking verantwoord".

2. HET ACCEPTATIEBELEID

Besteed in het acceptatiebeleid in ieder geval aandacht aan de volgende zaken:
. het acceptatieproces;

. het te accepteren afval;

. de te hanteren acceptatieparameters;

. de te hanteren criteria;

. monsternaine en analyse;

. de acceptatie van afvalstoffen in relatie tot emissies naar de lucht;

. de wij ze van vastlegging.

Deze zaken worden hieronder nader uitgewerkt.

2.1 Het acceptatieproces

Maak ten aanzien van het acceptatieproces onderscheid in een vooracceptatiefase en een
acceptatiefase. Ga daarnaast in ieder geval in op de volgende specifieke onderwerpen die bij de
acceptatie van afval een rol spelen, te weten:
. het moment van feitelijke acceptatie;
.cie omvang van het acceptatieonderzoek.

Geef aan hoe omgegaan wordt met situaties waarbij de vooracceptatie niet plaatsvindt. In deze
gevallen moet minimaal zijn aangegeven dat de zaken opgenomen onder het onderdeel
vooracceptatiefase onverkort van toepassing zijn op de acceptatiefase.

2.1.1 De vooracceptatiefase

Maak bij de vooracceptatiefase onderscheid in twee situaties. Ten eerste de vooracceptatie van een
nieuw aangeboden afvalstof en ten tweede de vooracceptatie in het geval van een vervolgafgifte.

2.1..1 De vooracceptatiefase van een nieuwe afvalstof

Geef aan wanneer de vooracceptatie start. Houd hierbij rekening met de in de begrippenlijst van het
rapport "De verwerking verantwoord" opgenomen definities.

Geef aan wat wordt beoogd te bereiken met de vooracceptatie. Besteed hierbij in ieder geval aandacht
aan de volgende vragen:
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1. mag de aangeboden afvalstof conform de wet- en regelgeving (inclusief vergunningen)
geaccepteerd worden?

2. welke be- en verwerking is mogelijk?

3. wat is de kostprijs van de verwerking?
4. is de acceptatie en(ofverwerking logistiek mogelijk?

Geef aan op welke wijze het vooracceptatieonderzoek plaatsvindt. Maak hierbij onderscheid in een
administratief en een analytisch deeL.

Met betrekking tot het administratieve onderzoek moet in ieder geval de volgende informatie een rol
spelen:
. de herkomst van de afvalstof (soort bedrijf en proces);
. de aard en samenstelling van de afvalstof (al dan niet met behulp van een monster);

. de hoeveelheid aangeboden afval;

. de wijze van verpakking van het afval;

. een eventuele frequentie van levering;

. ervaringen met vergelijkbare afvalstromen en de daarop gebaseerde inschatting van het risico-

gehalte;
e eerdere ervaring met de ontdoener.

Geef aan op welke gronden wordt beslist om als aanvulling op het administratieve onderzoek een
analytisch onderzoek uit te voeren en waar dit onderzoek uit bestaat. Maak daarbij een onderscheid
in karakteristieke parameters, aanvullende parameters en overige paran1eters.

Sluit hiertoe conform onderstaande tabel aan bij de gehanteerde risico-indeling.

Risico We ondernemen ¡¡etes 'insÇl~ ' ~
Hoog Een analytisch onderzoek van alle karakteristieke parameters.

Een analytisch onderzoek van de aanvullende parameters, tenzij aan de hand
van het administratieve onderzoek kan worden aangetoond dat dit voor één of
meerdere aanvullende parameters niet zinvol is.

Een analytisch onderzoek van alle karakteristieke parameters en de aan de hand
van het administratieve onderzoek aangewezen zinvolle aanvullende
karakteristieke parameters_
Een analytsch onderzoek van alle karakteristieke parameters.
Een administratief onderzoek waarin wordt geverifieerd of de afvalstof
afkomstig is van dezelfde ontdoener en hetzelfde proces als de eerste afgifte.

Matig

Laag

Tabel ,: Uit te voeren analytisch onderzoek tijdens de vooracceptatie in relatie tot een ingeschat
risicogehalte
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Geef aan welke informatie met betrekking tot de vooracceptatiefase wordt vastgelegd in het
acceptatiedossier. In ieder geval moet bovenstaande informatie worden vastgelegd.

Geef aan hoe wordt omgegaan met de situatie dat geen monster beschikbaar is tijdens de
vooracceptatiefase.

Geef aan wat het eindpunt van deze fase is; zaken die hierbij in ieder geval aan de orde moeten
komen, zijn:
. dat een goed beeld van de aangeboden afvalstof is verkregen;
. dat karakteristieke, aanvullende en overige parameters (analytisch dan wel administratief) van

het afval zijn getoetst;

. dat één of meerdere karakteristieke aanvullende parameters zijn vastgesteld die nodig zijn voor
de controle van het afval tijdens de acceptatiefase, tenzij sprake is van afval dat alleen visueel
controleerbaar is; dat de definitieve risicokwalificatie van het afval bekend is;

. dat een beslissing omtrent de vooracceptatie van de aangeboden afvalstof is genomen;

vooracceptatie:
,. is financieel mogelijk;

2. is proces technisch mogelijk;

3. is binnen de wet- en regelgeving mogelijk;

4. geeft een indicatie voor de logistieke mogelijkheid;
. dat een voorste! is gemaakt voor de te hanteren opslaglocatie met de bijbehorende

verwerkingsmethode, conform tabel 10 van paragraaf 3.1 'de verwerkingskeuze';
. dat instructies voor de acceptatiefase zijn opgesteld;

. dat afspraken hierover met de klant zijn gemaakt.

2.1.1.2 De vooracceptatiefase bij een vervolgafgifte
Geef aan hoe wordt omgegaan met de vooracceptatie bij een vervolgafgifte. Besteed bij een
vervolgafgifte van een afvalstof met een hoog risico, in ieder geval aandacht aan:
. de herkomst van de afvalstof (soort bedrijf en proces);
. de aard en samenstelling van het afvaL.

2.1.2 De acceptatiefase

Geef aan wanneer de acceptatiefase start. Houd hierbij rekening met de in de begrippenlijst van het
rapport "De verwerking verantwoord" opgenomen definitie.

Geef aan dat een aanlevering uit één of meerdere fracties kan bestaan en dat de werkzaamheden voor
de acceptatiefase worden uitgevoerd per aanwezige fractie.

Geef aan welke werkzaamheden worden ven-icht om de tijdens de vooracceptatiefase verkregen
informatie te verifiëren. De volgende activiteiten moeten hier in ieder geval deel van uit maken:
. een administratieve controle van de administratie (met name het geleidedocument);

. een visuele controle van het afval, aan de hand van een tijdens de acceptatiefase te nemen

monster;
. een chemisch analytische controle van de karakteristieke parameters;

. een chemisch analytische con trole van één of meer van de karakteristieke aanvullende

parameter(s) en voor zover noodzakelijk van de overige parameters;
. een administratieve controle aan de hand van de positieve stoffenlijsten (indien van toepassing).

Geef aan hoe wordt omgegaan met partijen afval waarbij het niet mogelijk is een monster te nemen.
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Geef aan welke beslissingen worden genomen aan de hand van de tijdens de acceptatiefase verkregen
informatie neemt. Besteed in ieder geval aandacht aan:
. de definitieve beslissing omtrent acceptatie van de afvalstof (indien van toepassing per fractie);

. de te gebruiken opslaglocatie met bijbehorende be-jverwerkingsmethode, conform tabel 10 van

paragraaf3.1 'de verwerkingskeuze' (hierbij moet worden bedacht dat de beslissing voor de
verwerkingsmethode voor alle afzonderlijk voorkomende fracties wordt gemaakt);

. instructies voor de opslag enjofbe-jverwerking.

Geef aan hoe wordt omgegaan met een aanlevering waarvan tijdens de acceptatiefase blijkt dat de
gegevens niet overeenkomen met de vooracceptatie.

Geef aan dat de resultaten van de acceptatiefase worden vastgelegd in het acceptatiedossier.

2.1.3 Het moment van feitelijke acceptatie

2.1.3.1 Opslag partij afval voorafgaand aan feitelijke acceptatie
Geef aan hoe wordt omgegaan met situaties waarbij het acceptatieonderzoek dusdanig veel tijd in
beslag neemt dat wordt besloten de partij afval voorlopig separaat in opslag te nemen, zonder deze
partij feitelijk te accepteren.

Ga hierbij uit van onderstaande handelwijze:

Tabel 2: Termijn van opslag in relatie tot te ondernemen acties

Termjn van Te øntLemeiÌen atties , . . i' " : 'opslag - ' , ":" '
o tot 7 dagen

7 tot 30 dagen

Geen extra acties.
Schriftelijke bevestiging aan de klant dat de partij afal in opslag is genomen,
niet is geaccepteerd, waarbij is aangegeven wat de te volgen stappen zijn.
Melding aan bevoegd gezag dat een partij afal die nog niet is geaccepteerd,
meer dan 30 dagen in opslag is met daarbij vermeld:
soort en hoeveelheid afval;
herkomst van het afval;
de reden van opslag.

~ 30 dagen

2_1.3.2 De omvang van het acceptatieonderzoek
Geef aan dat de omvang van het acceptatieonderzoek tenminste is gekoppeld aan:
. het feit of sprake is van afval dat alleen visueel controleerbaar is;

. de risico-indeling;

. het feit of de afvalstoffen tijdens inzameling worden opgebulkt;

. het feit of de partij al dan niet opgebulkt mag worden;

. het feit of het al dan niet een vervolgafgifte betreft;

. het feit of de afvalstoffen via de positieve stoffenlijstenaanpak kunnen worden getoetst.

