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Geachte directie,
Flierbij doen wij u to·ekomen de definitieve beschikking ingevolge de Wet
milieubeheer.

Aanvraag
Op 7 januari 2003 hebben wij van de Burgemeester en Wethouders van de
gcmeente Amsterdam voor de Gemeentelijke Dienst Ajvalverwerking, thans
"Gemeente Amsterdam Afval Energie Bedr{if' (hiema aanvraagster) een
aanvraag ontvangen om een vergunning voor het veranderen van de inrichting en
de werking daarvan op grond van artikeI8.1, eerste lid, sub ben c, van de Wet
miliellbeheer (Wm).
Op 23 mei 2003 hebben wij een wijziging op de aanvraag ontvangen. Deze
wijziging betreft het verkleinen van het terrein van de tijdelijke opslag van
bodemas.
De inrichting is in hoofdzaak bestemd tot het verbranden van afvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in categorie 28.4 onder e 1,2 en 3 van bijlage
I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en is gevestigd aan de
Australiehavenweg 21 te Amsterdam, kadastraal bekend Amsterdam-Sloten,
se~tie K, nummer 2503.
Met de verandering wordt beoogd het uitbreiden van de bestaande
verbrandingsinstallatie met twee verbrandingslijnen (roosterovens inclusief
rookgasreiniging) om circa 500.000 ton afval per jaar extra te verwerken. Met de
vrijkomende warmte wordt elektriciteit opgewekt.
Ter voorbereiding van het door ons te nemen besluit over de aanvraag is een
MilieuEffectRapport (MER) opgesteld en gelijktijdig met de aanvraag ingediend.
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Coordinr tie
Wij hebb'~n op grond van paragraaf8.1.3.2 van de Wm een cooldinatieplicht ten
aanzien 'ran de aanvraag in het kader van de Wm en de aanvraag in het kade' van
de Wet lerontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).
De aanvraag om vergunning ingevolge de Wvo is gelntegreerd in de Wmaanvra.J.g.
Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland heeft de Wvo-aanvraag in behandeling
genorilen.

Procedure
Met betrekking tot de totstandkoming van de beschikking op de aanvraa:s zijn de
paragrafen 3.5.2 tot en met 3.5.5 van de Algemene wet bestuursrecht, met
inac htneming van de hoofdstukken 7, 8 en 13 van de vVet milieubeheer. van
toepassing.
Dit betekent, dat na de bekendmaking van de aanvraag en het MER eel. ieder
opmerkingen over het MER kan maken, zowel schriftelijk gedurende de in de
bekendmaking aangegeven termijn, als mondeling tijdens de in de bekc-mdmaking
aangegeven openbare zitting. Verder kunnen de wette1ijke adviseurs en overige
betrokken bestuUfsorganen, te weten de VROM-Inspectie - regio NOOl'd-vVest,
Bvrgemeester en Wethouders van Amsterdam, het Ministerie Va..l1 Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij - directie Noordwest, alsmede de Commissie voor de
MiJieneffectrapportage (Commissie MER), advies uitbrengen over het ingediende
MER.
De openbare zitting is gehouden op woensdag 5 maart 2003, tussen 14.00 en
17 00 uur in het gebouw van Westpoort Beheer Theemsweg te Amsterdam, en als
zoclanig aangekondigd in de publicatietekst d.d. 27 februari 2003 in de
Staatscourant, de Echo en de Zaankanter en de persoonlijke aanschrijvingen.
Abusievelijk is in de publicatie een verkeerde dag (vrijdag) genoemd bij de
datum.
Dit hebben wij gecorrigeerd middels een hemieuwde kennisgeving, uitgegaan op
28 februari 2003, welke wij aan alle adviseurs en direct betrokkenen hebben
verstuurd.
Daarnaast is op vrijdag 7 maart 2003 om 14.00 uur een vertegenwoordiger van de
provincie op de zittingslocatie verschenen om eventueel derden op te vangen die
moge1jjkerwijs zijn afgegaan op de foutieve dag. Rond dat tijdstip hebben zich
geen personen gemeld die de zitting mogelijkerwijs hebben gemist. Nu er geen
personen door deze omissie zijn benadeeld hebben wij besloten de procedure
onverkort voort te zetten.