2.1.3_3 Het acceptatieonderzoek voor afval dat alleen visueel controleerbaar is

Geef aan welke afvalstoffen uitsluitend visueel worden beoordeeld. Geef aan dat het
acceptatieonderzoek voor deze afvalstoffen beperkt blijft tot een administratieve en visuele controle.
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2.1.3.4 Het acceptatieonderzoek bij de de inzameling van afValstoffen
Geef aan hoe wordt omgegaan met de acceptatie van afvalstoffen die worden ingezameld, dan wel
die in opdracht van de vergunninghoudster worden ingezameld. Ga daarbij uit van de volgende
werkwijze voor de beoordeling tijdens de acceptatiefase (nadat een vooracceptatiefase heeft
plaatsgevonden):
e van iedere in te zan1elen partij afval wordt een monster genomen;
. van iedere in te zamelen partij afval vindt, voorafgaande aan de inzameling, de administratieve

en de visuele controle (eventueel alleen van de verpakking) plaats;
. na administratieve en visuele controle vindt de feitelijke acceptatie plaats;
. indien opbulking:

. opbulking vindt uitsluitend plaats met afvalstoffen waarvan op grond van de administratieve

en visuele toetsing is gebleken dat eenzelfde route van beo/verwerking of verwijdering van

toepassing is;
. van de in het inzamelmiddel samengevoegde afvalstoffen wordt een verzamelmonster

genomen;
. het verder uit te voeren acceptatieonderzoek wordt volledig uitgevoerd op het

verzamelmonster;
. afgewerkte olie mag worden samengevoegd tot maximaal 30 m3 alvorens analyse op PCB's,

organische halogeenverbindingen, het vlampunt en het watergehalte moet plaatsvinden;
. Voor andere afvalstoffendan afgewerl,te olie, wordeade in tabel 3 beschreven opbullegroottes

gehanteerd.
. indien geen samenvoeging mOgelijkis, wordt een volledig acceptatieonderzoek opde

afzonderlijke monsters uitgevoerd.

Geef aan hoe wordt gehandeld bij onregelmatigheden. Ga hierbij uit van de volgende werkwijze:
ø de verdachte, individuele monsters worden onderzocht;

. de uitkomst van de individuele analyses wordt vastgelegd in het acceptatiedossier, inclusief de
gemaakte keuze met betrekking tot de vervolgbestemming;

. het bedrijf is vergunningtechnisch verantwoordelijk voor de ontstane situatie.

2.1_3.5 Het acceptatieonderzoek voor de inzameling van ldein gevaarlijk afVal
Geef aan hoe wordt omgegaan met de acceptatie van klein gevaarlijk afval (afval dat in hoeveelheden
kleiner dan 200 kg per afvalstof per afgifte wordt aangeboden). Ga daarbij uit van de volgende
werkwijze:
. Geef aan welke afvalstoffen uitsluitend met een visuele en administratieve controle worden

getoetst.
. Maak een risico-indeling van de overige afvalstoffen.
. Beschrijfwelke per categorie afval de criteria (risico-indeling, partijgrootte, soort afval,

analysekosten etc.) bepalend zijn voor de vraag welke analyses, sneltesten, opbulking etc. worden
uitgevoerd.

2_1.3.6 Het acceptatieonderzoek voor overige kleine partijen afval

Geef aan ofhet voorkomt dat voor kleine partijen afval een afWijkende acceptatieprocedure wordt
gehanteerd. Als dit het geval is dient te worden aangegeven hoe hiermee word omgegaan. Ga daarbij
in ieder geval uit van de volgende werkwijze;
. beschouw een partij oliejcliemicaliën of sediment als klein als deze maximaal 2 ton bedraagt;

. beschouw een partij afvalwater als klein als deze maxmaalston bedraagt;

. van iedere aangeleverde partij afval wordt een monster genomen;

. van iedere aangeleverde partij afval vindt voorafgaande aan de lossing de administratieve en de

visuele controle plaats;
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. na administratieve en visuele controle vindt de feitelijke acceptatie plaats;

. opbulking vindt uitsluitend plaats met afvalstoffen waarvan op grond van de administratieve en

visuele toetsing is gebleken dat eenzelfde route van beo/verwerking of verwijdering van toepassing

is;

. als de maximale opbulking (of zoveel eerder als het bedrijf wenst) is bereikt (zie tabel 3) wordt een

verzamelmonster genomen;
. het verder uit te voeren acceptatieonderzoek wordt volledig uitgevoerd op het verzamelmonster.

Bij onregelmatigheden:
. worden de verdachte, individuele monsters onderzocht;

. wordt de uitkomst van de individuele analyses vastgelegd in het acceptatiedossier, inclusief de
gemaakte keuze met betrelddng tot de vervolgbestemming;

. is het bedrijfvergunningtechnisch verantwoordelijk voor de ontstane situatie en zal het bedrijf
eventuele financiële consequenties proberen te verhalen op de ldant die de schade heeft
veroorzaakt.

Het bedrijf zal partijen afval maximaal opbulken tot de in tabel 3 genoemde hoeveelheden.

Tabel 3: Maximale opbulking in relatie tot het risicogehalte van een partij afval

Rtsicogêhte van pàtj .äãl Verhoogd Majl risico Laag riito
riico (voorzover gen iDositieve

, , " stoø'e:öst'-aaiiiìj " ,
Maximale oDbulkin" afvalwater
Maximale opbulking sediment of
drijf1a"en

o ton
o ton

50 ton
30 ton

50 ton
30 ton

2_1.3.7 Het acceptatieonderzoek op basis van de positieve stoffenlijsten
Geef aan of afvalstoffen worden geaccepteerd aan de hand van een toetsing aan de positieve
stoffenlijsten. Als dit het geval is dient te worden aangegeven hoe hiermee wordt omgegaan. Ga
daarbij in ieder geval uit van de volgende werkwijze:
Het acceptatieonderzoek op basis van de positieve stoffenlijstenaanpak bestaat uit de volgende
werkzaamheden:
11 een administratieve controle van de administratie;
. een visuele controle van het afval, aan de hand van een tijdens de acceptatiefase te nemen

inonster;
. een administratieve controle aan de hand van de positieve stoffenlijsten;
ø eventueel een aanvullende analytische controle van een aantal parameters.
2.1.3.8 Het uit te voeren acceptatieonderzoek bij een vervolgafgifte
Een vervolgafgifte is een nieuw aangeleverde partij afval van een bekende afvalstof. Met betrekidng

tot de vervolgafgifte kunnen zich twee situaties voordoen:
. een grote hoeveelheid afval wordt in een beperkte tijdseenheid aangeleverd;

. een afgifte van een periodiek terugkomende afvalstof.

Geef aan hoe met bovenstaande situaties wordt omgegaan.

Hanteer voor grote hoeveelheden afval die in een beperkte tijdseenheid (een aantal dagen) worden
aangeleverd in ieder geval de in onderstaand schema opgenomen richtlijnen.

Tabel 4: De vervolgafgifte in relatie tot het acceptatieonderzoek

Van iedere geleverde aanlevering afval wordt een monster genomen
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Afalstoffen met een hoog risico Voor iedere aanlevering wordt een volledig
acceptatieonderzoek uitgevoerd (toets 1 van tabel 5). 

Afalstoffen met een matig risico Sediment: Voor de eerste aanlevering van een partij op een dag
wordt een volledig acceptatieonderzoek uitgevoerd (toets 1 van
tabel 5) en vervolgens wordt voor iedere derde aanlevering van
die partij het volledige acceptatieonderzoek uitgevoerd. Van
iedere levering vindt een visuele controle van een monster
plaats.
Water en olie/chemicaliën: Voor de eerste aanlevering van een
partij op een dag wordt een volledig acceptatieonderzoek
uitgevoerd (toets 1 van tabel 5) en vervolgens wordt van die
partij per dag een dagverzamelmonster gemaakt waarop het
volledige acceptatieonderzoek plaatsvindt. Van iedere levering
vindt een visuele controle van een monster plaats.

Afalstoffen met een laag risico Administratieve toetsing overeenkomstig de positieve
stoffenlijstaanpak. Indien dit niet mogelijk is, vindt dezelfde
beoordeling plaats als voor afvalstoffen met een matig risico.

Als tijdens een visuele controle van een monster blijkt dat dit afjkt van het monster van de eerste
levering moeten de vervolgleveringen beoordeeld worden als een afvalstof 

met een hoog risico

Hanteer voor partijen afval die periodiek worden aangeleverd in ieder geval de volgende richtlijn. Op
de eerste aanlevering wordt een volledig acceptatieonderzoek uitgevoerd, op de tweede en derde een
acceptatieonderzoek exclusief de standaard parameters, op de vierde weer een volledig
acceptatieonderzoek, etc. Vanaf aanlevering 20 wordt uitsluitend iedere tiende aanlevering aan een
volledig acceptatieonderzoek onderworpen. Alle tussenliggende aanleveringen worden onderzocht
door een acceptatieonderzoek exclusief de standaard parameters. Geef aan dat als tijdens een
controle van een monster blijkt dat dit afwijkt van het monster van de eerste levering de
vervolgleveringen beoordeeld worden als een afvalstroom met een verhoogd risico.

2.1_3_9 Het acceptatieonderzoek bij een eerste afgifte of een eenmalige afgifte

Geef aan of het accepatieonderzoek van een eerste afgifte of een eenmalige afgifte afhankelijk is
gesteld van de grootte van de aanlevering en de risicokwalificatie. Zo ja, hanteer hierbij de in
onderstaand schema opgenomen richtlijnen.

Tabel 5: Soort onderzoek in relatie tot het risico ehalte van een partij afval, '
Rico gebâtewan parj ãfäl Verlìoogd riico Mãtig riico ' Lãgmsico
0mvang onderzoek ' '""

Volledig acceptatieonderzoek, dat bestaat uit

(toets 1):
. een administratieve controle

. een visuele controle

een controle van de karakteristieke parameter(s),

inclusief aanvullende karakteristieke
paramaters.

Een acceptatieonderzoek dat bestaat uit (toets 2):
. een administratieve controle

. een visuele controle

. een controle van de karakteristieke

parameter( s)

:; 0 ton ~ 15 ton

:;0-(15 ton ~15 ton
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Risico ~e van ~j ~ \VerlíQogd l'iii" Mâl¡ l'i~ ' i¡giRcQ
Omvang ondeiøek, , '-, '

Een acceptatieonderzoek dat bestaat uit (toets 3): ~Oq5 ton
e een administratieve controle

.. een visuele controle

Leeswijzer: Bepaal de risico-groep van een partij afval en het tonnage van de aangeleverde partij,
bepaal vervolgens in welk deel van de tabel u zich bevind. In de linker kolom kunt u nu de omvang
van het tenminste uit te voeren acceptatieonderzoek aflezen. Geef aan dat voor de beoordeling van

afvalwater altijd een volledig acceptatieonderzoek wordt uitgevoerd, tenzij sprake is van eenldeine
partij (zie paragraaf 2.1.4.4.). Geef aan dat in alle gevallen waarin uit het uitgevoerde
acceptatieonderzoek blijkt dat er onduidelijkheden om U-ent een partij afval bestaan automatisch
wordt overgegaan op een volledig acceptatieonderzoek.

2.1.3_10Het acceptatieonderzoek voor afvalwaterstromen op basis van de positieve

stoffenlijstaanpa1,
Geef aan of afvalwaterstromen op basis van de positieve stoffenlijstaanpak worden geaccepteert. Geef
aan voor welke afvalwaterstromen deze beoordelingswijze wordt gehanteerd en beschrijf het
acceptatieonderzoek voor deze afvalwaterstromen (deze afvalwaterstromen mogen worden
beschouwd als afvalstoffen met een laag risico). Ga daarbij in ieder geval uit van de volgende
werkwijze:

Het acceptatieonderzoek op basis van de positieve stoffenlijstenaanpak bestaat uit de volgende
werkzaamheden:
. een administratieve controle van de administratie (met name het geleidedocument);

. een visuele controle van het afvaL, aan de hand van een tijdens de acceptatiefase te nemen

monster;
. een administratieve controle aan de hand van de positieve stoffenlijsten;
. eventueel een aanvullende analytische controle van een aantal parameters.

2.2 Het afval dat het bedrijf accepteert

Deel het afval dat wordt aangeboden in, aan de hand van de mate van risico die het bedrijfIoopt bij
het accepteren van het afvaL. Let voor de indeling op basis van risico op de definities in de
begrippenlijst zoals vastgelegd in het rapport "De verwerking verantwoord".

Verwerk de geaccepteerde afvalstromen in een afvalstromenregister en verwerk hierin de volgende
gegeve¡is:

. de naam van de klant (de ontdoener);

. de afvalstromen die deze kiant aanbiedt, waarbij per afvalstof is vermeld:
,. aard en samenstelling;

2. afvalstofcode;

3. de gehanteerde risicogroep;

4. de gehanteerde verwerkingsroute (zie hoofdstuk 3);
5. eventuele aanvullende karakteristieke parameters
6. eventuele wijzigingen ten opzichte van het verleden.

. afvalstromen die het bedrijf nog niet heeft geaccepteerd, maar wel zal accepteren als ze worden
aangeboden.

De in dit afvalstromenregister opgenomen indeling is niet statisch. De indeling van afvalstromen in
een bepaalde risicogroep komt door ervaring in de praktijk tot stand. Een afvalstof kan dan ook
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veranderen van de ene risco-groep naar een andere risico~groep, Hanteer voor het indelen van een

bepaalde afvalstof in een risicogroep in ieder geval de volgende gegevens:
. de herkomst van de afvalstof (soort bedrijf en proces);
. de aard en samenstellng van de afvalstof;

. de hoeveelheid aangeboden afval;

. de wijze van verpakking van het afval;

. een eventuele frequentie van levering;

. ervaringen uit het verleden in het geval het een reguliere afvalstof betreft;

. ervaringen met vergelijkbare afvalstromen;

. eerdere ervaring met de ontdoener;

. of het een primaire of secundaire ontdoener betreft.

Geef aan welke criteria ten aanzien van bovenstaande gegevens worden gebruikt voor het maken van
een bepaalde keuze.

Geefin het register aan hoe wordt omgegaan met het wijzigen van het register, besteed hierbij
aandacht aan:
. hoe wijzigingen worden bijgehouden (bijvoorbeeld de datum waarop de wijziging ingaat, de

reden van wijziging, e.d.);
Ct hoe wijzigingen worden verspreid in de organisatie;
. wie bevoegd is (zijn) tot het doorvoeren van wijzigingen;
. wie verantwoordelijk is voor het register;
. hoe ervoor wordt gezorgd dat het register gedurende de openingstijden van het bedrijf ter inzage

ligt voor het bevoegde gezag.

Geef aan dat de actuele overzichten ter inzage beschikbaar zijn voor het bevoegde gezag of te
raadplegen zijn in een geautomatiseerd bestand.

Geef aan welke afvalstoffen het bedrijf niet accepteert.

2.3 De te hanteren acceptatieparameters

In onderstaande paragrafen wordt per fase aangegeven welke acceptatieparameters gebruikt worden.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen karakteristiek parameters, aanvullende en overige parameters_
Karakteristieke parameters zijn parameters die tijdens zowel de vOOl-acceptatie- als tijdens de
acceptatiefase analytisch moeten worden getoetst en vormen een fingerprint van de afvalstof.
Aanvullende parameters zijn parameters die tijdens de vooracceptatie moeten worden beoordeeld
aan de hand van analytisch dan wel aan de hand van administratief onderzoek. Geef per fase de te
hanteren parameters aan en maak daarbij onderscheid in:
Ct de mate van risico van een afvalstof;

. karakteristieke, aanvullende, aanvullende karakteristieke en overige parameters.

Geef aan hoe bij het vaststellen van de parameters wordt omgegaan met de in het rapport "De
verwerking verantwoord" geformuleerde negatieve lijsten..

Doe hetzelfde voor opslag als zelfstandige activiteit.

Geef tevens aan hoe wordt omgegaan met stromen die alleen visueel te controleren zijn.

Houd bij het vaststellen van de acceptatieparameters rekening met onderstaande richtlijnen.

PAGINA 10

/20



Bü1age 2 btj de 011i"Werp beschikking voor de inrichting gelegen aan de prof. Gerbrandyweg 10 te Rotterdam BotIek: Richtlijn

basis acceptatie- en venverkingsbeleid en Richtijn opstellen administratieve organisatie en interne controle

2.3.1 Het onderscheid tussen de olie/chemicaliën-, water- en sedimenifase

De te accepteren partijen afval bestaan uit één of meer van de volgende fases: een olie/chemicaliën

fase, een waterfase en een sedin1entfase. Geef aan wanneer ervan wordt uitgegaan dat een bepaalde
fase aanwezig is. Sluit hiervoor aan bij het aanwezige volume van een bepaalde fase en bij de mate
van risico die een bepaalde afvalstof met zich meebrengt. Ga voor de olie/chemicaliën- en
sedimentfase uit van de volgende richtlijn:
Ga ervan uit, dat een drijflaag of sedimentfase in een aanlevering afval aanwezig is indien voor de
betreffende fase een volumepercentage van 5% wordt overschreden. Voor de waterfractie wordt het
niet noodzakelijk geacht om een percentage te hanteren. Ga in het A&V-beleid ervan uit dat op het
moment dat de fases waaruit een aanlevering bestaat geaccepteerd kunnen worden, ook de interface
geaccepteerd kan worden.

2.3.2 Parameters voor de .. die wordt be-/verwe,-kt tot/door middel van

Tabel T Parameters voor de .. die wordt beo/verwerkt tot/door middel van ...
.. .. ..

J¡g mSiCÐ..... M~ risieo ~øgg riieo ..
h

.. .. .. '.. i,", ..

.. ...... ..

karakteristiek
.. x x x

Aavulend en oveno:
.. x x x

Werk de acceptatieparameters voor de beschikbare, routes van opslag, be-/verwerking of 
verwijdering

per afvalstoffen(fracties) uit.

2.3.3 Parameters voor afvalstromen die alleen visueel te controleren zijn

Geef aan welke werkwijze het bedrijf hanteert bij afvalstromen die alleen visueel te controleren zijn.

Sluit aan bij de hierna vermelde richtlijn. Vermeld tevens welke afvalstoffen het betreft. Voor
afvalstromen die alleen visueel te controleren zijn wordt in het acceptatiedossier aangegeven dat de
afvalstof visueel is gecontroleerd en dat is vastgesteld dat het daadwerkelijk de aangegeven afvalstof
betreft.

2.4 De te hanteren criteria

Geef per parameter aan welke criteria worden gehanteerd voor de acceptatie van afvalstromen. De
aangegeven criteria worden gezien als bovengrens, tenzij nadrukicelijk anders is aangegeven.

Geefper parameter de te hanteren criteria aan en maak daarbij onderscheid in:
\1 algemene criteria;
. specifieke criteria voor een bepaalde verwerkingsroute (zie hoofdstuk 3).

Doe hetzelfde voor opslag als zelfstandige activiteit.
Maak hierbij gebruik van onderstaande indeling.

2.4.1 Criteria voor.. die wordt beo/verwerkt tot / door middel van ..

Algemene criteria voor be- en/of verwerking of verwijdering

De.. mag:
. geen stoffen bevatten die genoemd zijn in lijsten ABCDE (afliankelijk van eindbestemming)

conform de systematiek van het rapport "De verwerking verantwoord";
ø etc.

PAGINA 11

120



Bijlage 2 bij de onn,vtrl1 beschikking voor de inrichting gelegen aan de prof Gerbrandyweg 10 te Rotterdam Botiek: Richtlijn

basis acceptatie- en verv'crkingsbeleid en Richtlijn opstelìen administratieve organisat:e en interne controle

Specifieke criteria voor de ..fase die intern wordt opgewerkt tot..

Tabel 8: Criteria voor ..
ciuilZentratíegre~ acceptahèe .j~

de griiäâe
, lêêeiâ)

karakteristiek
.. .. ..