Opmerkingen over bet MER
Wij hebben geen schriftelijke opmerkingen over het MER ontvangen.
Tijdens de openbare zitting zijn diverse vragen gesteld door mevrouw Kohinor ter
verduidelijking van het MER.
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In het verslag de'.t bij de ter inzage gelegde stukken is gevoegd zijn deze vragen en
d~ antwoorden Jaarop vastgelegd. Deze vragen hebben geen consequenties gehad
voor de inhouc1 van het MER. Derhalve laten wij een uitgebreide verhandeling
achterwege en volstaan wij met een verwijzing naar het verslag.
Tcetsingsad vies Commissie MER
De Commissie MER heeft een toetsingsadvies uitgebracht over het MER. Voor
het overige hebben wij geen adviezen ontvangen.
De Commi8sie heeft getoetst aan de richtlijnen van het MER, (zoa1s door ons
college vastgestdd op 24 juni 2002) op eventuele onjuistheden en aan de
wettelijke tegels voor de inhoud van een MER.
De Comn'.issie IS van oordeel dat de essentiele en bruikbare informatie in het
MER aan'Nezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te k'"1111nen gevcn in
de besluitvonning. Daamaast zijn de samenvatting en het MER overzichtelijk en
goed leesoaar. De afweging van de verschillende alternatieven en varianten zJn
ook goed te vol gen.
In de lichtlijnen werd de nadruk gelegd op de onderbouwing van de mogelijkheid
om een r~ndement van 30% te behalen, de noodzaak om koelwater te gebruiken in
reh'ltie tot de koe1capacitcit van het Noordzeekanaal en de vergelijking met de
verwerkingsscenario's in het Landelijk Afvalbeheers Plan (verder te noemen
LAP). Naar de mening van de Commissie zijn deze hoofdpunten navolgbaar en
j ulst in het MER behandeld.
De Commissie verwacht dat er inderdaad sprake zal zijn van een heog renden~ent
AVI alhoewel de feitelijke onderbouwing niet in het MER is opgenomen, noch
wordt verwezen naar garanties van leveranciers. Echter wordt weI amrnemelijk
gemaakt dat met het geoptimaliseerde ketelontwerp een hoger rendement gehaald
kan worden dan met een conventionele A VI. Ook kan het rendement verder
stijgen door de levering van warmte. De voomitzichten voor afzet van wannte zijn
gunstig.
De Commissie wijst erop dat bij een duidelijk lager rendement dan 30% de
conc1usie niet opgaat dat het initiatief qua milieudruk vergelijkbaar is met de
altematieven Papier Plastic Fractie (PPF) en maximaal Refuse Derived Fuel
(RDF) uit het LAP.
In het MER en ook in de samenvatting wordt de indruk gewekt dat er vergunning
wordt aangevraagd voor het meest milieu vriendelijk altematief (verder te noemen
m.m.a.).
Echter blijkt dat niet het m.m.a. maar het voorgenomen altematief (v.a.) wordt
aangevraagd.

Int€:: ~ 'at WW;dlucrd-holland.nl
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De Commissie bevee1t veor het evaluatieprogramma aan om de tem;Jeratuur in het
Noordzeekanaal, in het lijzonder in de zomer, regelrnatig te meten in de lengte ~n
over de diepte. Ook adv'.seert de Commissie om het elektrisch rendement, de
warmteafzet en het ene gierendement uitgedrukt in de Energie Prestatie Maat,
regelmatig to registrert n en op te nemen in het evaluatieprogramma.
Met betrekking tot dit toetsingsadvies eli aanbevelingen overwegen wij als voIgt:
Het oordeel van de Commissie is positief. Dit oordeel en de aanbevelingen
worden door ons onderschreven.

Overwegingen amhtshalve ten aanzien van het MER
Wij hebben het MER getoetst aan de door ons opgestelde richtlijnen en aan de
wettelijke vereister en zijn tot de volgende conclusie gekomen:
Er wordt nJimsehouts voldaan aan de opgestelde richtlijnen en de wettelijke
t.Y~;~~.sten.

Ook is 0118 gebleken dat het MER een hoog kwaliteitsniveau bezit waar wij zeer
positief over zijn gestemd.
~~king altematieven
Uit de vergelijking van de altematieven is het meest milieuvriendelijk aitematief
(m.m.a.) gedistilleerd en kan als voIgt worden gedefinieerd:
Het ketelontwerp moet zodanig zijn dat een elektrisch rendement van 31,3% zal
kunnen worden gehaald. Hiervoor zal onder andere de druk in de ketel tot meer
dan 130 bar moeten worden opgevoerd. Herverhitting van de stoom na de eerste
turbinetrap is noodzakelijk en uit de rookgassen zal extra energie moeten worden
gewonnen. De ligging van de ketel zal horizontaal moeten zijn. Voor het reinigen
van de rookgassen dient volgens het m.m.a. een SCR (selectieve katalytische
reductie) teneinde NOx te reduceren, te worden toegepast en voorts een
elektrofilter, actiefkoolfilter en natte wasser. Voor het koelen moet een
doorstroomkoeling worden toegepast.
Bij het m.m.a is de verwachting dat 20% van de brandstof per schip en 20% per
spoor zal worden aangevoerd en het overige deel over de weg.

Overweging ten aanzien van de vergelijking van altematieven.
aanvraag blijkt dat de installaties zullen worden ontwikkeld die qua rendement
overeenkomen met het m.m.a., te weten 31,3%.
Het verschil ten opzichte van het m.m.a. zit in de inzet ten aanzien van de aanvoer
van afvalstoffen per schip en per spoor. Hiervoor wordt een lagere capaciteit
verwacht, 15% respectievelijk 5%, dan in het m.m.a. is opgenomen. Ook zitten er
wat kleine verschil1en in de verbrandingstechnologie, energieopwekking en
rookgasreiniging.
U~.t

Internet WW'N. n(1G";· i1o::. : WL,l;
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Daarnaast zal de gekozen rookgasreinigingconfiguratie zorgdragen voor ee~l
si.1,bstantieellagere emissieconc ~ntratie dan het Besluit luchtemissies
afvalverbranding (Bla) verlangt
De afwijkingen van het m.m.(~. achten wij dermate gering en millder relevant,
alsmede is de emissie van de installatie aanmerkelijk lager dan het Bla vedangt,
zodat wij kunnen instemmer: met het voorgenomen altematief.

Overwegingen ambtshalvl: ten aanzien van de aanvraag:
\Vij hebben bij de beoordeling van de aanvraag de bestaande toestand van het
milieu en ook het vigerend beleid betrokken alsmede de gevolgcn voor het milieu
die de inrichting kan veroorzaken.