Aanvullend
.. .. ..

Werk de acceptatiecriteria voor de, bij uw bedrijf beschikbare routes van opslag, beo/verwerking of

verwijdering van afvalstoffen uit.

2.4.2 Criteria voor de opslag als zelfstandige activiteit

Algemene criteria voor de opslag als zelfstandige activiteit

(CPR-opslag, tanknr. voor specifieke stromen)

Specifieke criteria voor de opslag als zelfstandige activiteit van ....

(indien opslag aan specifieke eisen dient te voldoen).
2.4.3 Algemene criteria voor de acceptatie van afvalstoffen

Geef aan dat onderstaande afvalstoffen niet worden geaccepteerd met als oogmerk deze afvalstoffen
op te slaan, te beo/verwerken of te vernietigen

2.5 De acceptatie van afvalstoffen in relatie tot emissies naar de lucht

Geef aan in welke gevallen een relatie bestaat tussen de acceptatie van afvalstoffen en de emissies
naar de lucht. Uitgangspunt hierbij is dat het bedrijf moet aangeven wat de vigerende Wm-
vergunning en/of het huidige beleid aangeeft over de emissies naar de lucht waarbij een relatie
bestaat met de acceptatie van afvalstoffen.
Het bedrijf moet vervolgens aangeven op welke wijze er bij de acceptatie van afvalstoffen rekening
wordt gehouden met de emissies naar de lucht.

3. HET VERWERKINGSBELEID

De opslag, be-/verwerking en/ofverwijdering vindt plaats conform de tijdens de acceptatie gemaakte
keuzes. Bij afwijking hiervan wordt de reden van afwijking vastgelegd. Afijken is echter alleen

mogelijk indien het bedrijf blijft voldoen aan het gestelde in het acceptatiebeleid.

Geef aan hoe de opslag, be-/verwerking enlofverwijdering van afval procedureel is verwerkt in de
organisatie, besteedt hierbij in ieder geval aandacht aan:
. mogelijke verwerldngskeuzes;

e de water- sedinient en oliestraat;

. opslag als zelfstandige activiteit;

. de afvoer van reststoffen;

. de gehanteerde beheersingsmechanismen;
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. de wijze van vastlegging.

3.1 Mogelijke veiwerkingskeuzes

Bij het bepalen van de mogelijke verwerkingskeuzes moet worden aangesloten bij de in de Wm-
vergunning opgenomen voorschriften. Maak een duidelijke lwppeling tussen het
verwerkingsresultaat en de verwerkingsmogelijkheden die het bedrijf heeft. Maak hierbij gebruik
van onderstaande tabeL. Verwijs steeds naar de paragraaf waar een bepaald onderwerp is tell\gt:e
vinden.

,
V:erwerki!lresûltat Meierkigsstit A.ceeptatie; wciita V:erwerkig' Negatiev

pareter :te; srøute lijst '
mieril!

,

producthergebruik Opslag als § § § §

zelfstandige
activiteit

materiaalhergebruiJ. Opslag als § § § §

zelfstandige
activiteit
Samenvoeo:en § § § §

miniiiumstandaard Opslag als § § § §

.... zelfstandige
activiteit
Samenvoeo:en § § § §

Nuttige toepassing Oliestraat § § § §

met hoofdgebruik als
brandstof
Nuttige toepassing Samenvoegen § § § §

Verwijdering door Sedimentstraat § § § §

verbranding
.

Opslag als § § § §

zelfstandige
activiteit

verwjdering door opslag als § § § §

ONO zelfstandige
activiteit

Verwjdering door Sedimentstraat § § § §

storten
Opslag als § § § §

zelfstandige
activiteit

Verwijdering door Waterstraat § § § §

lozing na lA en
biologische zuivering
Verwjdering door Waterstaat § § § §

lozing na DAF en
biologische zuivering
Verwijdering door Waterstaat § § § §

lozing na
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voorbehandeling, DAF
en biologische
zuiverin"
Overig afoer derden § § § n.v.t.Opslag als

zelfstandige
activiteit

Tabel 10: het verwerkingsresultaat in relatie tot de gehanteerde wijze van opslag, beo/verwerking of
verwijdering.

3.2 De venverkingsstraten

Geef een gedetailleerde beschrijving van het proces ofverwijs hiervoor naar de relevante

hoofdstukken van de vergunningaanvraag. Beschrijf de verwerkingsstraten en bijbehorende
veiwerkingsroutes. Besteed, voorzover van toepassing, in ieder geval aandacht aan de waterstraat, de
sedimentstraat, de oliestraat de opslag als zelfstandige activiteit en het mengen van afvalstoffen.

Daarnaast moet per verwerkingsstraat aandacht gegeven worden aan:
. de mogelijke verwerkingsroutes in relatie tot de gebruiIcte opslagtanks voor de geaccepteerde

stromen en de reststoffen, waar deze reststoffen heen gaan en wat hiervoor de criteria zijn;
. de minimaal aanwezige controlepunten;

CD relaties tussen de routes.

Hanteer hierbij onderstaande richtlijnen.

3.2.1 De verwerkingsroutes

Geef aan wel!ce routes van opslag als zelfstandige activiteit, beo/verwerking en verwijdering worden
gehanteerd. Ceefper route aan:
. welke opslagtanks daarbij in gebruik zijn voor de acceptatie van stromen en de afvoer van

reststoffen;
. waar naartoe de afvoer van reststoffen van een bepaalde route plaatsvindt;

ø wat de criteria voor de afvoer van de reststoffen zijn.
Hiervoor kan het volgende format worden gebruikt:

Tabel 11: de verwerkingroutes in relatie tot de gebruikte tanks, afvoerbestemming (inclusief
afvoercri teria).

iVeiwerlQgiroul: ~siã~ ,~s~ §oer nar Griteri ãfoer
acceptatie' reststoffen ' lin- emof, " 'ønern)_:

De werkelijke verwerkingsroutes dienen overeen te komen met de tijdens het acceptatieonderzoek
en de bij de uitvoering van de mengregels vastgestelde routes.
3.2.2 De minimaal aanwezige controlepunten

Geef per verwerkingsroute aan welke controlepunten voor het beheersen van het verwerkingsproces
worden gehanteerd. Geef hierbij aan:
. welke parameters worden gecontroleerd;

. welke norm hierbij wordt gehanteerd;

. wat de controlefrequentie is.

Hiervoor kan het volgende format worden gebruikt:
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Daarnaast moet worden aangegeven hoe wordt omgegaan met afwijkingen van de norm (per
parameter):
. wie bevoegd is tot het treffen van corrigerende maatregelen;

. welke alternatieven er mogelijk zijn;

. op welke wijze de vastlegging is geregeld;

. op welk moment dan wel in welke situaties melding wordt gedaan aan het bevoegd gezag.

Hanteer voor de controle van de intern vrijkomende reststoffen, die intern worden beo/verwerkt of
vernietigd, de volgende richtlijn:
Afvalstoffen die intern ontstaan (bijvoorbeeld slib van DAF of de biologische waterzuivering) dienen
per batch bemonsterd te worden, voorafgaand aan eventueel mengen met ander afvaL. Indien de
ontstane afvalstof niet separaat opgevangen/opgeslagen wordt, bijvoorbeeld bij continu proces, dient
voorafgaand aan menging en voorafgaand aan afvoer periodiek bemonsterd te worden. De
monstername dient, afhankelijk van de te produceren hoeveelheid en de verwachte samenstelling,
plaats te vinden op vaste momenten.

3.2.3 Relaties met andere verwerkingsroutes

Geef aan welke reststoffen die bij de verwerking vrijkomen worden afgevoerd naar een andere
interne verwerkingsroute. Hiervoor kan het volgende format worden gebruikt:

Tabel 13: de vrlkomende reststoffen met hun vervolgbestemming.

R,Qute l!çes . Afoer na Route. ,çesIstoffn '
Tijdens de acceptatie van de behandelde afvalstoffen is reeds vastgesteld dat bovenstaande reststoffen

mogen worden afgevoerd naar him interne vervolgbestemming. Geef aan welke acties worden
ondernomen op het moment dat wordt afgeweken van de tijdens de acceptatie vastgestelde
verwerkingsroute voor eeabepaalde reststof. Besteed hierbij in ieder geval aandacht aan:
. de wijze waarop de afwijking wordt gemotiveerd;

. welke consequenties dit heeft voor het A&V-beleid (bijv. analysefrequentie, risico-indeling);

. hoe de resultaten van deze beoordeling administratief worden vastgelegd.

3.3 Opslag als zelfstandige activiteit

Geef aan hoe wordt omgegaan met de opslag van afvalstoffen als zelfstandige activiteit.

3.4 De afvoer van reststoffen

Geef aan hoe wordt omgegaan met de afvoer van reststoffen. Besteed hierbij aandacht aan:
. welke reststof het betreft;
. waar de reststofvrijkomt;

. een specificatie van de reststof;

. de externe bestemming van de reststof.

Hiervoor kan het volgende format worden gebruikt:
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Tabel 13 : een overzicht van de af te voeren reststoffen met hun in- of externe bestemming

Rest~tof :Aomstii; Speciçati: .ten, ¥an ,eg"

Geef aan hoe de reststoffen worden gecontroleerd. Hiervoor dient de volgende richtlijn te worden
gebruikt:
. De reststoffen dienen te worden geanalyseerd op de componenten waarvoor de externe

vergunninghoudster acceptatiecriteria hanteert, tenzij:
,. al analysegegevens beschikbaar zijn voor deze componenten;
2. uit administratieve gegevens blijkt dat deze componenten op grond van de herkomst van

de afvalstof en de wijze van ontstaan niet aanwezig kunnen zijn in de afvalstof.
. Van de binnen Nederland af te voeren vergelijkbare reststoffen moeten tenminste de eerste drie

transporten worden geanalyseerd op de componenten waarvoor de externe vergunninghoudster
acceptatiecriteria hanteert. Indien deze transporten voldoen, mogen de volgende transporten met
een frequentie van minimaal 25% worden geanalyseerd (transport 6, 9, 12 etc.). Indien bij een van
de transporten een overschrijding van de acceptatiecriteria plaatsvindt, begint de tellng van
vooraf aan c.q. de eerste drie volgende transporten moeten worden geanalyseerd. Indien nodig,
dient een hogere analysefrequentie te worden gehanteerd.

. De te exporteren afvalstoffen moeten overeenkomstig de tabel 14 worden beoordeeld:

Tabel 14: de beoordeIin van te exporteren afvalstoffen

soort äf;í " speciçati âf " ," bemonsterig en ',,; 'âíyse '.: ~
vloeibare afvalstoffen homogene partij groter dan 50

m3

overige partijen

per partij

niet vloeibare
afvalstoffen
. Voor afvalwaterstromen die worden geloosd en afvalstoffen die als bouwstof of als product

worden afgevoerd, gelden afwijkende criteria_

per transport
per transport

4, MONSTERNAME EN ANALYSE

Besteed ten aanzien van de onderwerpen monstername en analyse in ieder geval aandacht aan de
volgende zaken:
. het neinen van monsters;

. het uitvoeren van analyses;

. het gebruik van sneltesten.

Maak hierbij gebruik van onderstaande richtljnen.

4.1 Het nemen van monsters

Geef aan dat voor het nemen van monsters in principe wordt gewerkt conform de NV5860 norm
"Afvalstoffen - Bemonstering van afval". Geef aan aan welke onderdelen van de norm niet kan
worden voldaan. Geefvoor elk onderdeel de reden waarom hieraan niet kan worden voldaan en de
oplossing die is gekozen om de kwaliteit van de monstername te garanderen.
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Geef aan op welke wijze en hoe lang monsters worden bewaard. Alle monsters moeten tenminste
worden bewaard totdat be-/verwerldng van de betreffende afvalstoffen heeft plaatsgevonden. Indien
het afval niet wordt geaccepteerd, moeten de monsters worden bewaard totdat het
acceptatieonderzoek is afgerond.

4.2 Het uitvoeren van analyses

Geef aan welke analyses in eigen beheer worden uitgevoerd en welke analyses worden uitbesteed aan
derden. Geef aan welke algemeen erkende normen (bijvoorbeeld NEN en ASTM normen) worden
gehanteerd voor de analyses die zelf worden uitgevoerd en voor de analyses die worden uitbesteedt.
Vermeld bij de analysemethodiek de nauwkeurigheid. Geef duidelijk aan voor welke analyses die
worden uitgevoerd geen offciële norm wordt gehanteerd. In dit geval dient de gehanteerde
methodiek in overleg met het bevoegde gezag te worden vastgesteld.

Geef aan of, en in welke situaties, de waterfase een voorbewerldng ondergaat voorafgaand aan de
analyse. Geef aan hoe de voorbewerldng plaatsvindt, besteed hierbij in ieder geval aandacht aan:
. de te verrichten handelingen;

. de gebruikte chemicaliën (welke en in welke hoeveelheid);

. de wijze van administratieve vastlegging.

4.3 Het gebruik van sne/testen

Geef aan of en zo ja welke sneltesten worden gebruikt voor het uitvoeren van analyses. Geef hierbij in
ieder geval aan welke parameter(s) met de sneltest kunnen worden vastgesteld en zover bekend wat
de afwijldng ten opzichte van de algemeen erkende analysemethode is.

Geef aan hoe wordt omgegaan met uitkomsten van de sneltest die dicht bij de normwaarde liggen.
Hanteer hierbij de volgende richtlijn. Als uit de sneltest blijkt dat de uitkomst van de analyse dicht
bij de normwaarde ligt (85%) mag acceptatie pas plaatsvinden nadat de uitkomst van de sneItest is
gecontroleerd aan de hand van de normale analysemethode.

5. ALGEMENE EISEN

Neem een lijst met definities en afkortingen op. Maak hiervoor gebruik van de in het rapport
"uitvoering aanbevelingen van de commissie Hors en inspectieonderzoek" opgenomen lijst.

Beschrijf de beschikbare voorzieningen om de hoeveelheid ofhet volume van de te accepteren en de
af te voeren afvalstoffen te bepalen.

Beschrijf de maatregelen die genomen worden indien na definitieve acceptatie blijkt, dat het afval
onterecht is geaccepteerd.

Geef aan dat het A&V-beleid regelmatig wordt geëvalueerd. Evaluatie dient tenminste eenmaal per
j aar te worden uitgevoerd.

Beschrijfin de A&V-procedure een 'raamprocedure' waarin is vastgelegd hoe wordt gehandeld indien
sprake is van een 'onvoorziene situatie' (een calamiteit etc. die afwijkt van de situaties die in het A&V
en AO&IC zijn beschreven en gedekt), wie ervoor verantwoordelijk is en welke follow-up gegeven
dient te worden.
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Richtlijn opstellen administratieve organisatie en interne controle

De beschrijving van de AO&IC dient tenminste de volgende gegevens te bevatten en aan de volgende

eisen te voldoen:

Algemeen
,. Een beschrijving van de structuur van de organisatie (inclusief de daaraan gelieerde

vennootschappen).
2. Het (milieu)beleid (inclusief concretisering in doelstellingen) ten aanzien van:

a) de bedrijfseconomie

b) de milieu zorg

Hierbij dient tevens het sanctiebeleid (sanctioneren van het niet naleven van interne procedures en
instructies) te zijn uitgewerkt.
3. Een beschrijving van de interne organisatie (organogram waarin vermeld de afdelingen en

sleu telfunctionarissen ).
4. Functie- en taakbeschrijvingen (met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden).
5. Een functiescheiding met betrekking tot de afdelingen commercie, acceptatie en verwerking.

Deze functiescheiding dient tevens aangebracht te zijn in de geautomatiseerde systemen.
6. Een beschrijving van de administratieve processen en geautomatiseerde systemen (inclusief de

relatie tussen beiden en de verschilende deelsystemen).
7. Een beschrijving van de opleiding en training van het personeel.

8. Een calamiteitenplan (meldingen, noodfaciliteiten, hulporganisaties).
9. Een beschrijving van de wijze van beveiliging van geautomatiseerde systemen en van

computerbestanden tegen ongeautoriseerd gebruik of verlies (back up).

10. Milieuzorgsysteem (optioneel):
a) Initiële miIieubeoordeling (milieuaspectenlmilieueffecten);
b) MiIieubeleidsverklaring;

c) Milieuprogramma;

d) Meten en registreren;
e) Interne audits.

11. Binnen de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn.
12. De gebruikte weeginstallatie moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het

Nederlands Meetinstituut zijn geijkt.
13. De geregistreerde gegevens moeten binnen een werkdag worden bijgehouden.
14. De geregistreerde gegevens moeten gedurende ten minste zeven jaar in de inrichting worden

bewaard.

Bedrij fsprocessen en risico's

1. Een beschrijving van de routes die afvalstoffen kunnen doorlopen binnen het bedrijf en de
schematische weergave van deze routes.

2. Een beschrijving van de risicoanalyse (per processtap de risico's inventariseren) en de
beheersingsmaatregelen waarmee de risico's zijn of worden afgedekt. Met proces stappen worden

in ieder geval bedoeld acceptatie, ontvangst, opslag, afvoer, lozing, emissie en de be-

¡verwerkingsprocessen van de afvalstoffen. Beheersingsmaatregelen kunnen worden

onderscheiden in fysieke ll1aatregelen, procedures, interne controles en 1110nitoring en audits.
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3. Een beschrijving van de meet- en registratiepunten (plaats, wijze van meting, parameters,
normen, nauwkeurigheid) ten behoeve van de procesbeheersing en de transparantie van de
bedrijfsvoering.

Administratie
1. Een beschrijving van de administratieve organisatie waarin in ieder geval C7 t/m C" zijn

opgenomen.
2. In de administratieve organisatie moet naar de primaire vastleggingen worden verwezen

(documentnummers) zodat een zoekspoor ontstaat.
3. In de administratie dienen partijen van een identificatienummer te zijn voorzien, voor zover deze

afvalstoffen niet in het continue verwerkingproces zijn gebracht;
4. Tracering van partijen dient met locatiecodes plaats te kunnen vinden, voorzover de afvalstoffen

niet in het continue beo/verwerkingsproces zijn gebracht.

5. Een beschrijving van de financiële administratie waarmee de verwerkingsprocessen transparant
in beeld kunnen worden gebracht. De financiële administratie moet aan de volgende
vooiwaarden voldoen:

a) in de financiële administratie moeten tenminste de meet- en registratiepunten zijn
ondergebracht die eveneens in de goederenadministratie zijn opgenomen;

b) in de financiële administratie moeten de ingaande en de uitgaande afvalstoffen zijn
ondergebracht;

c) in de financiële administratie moet per afvalstof periodiek een balans worden opgesteld
voor hoofd- en deelprocessen waarbij de verschilen tussen de ingaande en de uitgaande
afvalstoffen, rekening houdend met mutaties in de begin- en eindvoorraad, worden
geanalyseerd.