Beleid
Provincil'!atMilieubeleids~)lan

200.2-2006 (PMP)
Per 14 november 2002 iSilet nieuwe PMP van kracht geworden. Voor afval wordt
er ingezet om zo weinig mogelijk te storten en de Ladder van Lansink te volgen.
Dit komt overeen met het nationale beleid dat ne0r gelegd is in het Landelijk
Afvalstoffen Plan (LAP).
Daamaast is het strevcn om het energctisch rendement van
verbrandingsinstallaties te verhogen, teneillde veffilindering van CO2- uitstoot te
IeaIiseren, hetgeen bijdraagt aan de afremming van de snelle klimaatsverandering.
Relatie PMP en onderhavig initiatief.
In het PMP is voor deze uitbereiding van de verbrandingscapaciteit geen specifiek
beleid ontwikkeld. De in de aanvraag opgenomen activiteiten pas&en echter weI
binnen het algemeen geformuleerde beleid dat is ingezet op het volgen van de
ladder van Lansink en het verminderen van storten van afval.
Met de huidige afvalverbrandingscapaciteit (AVI-capaciteit) en nieuwe
initiatieven voor hoofdgebmik als brandstof zullen preventie en hergebmik niet
worden gefrustreerd.
Ten aanzien van het hoofdgebmik als brandstof zal de overheid geen sturende rol
vervullen inzake het garanderen van vollast, in tegenstelling tot de huidige AVIinstallaties.
Ret Landelijk AfvalstoffenbeheersPlan (LAP)
Het capaciteitsplan theffilische verwerking van het ontwerp-LAP, is 26 april 2002
in de ministerraad behandeld. Conform het voorgelegde ontwerp-LAP zou een
onderscheid worden aangebracht op basis van stookwaarde in twee strom en:
nuttige toepassing (Rl) en verwijdering bij het verbranden (DID), waarbij de
scheiding lag bij o.a. een stookwaarde van 11,5 MJ/kg.
Ben capaciteitsplanning zou enkel nog nodig zijn voor verwijdering. Voor nuttige
toepassing zou dan wel een reguliere toetsing confoffil de Wm resteren.

:ntarnet W'l,W. noord-holland. ,',:
E-maii post@noord-holland.f.ll
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Echter de ministerraad heeft anders be'.1oten middels de op 12 mei 2002
verschenen "Nota van aaJlpassing Lan,Jelijk afvalbeheersplan". Het moratorium
op de ui1:breiding van capaciteit voor .rerwijdering zal per 1 juli 2003 worden
opgeheven.
Dit betekent dat initiatieven voor he": verbranden van afval, die ecrst te
beschouwen waren als verwijdering (D 10), na die datum ook niet meer
onderhevig zullen zijn aan een capaciteitstoets.
Inmiddels is het LAP op 3 maart 2~)03 van kracht geworden en daarin is de
bovengenoemde nota integraal opgenomen.
Relatie LAP en onderhayig initiariej
Ten tijde van het vooroverleg en ook in de periode van het ontvvikkelen van het
MER en aanvraag, was de verw:.ichting dat het ontwerp-LAP tijdens deze
vergumlingsprocedure definitief zou worden, hetgecn ook is geschied per 3 maart
2003.
Om die reden is de aanvraag en ook het MER op het ontwerp-LAP afgestemd, in
die zin dat de aangevraagde activiteit en installaties biDnen de kaders van dat
beleid zouden passen.
Mede gelet op de grondslag van de aanvraag en het MER hebb{~n wij de
(cntwerp)beschikking zoveel mogeIijk laten aansluiten op het LAP.
Op gTond van de voorgaande overwegingen komen wij tot de slots om dat het
initiatief niet in strijd is met het thans vigerende beleid zoals geformuleerd in het
PMP en het LAP.
Aigemeen
De vigerende revisievergunning d.d. 3 juli 2000, nummer 2000-25161, is een
zogenaamde vergunning op hoofdzaken o.a. gebaseerd op een gecertificeerd
milieuzorgsysteem en eenbedrijfsmilieuplan.
Met deze instrumenten wordt aanvraagster meer ruimte geboden om de gewenste,
voorgeschreven en ze1f opgelegde milieueisen te rea1iseren. Ook moeten de
inspanningen van vergunninghoudster gericht zijn op pelmanente vemlindering
van de milieube1asting die de inrichting veroorzaakt.
Aangezien deze aanvraag is gebaseerd op de eerder genoemde methodiek zullen
de aangevraagde activiteiten en installaties moeten worden opgenomen in het
zorgsysteem (voorschrift 1.7) en op termijn in het nieuw in te dienen
bedrijfsmi1ieuplan (zie revisievergunning). Ook dienen de in de aanvraag
genoemde milieugevo1genjaar1ijks te worden gerapporteerd in het
overheidsjaarverslag (voorschrift 1.5).

Internet. vNlw.noord-h:..lland.nl
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Lucht
Ten aanzien van de verbrandingsemissies is in principe het Bla van toepassing op
de bestaande verhrandingslijnen en de ondeIhavige uitbreiding. Echter in de
vigerende revisievergunning is voor de emi"jsies naar de lucht hetjaar 1998 als
referentiejaar opgenomen omdat de gemid(~elde emissies al jaren lang significant
lager zijn dan de Bla-emissiegrenswaarden. Dit betekent dat de toetsing van de
feitelijke emissies zal plaats vinden aan het referentiejaar.
Om ook in deze veranderingsvergunning dezelfde systematiek te hanteren worden
niet de Bla-emissiegrenswaarden als toetsillgskader beschouwd maar de in de
aanvraag opgenomen jaarvrachten ill tabel 4.7. Voorschrift 2.1.1 voorziet hierin.