6. Een sluitend verband dient te bestaan tussen goederenadministratie en financiële administratie.
7. Van alle inkomende en uitgaande partijen moeten de volgende gegevens worden vastgelegd:

a) opdrachtnummer (toegekend door de planning in de (voor)acceptatiefase);
b) ontdoener (naam, adres, woonplaats, relatienummer);

c) aard, samenstelling en stofcode;

d) proces van herkomst;
e) gewicht;

f) tijdstip aanlevering of afvoer;

g) initiële locatiecode;

h) voorgenomen route van beo/verwerking of vernietiging;
i) afgifte aan het verwerkingsproces (registratie in verwerkingsdossier);

j) ontvangsten uit het verwerkingsproces;

k) afgifte aan verwerkers (naam, adres, woonplaats, relatienummer).
8. Ten aanzien van het acceptatiebeleid moeten de volgende zaken worden vastgelegd:

a) aard, herkomst en samenstelling van het afval;
b) uitgevoerde onderzoeken gedurende de acceptatie;
c) gemaakte keuzes tijdens de acceptatie;
d) de beoogde eindbestemming van de reststoffen;
e) afWijkingen van gemaakte keuzes;

f) de gehanteerde functiescheiding;

g) met de kiant gemaakte afspraken.
9. Ten aanzien van het verwerkingsbeleid moeten de volgende zaken worden vastgelegd:

a) uitgevoerde onderzoeken gedurende de beo/verwerking of vernietiging);
b) gemaakte keuzes tijdens de beo/verwerking of vernietiging;
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c) tijdstip waarop de afvalstof in het be-Iverwerkingsproces is gebracht;

d) per route de hoeveelheden be-Iverwerkte of vernietigde (grond)stoffen enlof afvalstoffen;

e) per route de hoeveelheden van de diverse (rest)stoffen die bij de be-Iverwerking of
vernietiging vrijkomen;

f) de eindbestemming van de reststoffen;
g) afwijkingen van tijdens het acceptatieonderzoek gemaakte keuzes;
h) de gehanteerde functiescheiding;
i) met de ldant gemaakte afspraken.

10. Ten aanzien van de op- of overslag van afvalstoffen moeten de volgende zaken worden vastgelegd:
a) het gebruikte materiaal bij ompakken en eventuele hulpstoffen;
b) de exacte positie van de goederen.

11. Van alle geweigerde partijen afvalstoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden
geregistreerd:

a) naam, adres en woonplaats ontdoener;

b) naam, adres en woonplaats transporteur;
c) locatie van herkomst;
d) datum van ontvangst;
e) de hoeveelheid (tonnen);

f) omschrijving aard en samenstelling;

g) afvalstoffencode;

h) reden van weigering;

i) naam, adres, woonplaats geadresseerde van aangeboden partijen die geweigerd zijn.

Interne Controle
Een beschrijving van de activiteiten met betrekidng tot de inteme controle van de werkprocessen.
Essentiële controles zijn in dit verband:
1. controleren dat de registratie van afvalstoffen correct heeft plaatsgevonden;
2. periodiek in de goederen- en de financiële administratie per afvalstof balansen opstellen voor de

hoofd- en deelprocessen tussen enerzijds beginvoorraad + ontvangen (afval)stoffen + additieven en
anderzijds eindvoorraad + afgifte (afval)stoffen + lozingen + emissies), waarbij de verschiIen
moeten worden geanalyseerd. Per balans moet de foutenmarge worden vermeld;

3. periodiek controleren of de fysieke voorraad afvalstoffen, de voorraad volgens de

goederenadministratie en de voorraad volgens de financiële administratie overeenkoiiien;

4. controleren van de juistheid van metingen en van de registratie van metingen;
5. controleren dat tijdige en volledige melding van ontvangen en afgegeven afvalstoffen heeft

plaatsgevonden;
6. controleren dat afwijkingen van A&V-beleid onder de juiste autorisatie zijn uitgevoerd;

7. controleren dat mutaties van bestanden onder de juiste autorisatie zijn uitgevoerd;
8. calibratie van de meetapparatuur.

Monitoring
Een beschrijving van de monitoringsactiviteiten met betrekking tot de realisatie van doelstellingen,
de naleving van het A&V-beleid, de toereikendheid van inteme beheersingsmaatregelen en de

naleving van interne procedures en richtlijnen.

De A&V-procedure dient periodiek te worden gecontroleerd en getoetst op effectiviteit.
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BIJLAGE 3
Onderzoeken, die binnen een bepaalde termijn na van kracht worden van het betreffende voorschrift inoeten zijn uitgevoerd:

Nr.

Uit te voeren binnen 1 m- ~..."
C1.2.3 er voldoening aan de in h

1 tjm 6 een plan van aan pa 

(I'acht worden van dit vam
ezag kan .!.adere _eisen ste.

C2.2.4 er voldoening aan de in cl

oor DTO-8 en DTO-9 een"

anpak dient binnen 1 ma

.~... oorgelegd aan het beyoeg
C2.2.6 er tijdige voldoening aan

TO-8 en DTO-9 een "plan

ient binnen 1 maand na i
iet bevoegd gezag. Het b~.._-

C3.1.2 innen 1 maand na het vai
uilt" te zijn iIlgedî.~_n.d bij

it te voeren binnen 3 ma~".-

B2.1.11 innen 3 maanden na het

--._._~ ijl!"gebracIit met deze vei
B2.3.2

~

~

~" "
,

I --~
Termijn.. . . (maànden)

aand na van kracht worden van het voorschrift: --
et Eva geforn1uleerde CQ-en1IssIe-eisen dient door vergunninghouders voor de RO's I
k te worden opgesteld. Dit plan van aanpak dient binnen 1 inaand na het van i

schrift ter goedkeuring te zijn voorgelegd aan het bevoegd geza. g. Het b..e.. voegd ...1
len aan het.llan vaii.".anpak.. ._.._.._~..+ ..__.
e Rvga en het Bva gefornuileerde CO-emissie-eisen dient door vergunninghOl~d,:elJS' 1
plan van aanpak CO-emissiereductie DTO's" te worden opgesteld. Dit plan van

and na het van kracht worden van dit voorschrift ter goedkeuring te zijn
d gezag_ Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan het plan van aanpak.

de in het Eva gefo~lnuleerde NOx-einissie~eisen dient door vergunninghoud~rs voor 1
van aanpak NOx-emissiereductie DTO's" te worden opgesteld. Dit plan van aanpak I

iet van lcracht worden van dit VOOI.'.S..C. hrift ter goedkeuring t.e zijn voorgelegd aai+
'Oegel gezag kan nadere e_i~eii ste1l5~~1,_~an het plan van aanpak _ __
n kracht worden van dit voorschrift dient door vergunninghouders een P&ID "as 1

het bevoegd gezag. .... . I. ..
anden na van kracht worden van het voorschrift: I
van kracht worden van dit voorschrift dient het AV-AOjlC in overeenstemming te 3

:gtinnil1g:____ ..,,_._ __....___~_ ___.~_,,___..
naanden na het van kracht worden van voorschrift B.2.3.1 van deze vergunning
ouders hiertoe een voorstel te zijn ingediend bij het bevoegd gezag. waarbij het
d milieubeheer in acht wordt genomen. In dit voorstel dient in ieder geval de vorm

worden onderbouwd alsmede de duur van zekerheidsstelling en de hoogte van de
samenhangen iuet zowel het nakOlnen van de aan de vergunning verbonden

oorschriften als aansprakelijkheid voor inilieuscliade. Aan het voorstel kunnen binnen 4 weken na
iverlegging nadere eisen worden gesteld. Het voorstelil1oet met inachtnell1ing van deze nadere eisen worden
itgevoerQ:

innen een termijn van 3 niaanden na het van kracht worden van dit voorschrift dient de reeds uitgevoerde
bodemlisico-anall~e, die onderdeel uitma.akt van deze vergunning, te zijn aang~Q~st aan de onderstaande

3

3
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, .
--

Nr_ " Tennijn
. .. i / .... (maanden)

punten en ter goedkeuring te zijn voorgelegd aan het bevoegd gezag:
aangegeven dient te worden hoe onderhoud, inspectie en incidenteuiuanageinent van
bodeinbesclierIliende voorzieningen door middel van procedures en werkinstructies handhaafbaar zijn
geborgd, één en ander op basis onder 111(-(-1' het in voorschrift B3.1.7 en B3.1.8 genoeinde inspectie- en
onderhoudsplan;
aangegeven dient te worden welke (technische) voorzieningen en personeel beschikbaar zijn in het kader
van incidenteuinanageiuent voor de van toepassing zijnde te onderscheiden bodeiubedreigende i

activitei ten;

r de Bodemrisico categorieën (BRC's) dieneu waar nodig nog in overeenstemming te worden gebracht met
de juiste eind-emissiescore (EES) en anderS0l11, één en ander overenkoiiistig onderstaande tabel:

(etc. zie verder voorschrift B3.1.1)

B3.1.3 1o1u aan te tonen dat de in de bodein;i~i.~~-analy;e al; vl~~istofdicht aan~;-;l~;ì~te voorzieningen voldoen aan 3

~e eisen ten aanzien van vloeistofdichtheid zoals gesteld in de NRB dient binnen 3 maanden na het in

!werking treden van dit voorschrift een inspectie conforin cur/pbv-aanbeveling 44 te zijn verricht, voor zover

..." .. at nog niet heeft plaatsgevonden.
_.__.~.- ..-..~_._"...-_. ..._.._-~--- ----- -----~~

B4.2.2 innen 6 inaanden na het van kracht worden van dit voorschrift dient door vergunninghouders een 6

nderzoek te zijn uitgevoerd naar de miiiinialisatie van de emissies als gevolg van intern transport, op- en
verslag en bewerking van de volgende binnen de inrichting vrijkoI11ende reststoffen:
- beladen A-cokes;

~ vliegas.

en onderzoeksvoorstel dient binnen 3 inaanden na het: van kracht worden van dit voorschrift ter 3----~ _o~~keurii~g~~I1J_etjJ~voegclg~:i~g te zijn voorgelegd. --_._--"....._---_.._---~-- ..._-.

B7.7.3 ) De hoeveelheid schuIInvorinend middel die op het terrein van de inrichting in voorraad dient te zijn is 3

'ifhankelijk van het berekende inaxiinale brandrisico.
J) Het maxiniale brandrisico dient te worden bepaald en is onder ineer afhankelijk van het grootst te vormen
)randend oppervlak en de te blussen stoffen en dient te zijn gebaseerd op de uitgangspunten in de NFPA 11.
Dit moet binnen 3 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift nader zijn uitgewerkt in het

--- )raiidveiligheidsplan_ _._. _..-

B7.83 ) De hoeveelheid droog cheinisch poeder die op het terrein van de inrichting in voorraad dient te zijn is 3

fhankelijk van het berekende inaximale brandrisico.
J) Het maxIInale brandrisico dient te worden bepaal4 e!~j_~Mg.~~~.~.~~E~.~er afhankelijk van het: grootst te vormen
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Nr. 'v , Termijn. ...

/
(maa.nden)....... ......

brandend oppervlak en de te blussen stoffen en dient te zijn gebaseerd op de uitgangspunten in de NFPA 11.

Dit moet binnen 3 inaanclen na het van kracht worden van dit voorschrift nader zijn uitgewerkt in het
brand""iligheicls~_

...
C1.2.11 frel' voldoening aan het voorgaande voorschrift dienen verguninghouders binnen 3 I11aanden na in werking

3
reding van dit en voorgaand voorschrift een rapportage ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te hebben

Ie-.... pverlegd waaruit blijkt, dat aan deze voorwaarden is voldaan
. iÍergunni~ghouders dienen op basis ~an een risi~~analyse .~~ bepalen op welk tijdstip van .de dagJ week de

.1 _."..~---
C2.3.11

3
"au. en afkoppelwerkzaamheden en het verwerken van de metaalalkylenslobs in de MAVI het beste kan
plaatsvinden. Vergunninghouders dienen deze risicoanalyse binnen 3 maanden na het van kracht worden

f-. "an dit vocirschrift ter: goedkeuring aan het bevoegd gei:~g te hebben overgelegd.. ---~."~--------
C7.4.1 Afvalvloeistoffen en residuen afkOliistig van het uitvoeren van activiteiten in het laboratoriull1 inogen niet op

3
iet rîool worden geloosd. In interne werkvoorschriften inoet aangegeven worden op welke Ilianier deze

I
toffen worden opgeslagen en afgevoerd. Deze werkvoorschriften moeten uiterlijk 3 maanden na het in

werking treden van dit voorschrift bij het bevoegd gezag zijn ingediend. De werkvoorschriften moeten

:...._-~....~
danwezig zijn in de ruimte waa.!,"l ze betrekking hebben....._..~.

f-. Uit te voeren binnen 6 maanden (en verder) na van ki:~cht worden vaii.het voorschrift:....... _

B2.3.1 Binnen ecu termijn van 6 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift dient door de 6 -lvergunninghouders financiële zekerheid te zijn gesteld ter nako1l1ing van de aan deze vergunning verbonden ,

kroorschriften en ter afclekkiiig van inilieuschade die voortvloeit uit het drijven van de inrichting.

~et uiteindelîjke schrîftelîjk bewijs van financîële zekerheid dient binnen 7 iiiaanden na het van kracht 7
Ie-... ~orden van dit vooi:schrift te zijii.ci"ergelegd aan het bevoegd gezag. ... ~..-..- ---- -----~---

B3.1.5 ndien blijkt dat op basis van de inspectie de vloeistofdichte voorzieningen of de bedrijfsriolering niet als 6
"loeistofdicht kunnen/kan worden aangemerkt dienenl dient:

L
de vloeistofdichte voorzieningen en de bedrijfsriolering binnen 6 maanden na inspectie vloeistofdicht te
zijn gemaakt overéénkomstig het gestelde in KlWA/PBV-Beoordelingsriclitlijn 2371 en CURfPBV.

aanbeveling 65;
de bedrijfsriolering dient binnen 6 maanden vloeistofdicht te zijn gemaakt overeenkomstig het gestelde
in CUR/PBV.aanbeveling 51.

~.--.._.." ._-_..... . .. .

I B,2410 ~

L.-",.rgeiegd waarop de betreffende instrumentele..b.eveiligingen vermeld staan en,\iaarop per beveiliging de I
.~_,~~_--
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Nr. .'. .... .. . Tcrm;;n,vv"cmuc
... ... ...... (maanden)

-_. . ~ --- wijze van testen en de' van de testen is

Uit te voeren binr'.eri 12 maanden (en verder) na van kracht wordeiivan het voorschrift: --_. "..~... ....~~
B3.1.2 Met betrekking tot alle binnen de inrichting aanwezige bodcinbeclreigende activiteiten dienen afdoende 12

bodembescher1lende voorzieningen te worden getroffen die leiden tot een verwaarloosbaar (A) dan wel
danvaarclbaar risico (A") in de zin van de NRB, één en ander overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde
bodemrisico-analyse en de uit uitvoorgaand voorschrift voorvloeiende aanpassingen daarop. De uit de
aangepaste bodcil1rIsico-analyse volgende aanpak, dient binnen 12 inaanden na van kracht worden van dit
voolsSI_~.rift te. zijn uitgevoerd. _.._~~_._----

B3.1.7 Binnen 12 Iliaanden na inwerkingtreding van dit voorschrift dienen vergunninghouders een 12

I1spectieprogramnia voor de bodembeschermende voorzieningen en bedrijfsriolering ter goedkeuring aan te
bieden aan het bevoegd gezag. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
- de inspectiefrequentie;

- de wijze van inspectie (visueeL, monstername, metingen, etc.);
welke deskundigheid daarvoor nodig is;

- wie voor de inspectie verantwoordelijk is:
- welke middelen daarvoor nodig zijn; i

hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
- welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden worden genomen.
IHet bevoegd gezag kan daarbij nadere eisen stellen aan het inspectieprogramina

B3.i.8 æinnen12 niaa~-d~;~a i~;~;kingtredi;;~'-~an dit voo~:~~~i;rift di~~~'~-'~'~rgunningh~~';d~~'s een 12
I nderhoudsprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen en bedrijfsrio1ering ter goedkeuring aan

e bieden aan het bevoegd gezag. ln het onderhoudsprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
welke voorzieningen onderhouden worden;
de onderhoudsfrequentie;
waaruit het onderhoud bestaat;
wie het onderhoud uitvoert;
welke middelen voor het onderhoud nodig zijn.

_ )et _lJevoi:~:!.gezagJ~.~~~ßaar~iL nad~e eiseI~t~g~,n aan het on~erhoiidsprog~:~n~:t~.~___~~~. .._-_..__._._- ~~. - ". - -- . ..~--

B3.2.1 15innen 12 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift dient een nulsìtuatie.onclerzoek te zijn 12

iitgevoerd, waarbij de bodem (grond en grondwater) van de inrichting is onderzocht. Het onderzoek dient

.__. ten ß1Inste te voldoen aan de eisen van de Nederlandse vooriiorm (NVN) 5740, "Bodeil1, onderzoeksstrategie ----------------
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. -_._---_._- _.._- ._-_...- --_.._-- ._..._._.._.....__.....~..~.,.~~.....=".......-,.,_.................,.- - -"..~~.,~-

Voorschrift Termijn
.... '.-.. -- ( 1I1:i'.iiclc:1L

Dij verkennend onderzoek". ~_.
B6.1.3 Ijiniien een terinijn van 12 inaanden na het van kracht worden van dit voorschrift dient een plan van aanpak 12 I

te zijn opgesteld ter verbetering van de persluchtsysteiuen binnen de inrichting. Het plan van aanpak dient

, ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Aan het plan van aanpak kunnen nadere eisen
worde.r gesteld. -----.._-~_.__.._----~--

B6.1.4 Bi
..

irift dient de energiecentrale 12

bi eL. Op basis daarvan dient:

rs;
oeligheid voor fouten of
en van deze

worden doorgerekend lTIet
,

I

Hidersclieiden potentiële
Iit worden van dit voorschrift

leze rapportage blijkt, dat nog
6.1.1 en B.6.1.2 niet kosten-
n meer dan 5 jaar) kan het
rschriften bedoelde

C4.1.5

C4.2.12

BIJLA\

bevoegd gezag ontheffing verlenen van de iiitvocllug van de 111 deze voo
maatregelen. Voor het overige kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen naar aanleiding van de

........Ker"p p."i:eer~cI~..0!,(lerz..o..e1(sresul ta ten '__.__
Binnen 12 11laanden nadat dit voorschrift van lu'acht is moeten vergunninghouders onderzoek hebben
gedaan naar:

wat de sainenstelling is van het water dat bij condensatie van de danipfractie kan ontstaan;
welke bedrijven in het Rijnmondgebied dit water in hun productieproces kunnen inzetten.

Indien er bedrijven zijn waar dit water kan worden ingezet dan moet het onderzoek zich ook richten op:
welke voorzieningen nodig zijn voor deze inzet;
wat de financiële kosten en besparingen zijn van deze inzet.

innen 13 111aanden na het van kracht worden van dit voorschrift inoeten vergunninghouders aan het
evoegd gezag rapporteren over dit onderzoek. Het bevoegd gezag kan een nadere eis stellen aan het
nderzoeksresultaat. -----.-~-- - -------------- - --, ----'"------
innen 12 I11aanden na het van kracht worden van dit voorschrift dient door vergunningh~~!.~rs een

12

13

I

._.._....j
_..~__..J

J
.._....
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Nr. Voorschrift Termijn
'" ...... .. . .... ....... (maa.nden

nderzoek te zijn verricht naar de effecten van het verhogen van de schoorstenen van de VO's op de

mmissies. Voorafgaande aan het onderzoek dient een onderzoeksplan er goedkeuring te worden voorgelegd
an het bevoegd gezag, dat hieraan nadere eisen kau stellen. lu het onderzoek(splan) dient minimaal de
olgende aspecten aan de orde te komen:

de in het onderzoek te betrekken immissieparameters. De milieuhygienische relevantie wordt daarbij
bepaald door de geldende wet- en regelgeving, waaronder het Besluit Luchtkwaliteit;
de te berekenen inimissies op die immissiepunten die vanuit genoemde wet+ en regelgeving van belang
zijn;
de inet het oog op de ininiissies ineest optilllale schoolsteenhoogten;
de met het oog op de kosteiieffectiviteit ineest optiinale schoolsteenhoogteii;
eventue~l pl~n~van aanp..k voor impleinent3;tie. _. ..~ . +--~C4.2.13 Binnen 12 inaanden na het van kracht worden van dit voorschrift inoeten vergunninghouders de 12

nogelijkheden onderzoeken oiihet koolzu\lgas dat bij de aanzulltank vrijkomt als product afte zetten.
!et onderzoek moet zich richten op de technische en economische aspecten. Voorafgaand aan het onderzoek

, turen vergunninghouders een plan van aanpak voor dit onderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag.
Iet bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan het uit te voeren onderzoek. Binnen drie ITiaanden na het

f-_.- ._--p.~lderzC?~,k_ mo~~.n vergu~.ninghouet£~s hieroveE__r~port~E.e_ri .aan het bevoegd gezag.