Geluid
De bij de aanvraag gevoegde geluidsrapportage toont aan dat vold~ kan worden
aan de in voorschrift 2.3.1 opgenomell cquivalente geluidsniveaus met
uitzondering van meetpunt 3 in de dag- en avondperiode waar sprake is van een
toename van respectievelijk 3 en 1 dB(A) ten opzichte van het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau.
Gezien het feit dat de inrichting midden op het gezoneerde industrieterrein
'IN estpoort is gelegen en deze toename op deze zonepunten is te vcrwaarlozen op
het totale geluidsniveau wordt de aangevraagde geluidsruimte vergunbaar geacht.
De zonebeheerder (Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam) is akkoord
gegaan met de geluidsvoorschriften 2.3.1 tim 2.3.5 en heeft deze in het zonemodel
verwerkt.
De akoestische gevolgen van de tijdelijke verplaatsing van de
slakopwerkingsinrichting (SOl) zijn eveneens in het akoestisch onderzoek
opgenomen.
Deze verplaatsing, in- en exc1usief shredder, heeft geen gevolgen yo or de
geluidsvoorschriften met dien verstande dat de, in het akoestische rapport
behorende bij de aanvraag, noodzakelijk geachte geluidsreducerende maatregelen
moeten worden getroffen.
Indien de geluidemissie van verkeer van en naar de imichting wordt genormeerd
door bepaalde geluidsgrenswaarden, zou dit ertoe kmmen leiden dat in
voorkomende gevallen vergunningen wegens overschrijding van die waarde
zouden moeten worden geweigerd. Hierdoor zou het speciale regime en
vergunningstelsel voor inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein worden
doorkruist.

Internet www.noord-hcllc.nd.!11
E.. mail post@l1oord-holland.n!
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In dit licht is de Afdeling bes1uursrechtspnmk van de Laad van State van oordeel
dat de in de circulaire van de Minister van VROM vai 29 februari 1996 inzake
"Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van )fl naar de inrichting"
neergelegde norrnstelling zich niet verdraagt met he', speciale regime van de Wet
geluidhinder en het daarop afgestemde vergunningenstelsel ingevolge deze wet
(thans Wm). Een en ander wordt ondcrsteund door jurisprudentie aangaande
voertuigbewegingen op gezoneerde industrieterreinen (Uitspraak Raad van State
nr. 03.96.0906 d.d. 13 oktober1997). Deze verkee;'sbewegingen zijn uitgezonderd
in voorschrift 2.3.3.
pxterne veiligheid
Het Besluit tisico's zware ongevallen 1999 (BRZO) is beperkt van toepassing op
de gehele inrichting. Derhalve dient deze veranc,ering ook in het aanwl;)zige
v(~i1igheidsbeheerssysteem te worden opgenom'~n. Het voorschrift 1.7 is mede
daarvoor bedoeld.
Adviezen en/of bedenkingen
Binnen de daarvoor gestelde temlijn zijn met betrekking tot de ingediende
aanvraag en/of ontwerpbeschikking geen adviezen uitgebracht, noch bedellkingen
ingebracht.

Registratie
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben in de Provinciale
milieuverordening Noord-Holland, de categorieen bedrijfsafvalstoffen
aangewezen (bijlage 4, onderdeel B), die op een bepaalde wijze moeten worden
geregistreerd en regelmatig aan ons moeten worden gemeld.
Aangezien onderhavige inrichting een aantal aangewezen bedrijfsafvalstoffen
verwijdert, zal de aan- en afvoer van deze afvalstoffen overeenkomstig deze
verordening moeten worden geregistreerd en zal tevens moeten worden voldaan
aan de overige hierin opgenomen verplichtingen. Naar verwachting zal de in de
Pmv opgenomen regels met betrekking tot me1den en registreren van afvalstoffen
uiterlijk 1 januari 2004 zijn opgenomen in een van rijkswege uit te vaardigen
AMvB, nader uitgewerkt in een ministeriele regeling.

Conclusie
Samengevat komen wij, met inachtneming van onder andere de van toepassing
zijnde artikelen van afdeling 8.1.1 van de Wm en bovengenoemde overwegingen,
tot het oordeel dat zich tegen het verlenen van de vergunning, mits onder het
stellen van een aantal het milieu bescherrnende voorschriften, geen aan het regime
van de Wm te ontlenen belangen verzetten.

Iniemel www.noord-hcliand.nl
i::-nwii [J<:f,t@:1oord-holiand.nl
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Besluit
Wij besluiten, ge1et op de betreffende artikelen van de Wm, llsmede de
bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht:
I.

Aan gemeente Amsterdam de gevraagde vergunnin g te verlenen tot 9
september 2010, zulks overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als
zodanig gewaannerkte bescheiden en voorts onder de aangehechte
voorschriften 1.1 tot en met 2.3.5 (inc1usief figuui' 1 en bijlage 1 en 2);
voorzover de voorschriften niet in overeenstemming zijn met de aanvraag,
zjjn de voorschriften bepalend.

II.

Binnen drie jaar na het operationeel zijn van de 'verandering een MERevaluatie-ondcrzoek te verrichten overeenkomsi:ig het programma zoals
opgenomen in bijlage 1 (aangehecht), waari:\an 7ergunninghoudster
medewerking dient te ver1enc~,

III.