C8.1.3 !Binnen "12 l1iaanden na het van kracht worden van dit voorschrift dient een onderzoek aan de 12

~ontlolegebouwen te zijn uitgevoerd en een rapportage te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag naar:
te vciwachten piekoverdrukken en faseduiir van clrukgolven op dit gebouw ten gevolge van een
explosie;
bestendigheid van dit gebouw tegen de genoeinde piekoverdrukken en drukgolven;
te veiwachten rookontwikkeling in dit gebouw ten gevolge van hitte straling;
te venvachten ziiurstofconcentratieverloop in dit gebouw ten gevolge van het onttrekken van zuurstof
door brand er buiten;
te veiwachten acuut toxische concEntraties in dit gebouw ten gevolge van het vrijkomen van toxische
stoffen er buiten.

'laar aanleiding van dit onderzoek kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen met betrekking tot de te

~_._--- Teffei~.~!!aati~.~g.(:l~n~~a.~ faseriI~ltyan deze Il1aatregelen. -~.._-_._---_.- -.._~

. .M___ . Uit te voeren ,?inne_~~~8 maai~~n. (ei.!_ve~.~rl na v~!._kracht worden van het: voorschrift: ._---~~ .."._~_.
B4.4.1 Uiterlijk binnen 18 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift dient binnen de inrichting een 18

tructurele aanpak van diffuse emissies doo~~",L~ver!i,~.~_i:~i in ~erktrig te zijn. De aanpak dient overeenkOliistig I
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Nr. . .

...........~~--I.~'"....H Termijn
.. . .... .... ... (maanden) !

iet gestelde in de "Handreiking Le1cverliezE'1l beoordeling vanineet~ en beheersprograll1ma'S", uitgegeven
"oor het Interprovinciaal overleg (lPO) te zijn. Afwijkingen van deze handleiding zijn mogelijk. Het bevoegd
o-ezag kan ten aanzien van het plan van aanpak nadere eisen stellen. De aanpak inoet in ieder geval bestaan

iit:
- een inventarisatie van het aantal relevante afdichtingen en een bepaling van de jaareiuissie naar

bron soort; 

- eeu systematiek 0111 diffuse emissies op te sporen;
. een onderzoeksprograinma om actie te nen1en indien lekkages worden gevonden;

I . een programn1a van vernieuwing om diffuse emissies uit bestaande apparatuur zoveel Il10gelijk te

f-- beperken. _._ _.. ..
B4.4.3 loe rapportage van het in voorgaande voorschriften bedoelde onderzoek alsiuede een daarin geïntegreerd 20

plan van aanpak dient binnen 20 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift ter goedkeuring te
worden voorgelegd aan het bevoegd. gezag. -~-,,--

B5.2.4 Binnen 18 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift moet aan het bevoegd gezag een rapport I 18
er goedkeuring zijn gezonden. In dit rapport inoet verslag gedaan worden van het onderzoek naar en de te I

verrichten inspanningen (plan van aanpak) tot gelnidreductie in de reeds bestaande installaties. Het bevoegd
rrezag kan na.~.~Te eisen stellen aan de onøei~~geksresultaten

B8.1.3 De opzet van het onderzoek Il10et binnen 18 maanden na het in werking treden van dit voorschrift ter 18
Igoedkeuring aan het bevoegd gezag zijn gezonden. Omtrent de uitvoering van het onderzoek !eurmen door ,
i

het bevoegd gezag binnen 1 maand na toezending nadere eisen worden gestele!. De rapportage van het
I

onderzoek moet binnen 6 maanden na de afronding van de opzet van het onderzoek aan het bevoegd gezag
zijn gezonden.

. ~ ..-..--_._. ---- .._.._.. _,_,.",__,u",_._ .- ',._..-

---- Uit te voeren binnen 24ii"aiiden (en verder) na van kracht worden van het voorschrift; -~_.- .._---
B6.1.6 !Binnen een termijn van 24 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift dienen de 24

.endenientscuves van de vier bestaande turbines te zijn bepaald door iuiddel van metingen. Op basis van de
iitkomsten van deze 11letingen dient een analyse te worden uitgevoerd naar de verdere optimalisatie van de

!wijze waarop de bestaande turbines worden bedreven, gelet op de huidige stand der techniek.
De onderzoeksresultaten dienen binnen 25 niaanden na het van kracht worden van dit voorschrift te zijn 25
afgerond en behoeft de goedkeuring van het bevoegd gezag, dat nadere eisen kan stellen naar aanleiding van

c--.--.. de uitkoins.ten van het onderzoelc.
--~_... -----~ . ,,~---- 1--- .-....-~

_n_ ___ _.._~ -_..._--- ---- - --- --- - ----------
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Nr. Voorschrift Tenuijn
..

(r11aanden
B6.1.1 pe uit het KEMA-onderzoek (rapportnr. 50071300-KPS 00-1019, d.d. '3 januari 2001) als kansrijk naar voren 24

~elcollen maatregelen (op pagina 47 van het rapport aangeduid met een prioriteit A) dienen voor zover het de

!bestaande situatie betreft allen binnen een terinijn van 24 maanden na het van kracht worden van dit
_...._.-

KJoorschritt te zijn gerealiseerd
---- -

B6.1.2 In de situatie dat structureel geen LD-stooin meer worclt geleverd aan de MED's omdat de VC)'s volledig in de 24
stooll1behoefte van de MED's voorzien dient binnen een termijn van 24 maanden na aanvang van deze

i structurele stoom voorziening aan de MED's door de VO's eeIl LD-stoo1l1turbine inet luchtgekoelde
condensor te zijn geïnstalleerd om de vrijkoinende hoeveelheid 1.D-StOOl11 nuttig aan te wenden voor extra

elektrici tei tsprod uctie.

¡-....~. .~--._- - +-~..~._-
B6.1.5 !Binnen een terinijn van 24 inaanclen na het van kracht worden van dit voorschrift dient een onderzoek te 24

i

!zijn uitgevoerd naar de economische haalbaarheid van vergaande isolatie van de MED's. De rapportage van
iet onderzoek dient binnen een termijn van 25 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift te 25

~orden afgerond en behoeft de goedkeuring van het bevoegd gezag, dat nadere eisen kan stellen naar
aa_nleiding van de uitkomsten van het oiieterzg~~l.~.

B6.2.1 innen 24 inaanden na het in werldng treden van dit: voorschrift inoeten de resultaten van een 24
nergiebesparingsonderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn gezonden. Het onderzoek heeft

Jetrekking op de gehele inrichting inet uitzondering van die onderdelen die reeds eerder zijn onderzocht in
iet KEMA onderzoek (zie voorgaand voorschrift).
)e resultaten van dit onderzoek moeten wordt vastgelegd iu een rapport dat ten minste de volgende
egevens bevat:

- beschrijving van het betreffende bedrijfsonderdeel;
- beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van

het otale bedrijfsonderdeel en een toedeling van tenminste 90% van het totale energiegebruik
aan installaties en (deel)processen; ook dienen de balansposten die relaties hebbeu met andere

, bedrijfsonderdelen aan te suiten bij die balansposten van die andere bedrijfsonderdelen;
- een overzicht van de mogelijke energiebesparende technieken enlofmaatregelen toegespitst

op de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage in
het totale verbruik hebben,

- per energiebesparende maatregel de volgende gegevens:
. de jaarlijkse energiebesparing;
. de (iueer) investeringskosten; _.~- ._"_.._- _.._._--
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i Nr.
Voorschrift TerIl1Ijn

(maariden)

f--
B8.1.4

il de verwachte economische levensduur;

. de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de (negatieve) energietarieven

zoals die tijdens het onderzoek voor het bedrijf gelden;
. een schatting van eventuele bijkomende kosten of baten anders dan

energiebesparing;
. de terugverdientijd op basis van de (ineer)investeringskosten en de baten;

een overzicht van mogelijke organisatorische en good housekeeping inaatregelen die leiden tot
energiebesparing.
Vergunninghouders moeten op basis van het rapport een bedrijfsenergieplan opstellen volgens het in
bijlage E van de circulaire "Energie in de milieuvergunning" van oktober 1999 voorgeschreven inodeL.
In het plan moeten maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaar worden opgenomen.
Afwijking_~n van deze maatregelen_!E~oeten worden genl0tiveerd .

innen 24 iiiaanden na het in werking treden van dit voorschrift IllOcten de vergunninghouders op basis van
et in het vorige voorschrift genoenide onderzoek een uitvoeringsplan opstellen. In het uitvoeringsplan Ilioet
orden aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn ll10gelijk zijn. Indien uit het onderzoek blijkt
at er geen reële 111aatregelen te treffen zijn, l110eten de vergunninghouders dit binnen 2 jaar na het in
erking treden van dit voorschrift schriftelijk en gemotiveerd aan het bevoegd gezag mededelen. Het
evoegd gezag beslist aan de hand daarvan of opstelling van een uitvoeringsplan achterwege kan blijven. Van
eze beslissing wordt schriftelijk iuededeling gedaan aan de vergunninghouders.

)e vergunninghouders iTIaeten een registratie bijhouden van de maatregelen die worden uitgevoerd. Deze
legistratiegegevens iuoeten geïntegreerd iuct het miIieujaarverslag worden aangeleverd, overeenkOllistig
!voorschrift B1.4.1.

24

i

l__ ~._--~
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