Een exemplaar van deze beschikking te zenden aan:
1
Gemeente Amsterdam
Afval Energie Bedrijf
t.a.v. de heer W.M. Sierhuis
Postbus 58292
1040 HD AMSTERDAM
2.

VROM-Inspectie Regio Noord-West
Postbus 1182
2001 BD HAARLEM

3"

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
Amstel1
1011 PN AMSTERDAM

4.

Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam
t.a.v. de heer H. Lustenhouwer
Weesperplein 4B
1018 XA AMSTERDAM

5.

De Commissie voor de milieueffectrapportage
Postbus 2345
3500 GH UTRECHT

Internet \l.ww.noord-holland.nl
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6.

Ministerie van Landbouw, Natunrbeheer en Visserij
Directie Noord-West
Postbus 603
1110 AP DIEMEN

7.

Afval Overleg Orgaan
T.a.v. de heer H. Huisman
Postbus 19015
3501 DA UTRECHT

8. Rijkswaterstaat
Directie Noord-Holland
Postbus 3119
2001 DC HAARLEM
9.

Stichting Buurtbelangen Slotenneer
T.a.v. mevr. M. Kohinor
Jan de Lauterstraat 19
1063 KX AMSTERDAM

11. Milieufederatie Noord-Holland
Stationsstraat 38
1506 DH ZAANDAM

'de Staten van Noord-Holland,

drs.
In-Franken
hoo. Cl afdeling Milieubeheer en Bodemsanering.

Dit besluit en de bijbehorende stukkell liggen gedurende een beroepstelmijn van
zes weken ter inzage (zie voor infonnatie daarover de kennisgevillg waannee dit
besluit is gepubliceerd).
U kunt tijdens de beroepstennijn tegen dit besluit schriftelijk beroep instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als u:
bedenkingen hebt ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
- kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was bedenkingen in te brengen
tegen het ontwerpbesluit;
adviseur bent en advies hebt uitgebracht over het ontwerpbesluit, of

Internet ·www.noord··hoilnild.1.I1
r~"''li~;jj

PNH

(}i})

pns;@nc,;J;">hol1ano,nl

PROVINCIE
Pagina

11

Ons kenmerk

I

2003-873

Noord-iUand

bedf'nkingen hebt tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van hft
ont: verpbesluit.
Het bcroepschrift kunt u sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak: van cl ~ Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
U kunt telefonisch eell folder aanvragen over de beroepsprocedure via het
telefoonnummer van Postbus 51, (0800-8051) of via de intemetsite:
www.postbus51.nl. Ook kunt u voor meer informatie de intemetsite van. de Raad
van State bezoeken: www.raadvallstate.nl.

i; Ite.nat ww,'I,no;)rd-ilolland,ni
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Hoofdstuk 1 AIgcmeea
1.1
Begdpsbepalhgen
hI deze beschikking ~. ordt verstaan onder:
langtijdgemiddeld bcoordelingsniveau (LAr, LT):
het geluidsniveau [dB(A)] geproduceerd door representatieve bedrijfssituaties
gecorrigeerd voor stoorgeluid, bedrijfsduur, meteo-omstandigheden en (indien van
toepassing) een ge,ie1correctieterm;
maximaal geluidsliiveau (LAmax):
het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau [dB(A)], meterstand op FAST
geeonigeerd met' Ie meteocorrectieterm em vanwege de bron;
~.~.":.lli eueffectcn:

elke gunstige dan wei ongunstige verandering in het milieu, die gehcel of
gedeeltelijk een gevolg is van de activiteiten, producten of dienstcn van een
organisatie;
miiieuzorgsystecm:
het samenhangend geheel van be1eidsmatige, technische, organisatorische en
administratieve maatregelen, gericht op het inzicht krijgen in, het beheersen van
en het waar mogelijk verminderen van de effecten van de bedrijfsvoering op het
milieu;
operationeel:
het gebruiksklaar en productief in werking zijn van de inrichting/het veranderde
deel van de inrichting, al dan niet werkend op de volle capaciteit; hieronder valt
niet het zogenaamde inregelenlproefdraaien gedurende een redelijk termijn;
overheidsjaarverslag:
een verslag, conform hoofdstuk 12.1 van de Wet milieubeheer, met daarin een
beschrijving van het bedrijf, de gevolgen voor het milieu en de maatregelen die
het bedrijf genomen heeft/gaat nemen teneinde het milieu te beschelmen;
veiligheidsbeheersysteem:
is een beschrijving, eventuee1 opgenomen in het milieuzorgsysteem, van de wijze
waarop de gehanteerde preventieve, beschermende en repressieve voorzieningen
worden toegepast.

1.2
Publicatiea
De beschikking en de onderstreepte publicaties waamaar in de beschikking wordt
verwezen moeten binnen de inrichting aanwezig zijn.
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in de beschikking v ordt verwezen naar ongedateerde uitgaven,
norm:~n, richtlijnen, plannen, notities e.d. wordt verwezen, wordt bedoeld de voor
de datum waarop de beschikkmg is genom en laatst uitgegeven versie met de
daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen.

1.3
a.
b

Aanvraag
De aanvraag maakt deel uit van de vergunning.
Op de bij deze beschikking vergunde verandering van de inrichting zijn
van overeenkomstige toepassing de voorschriften lA, 1.5.1, 1.5.2, 1.6 tim
1.10, 2.1.1, 2.2.1 tim 2.2.3, 2.4 en 2.6 aIle behorend tot de bij beschikking
van 3 jnli 2000, onder nummer 2000-25161 verleende vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer. (Zie bijJ.age 2)

1.4
a

F'nllctione'fingstJets
E;;:nmalig na het operationeel worden van een verbrandingsinstallati ~ dient
binnen drie maanden of aansluitend bij de eerste periodieke meting, door
een extern meetinstituut, door middel van metingell en/ofberekeningen
worden vastgeste1d of aan de gemidde1de verwachte concentraties
genoemd in de aanvraag op bladzijde 24 tabel 4.6 wordt voldaan.
Uiterlijk cen maand voor de voorgenomen aanvangsdatum van de
metingen enlofberekeningen, moet een meet··/berekeningsplan schriflelijl~
aan gedeputeerde staten ter goedkeuring zijn voorgelegd.
Binnen vier weken na indiening van het plan als bedoeld onder b. nemen
gedeputeerde staten een besluit inzake de goedkeuring daarvan.
De metingen enlofberekeningen moeten overeenkomstig het
goedgekeurde plan worden uitgevoerd.
Een rapport betreffende de resultaten van de metingen en/ofberekeningen
moet binnen twee maanden na afronding van de metingen en/of
berekeningen schriftelijk bij gedeputeerde staten zijn ingediend.
Gedeputeerde staten kunnen aan de inhoud van het rapport binnen vier
weken na indiening ervan eisen steIlen, waaraan vergunninghoudster
vervolgens moet voldoen.

b

a.
b.
c.

1. 5
Overheidsjaarverslai
In het cverheidsjaarverslag dient separaat, naast de wettelijke aspecten, ool~ de
overige milieueffecten en aspecten zoals elektrisch rendement en transport,
uitvoerig te worden beschreven.

1.6

Acceptatie

Binnen de inrichting mogen uitsluitend afvalstoffen worden geaccepteerd die
voldoen aan de acceptatievoorwaarden van bijlage 1 van de aanvraag.
I De betekenis van de cursief gedrukte woorden zijn in de begrippenbepaling in paragraaf 1.1
uitgelegd.
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1.7
Milieuzorg
De installaties behorende bij deze venmdering dienen te worden opgcnome:"l in het
bestaande milieuzorg- en veiligheidsl eheersysteern van de revisieverguTIning, d,d,
3 juli 2000, nr. 2000-25161.

Hoofdstuk 2 MilieucompartimeT'iten
2.1
Lucht
2.1.1 Vrachtoverschrijding
. Indien een ofmeerdere emissiejaarvracht(en), venneld in de aanvraag op
bladzijde 26 tabel4.7 (kolom nieuwe lijnen), is ofzal worden overschreden dient
:lulles bimlen vier weken schriftelijk te worden gerapporteerd aan gedeputeerde
staten. In deze rappOliage dient in ieder geval te worden aangegeven:
met welke hoeveelheid de b0trokkenjaarvracht is ofzal worden
overschceden;
wat de (me est waarschijnlijke) oorzaak is van de overschrijding;
op welke wijze zal worden gezorgd, dat het eerst vCJIgend kalender jaar aan
temninste de garantiewaarden en waar mogelijk aan de verwachte waarden
zal worden voldaan, zoals genoemd in tabel 4.6 (bIz. 24) van de aan\'Taag.

2.1.2 DUruse emissies
Dif1ilse emissies van gas sen of dampen moeten, indien redelijkerwijs mogelijk,
worden voorkomen.
2.3

Geluid

2.3.1
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr, LT) afkomstig van het
veranderde dee1 van de inrichting mag niet zodanig hoog zijn, dat daardoor het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr, LT) van de gehele inrichting
(indusiefhetveranderde deel) op de meetpunten 1, 2, 3 en 4, die op de bij deze
beschikking behorende figuur 1 zijn aangegeven, over de hiema genoemde
perioden de volgende waarden niet overschrijden:
Meetpunt 1

55 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
50 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
45 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.

Meetpunt 2

55 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
50 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
46 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
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Meetpunt 3

53 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uz;
il·6 dB(A) van 19.00 tot 23.00 hur;
42 dB(A) van 23.00 tot 07.00 lur.

Meetpunt 4

50 dB(A) van 07.00 tot 19.0() uur;
45 dB(A) van 19.00 tot 23.0) uur;
40 dB(A) van 23.00 tot 07.('0 uur .

2.3.2
De door het veranderde dee1 van de inrichting veroorzaakte maximale
geluidsniveaus (LAmax), mogen op de in voorschrift 2.3.1 bedoelde plaatsen de
aldaar genoemde geluidsniveaus met niet meer dan 10 dB(A) overschrijden.

2.J.3
In af\vijking van het bepaalde in voorsc·\rrift 2.3.2 mogen geluidsniveaus van
piekgeluiden , LAmax, aHmmstig van het laden en lossen van treinstellen, alsmede
veiligheidssignalen vall spoormateriee1, op de in voorschrift 2.3.1 genoemde
meetpunten 3 en 4, een waarde van 65 dB(A) niet overschrijden.
2,3.3
De voorschriften 2.3.1 en 2.3.2 zijn niet van toepassing op verkeersbewegingen
van en naar de inrichting.

2.3.4
Geluidsmetingen en -berekeningen en de beoordeling van de resultaten ervan
moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen aangegeven in de "Handleiding
meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999.

2.3.5.
Wijziging van geluidsbronnen (locatie, bedrijfsduur en /ofbronsterkte) mag
uitsluitend worden uitgevoerd, binnen de maximaal toelaatbare geluidsniveaus,
genoemd in de voorschriften 2.3.1 tim 2.3.3.

Internet Wlv\V,noord .. hciland.r.1
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Bijlage 1

Evaluatie [!rogramma ten behoeve van de veranderin..,gsvergur~ling Gemeente
Amsterdam Afval Energie Bedriif

I,Debt
1
Te onderzoeken componenten:
stof:
zuurvormende gassen:
onvol1edige verbrande organische zuren:
zware metalen:

Indien moreIijk verdeeld in PM 10 en PM
2,5;
HeL, HE S02, NOx en NH3;
CO, C02, CxHy, peeD's en PCDF's;
Hg, Cd, {,ll overige.

Te meten en/of te berekenen per component per jaa}" in:
emissieconcentraties
mglm3
emissievrachten
kglj
immissieconcentraties
nglmj Uaargemldd:eld;~)
droge depositie
glhalj
natte dcpositie
glhlj
bijdrage aan het achtergrondniveau in procenten.

2
Afval- en reststoffen
Te bepakn hoeveelheden op jaarbasis van:
de aangevoerde brandbare afvalstoffen;
de totale hoeveelheid verbrande afvalstoffen;
de gemiddelde stookwaarde in MJlkg;
de reststoffen;
de afgezette en gest01te reststoffen.

3

Ovenge

Te bepakn per jaar:
de wijze van vervoer met de verde ling in tonnen;
wannte afzet;
het rendement;
storingsduur;
bedrijfsduur;
calamiteiten;
klachten.

Nb.
Het evaluatieonderzoek zal plaats vinden binnen 6 maanden nadat de installatie 3 jaar
operationeel is. Afhankelijk van deze uitkomst zal mogelijk aansluitend op dit onderzoek
vervolgens eenmaal per 5 jaar het onderzoek worden herhaalt.~.
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V(JORSCHRIFTEN REVlSIEVERGUNNING t.b.v. Gemeentelijke l>ienst
~. 7valverwerking te Amsterdam behorend bij besluit d.d. 3 juli 2000, nr. 2000-25161
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1

2
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1.1
Begripsbepalingen
1.2
Publicaties
Aanvraag
1.3
1.4
Meetvoorzieningen
1.5
Proefnemingen
·1.6
l\fllieuzorgsysteem
1.7
{iistructie aan personeeJ
1.8
B'bitenbedrijfstelling
1.9
Inricbting
.. 1.10 .Nadelige gevolgen
1.11
M.aatregelen lIit Bmp
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Milieu
Lucht
2.1
2.2
Bodem
2.3
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2.4
:Externe veiJigbeid
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2.5
2.6
Bed rij fsafvalwater
2.7
Grond- en bulpstofi'en
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Aigemeen

1.1
Begripsbepalingen
In deze beschikking wordt verstaan onder:
bedrijfsafvalwater:
bedrijfsafvalwater in de zin van de Wet milieubc.heer;
bodem:
het vaste dee I van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige
bestanddelen en organism en;
CPR:
een door de "Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke.stoffen'~ tof'stand .
gebracht pakket van richtlijnen, uitgebracht door het Directoraat-generaal v~ de Arbeid
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Post~us 90804~'f;509'LV
, s-Gravenhage;
..• :r .. ··;
., ..•.
NEN:
eel1 door de Stichting Ned~rlands NormalisEtie-instituut uitgegeven norm, pbstbus 5059,
2600 GB Delft;
'. ~ '.
.

Bla:
Besluit luchtemissies afvalverbranding;
continue verbeteringen:
proces van verbetering van het milieuzorgsysteem om verbeteringen in de totale
milieuprestatie te bereiken overeenkomstig het milieubeleid van de organisatie;
milieu:
omgeving waarin een organisatie opereert met inbegrip van lucht, water, bodem,
natuurlijke hulpbronnen, flora, fauna, mensen en hun onderlinge samenhang;
milieueffecten:
elke gunstige dan weI ongunstige verandering in het milieu, die geheel of gedeeltelijk een
gevolg is van de activiteiten, producten of diensten van een organisatie;
milieuaspecten:
onderdeel van de activiteiten, producten of diensten van een organisatie dat in
wisselwerking kan staan met het milieu;
door vergunninghoudster:
door of in opdracht van vergunninghoudster;
gedeputeerde staten:
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, Dreef3 te Haarlem (postadres:
Postbus 123,2000 MD;
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milieuzor ;systeem:
het samer,hangend geheel van beleidsmatige, technische, organisatorische en
administ'atieve maatregelen, gericht op het imdcht krijgen in, het beheersen van en het
waar me geJijk venninderen van de effecten van de bedrijfsvoering op het miliel ,;
f

NER:
een do' :,r de Commissie Emissies Lucht (CEL) vastgesteld pakket vml richt/ijn..:n (de
Neder; andse Emissie Richtlijnen - Lucht) voor de emissies naar de lucht, uitg~geven door
het Stafbureau NER, thans het Infonnatiecentrum Milieuvergunningen (lnfomil),
.
Postbus 30732, 2500 OS 's-Gravenhage.

1.2
Publicaties
De b'~schikkingen de onderstreepte publicaties waamaar in de 'beschikking wordt
ve:lV;ezen moeten binnen de inrichting aanwezig zijn. Voorzoveil' ill de bescHkking wordt
VefV.'ezen n~ ongedateerde uitgaven, Dorm en, richtlijnerl. planneh, notities e.d. wordt
ven;;tezen, wordt bedoeld de voor de datum waarop de beschikking is genon~en Jaatst
uitg'clgeven versie met de d:aarop tot die datum uitgegeven ,.amvulllngen .
. l.3.
Aanv,,'aag
.: .;'.:
',:::'
De ~mn!!~g - met uitzondering van de hijlagen7.1 tim 7.4 van deel 1 en het gehele
d~el 2·· maakt dee I uit van de vergunning.

1.4
Meetvoorzieoingen
Tcv.. benoevc van het uitvoeren van metingen moeten zodanige voorzieJ1lingf~n zijn
aangebrac:ht. dat de metingen op verantwoorde en veilige wijze kunnen wOlden
uitgevoerd en de meetplaats op veilige wijze is te bereiken.
De meetvoorziening dient overeenkomstig het bepaalde in de norm NENIISOIDIS9096
bepl~a)de te worden uitgevoerd.
1.5
~(lmefnemjnge!1
1.5.1
Proefnemingen, die in overeenstemming zijn met de aanvraag en de vergunning
(voorschriften) mogen zonder toestemming van gedeputeerde staten worden uitgevoerd.
Van deze proefneming dienen in het milieujaarverslag de resultaten kenbaar te worden
gemaakt.

1.5.2
Proefuemingen, die niet in overeenstemming zijn met de aanvraag enlofvoorschriften,
mogen slechts worden uitgevoerd, jndien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
a.
Vergunninghoudster mag, na goedkeuring van een nan gedeputeerde staten te
overleggen proefbeschrijving, proefnemingen ~errichten.
b.
Uite.rlijk tien weken voor de voorgenomen aanvangsdatum van een proefneming,
moet een proefbeschrijving aan gedeputeerde staten ter goedkeuring zijn
voorgeJegd. De proefbeschrijving moet, naast een omschrijving van de
proefneming, ten minste het volgende bevatten:
de doelstelling van de proefueming;
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c.

d.
e.

f.

de periode, de capaciteit en de locatie van ~ ': proefneming;
de verwachte milieueffecten van de proefn~ming en een overzicht van de
maatregeien en voorzieningen ter voorkor ling c.q. beperking van die
effecten;
op welke wijze de door de proefneming ';Ieroorzaakte milieueffecten
gemeten en geregistreerd gaan worden;
de ontstane producten, rest- en afvalsto:,fen en hun milieurelevante
eigenschappen enlof de beproevingsresultaten van de nieuwe of
veranderde werkwijze.
Binnen zes weken na indiening van de proefbeschrijving als bedoeld onder b
nemen gedeputeerde staten een besluit inzake de goedkeuring van de door
vergunninghoudster voorgenomen proef.
"
De proefne~illg moet overeenkomstig de goedgekellrde proefbeschrijving
worden uitgevcierd.
.
.
De goedkeuring kan worden ingetrokken indien de vastgelegde normen naar
oordeel van g~c;ieputeerde staten op ontoelantbare wijze wordenoverschreden.
Een rapport betreffende de resultaten van de p,roefneming moet voor acht weken
na beeilldigingvan de proefneming schriftelijk bij gedepllteerde,staten zijn
ingediend. Hetrapport moet ten minste het volgendebevatten: .'. ".
een evaluatie van de doeisteiling van de proefneming;
de milieueffecten van de proefneming.

1.6
Milieuzorgsysteem
Indien de status van het gecertificeerd milieuzorgsysteem conform ISO 14001 verandert
en/of de certificering niet meer wordt voorgezet ofverkregen na doorJichting van het
milieuzorgsysteem, dan dient vergunnipg.houdster dit terstond schriftelijk aan
gedeputeerde staten te melden.
1.7
Instructie aan personeel
Vergunninghoudster is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
a.
een of meer personen zijn aangewezen die verantwoordelijk is/zijn vaor de goede
werking van de milieurelevante installaties en de goede werking respectievelijk
uitvoering van de in het helang van de beschenning van het milieu getroffen
voorzieningen en maatregelen; deze perso(o)n(en) moet(en) daartoe over
voldoende deskundigheid beschikken;
b.
gedetailleerde gebruiks- en bedieningsvoarschriften te allen tijde bekend zijn aan
de sub a bedoelde perso(o)n(en) en de (overige) pers(o)n(en) belast met de
bediening respectievelijk de uitvoering van de sub a bedoelde installaties,
voorzieningen en maatregelen;
c.
aan aIle binnen de inrichting werkzame personen, waaronder het persaneel van
derden, een toereikende ~chriftelijke instructie is verstrekt, erop gericht
handelingen uit te sluiten, die tot gevolg (kunnen) hebben dat de inrichting niet
overeenkomstig deze vergunning in werking is dan weI de aan deze vergunning
verbonden vaorschriften niet worden nageleefd.
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Van een structured buiten werking stellen van (del en van) installaties en/ofbeeindiging
van (een van de) f,ctiviteiten moeten gedeputeerde staten zo spoedig mogelijk op de
hoogie worden gr;steld.
Installaties of de'en daarvan die structureel buiten werking zijr. gesteld en nadelige
gevoJgen voor hJt milieu kunnen hebben, moeten in overleg met gedeputeerde staten
worden verwijcierd tenzij de (delen van) installaties in een zodanige staat van onderhou,J
worden gehou( en dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

1.9

InrkHiog

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.10

Nadelige gevolgen

1.11

MeatregeJen oit Bedrijfsmilieuplan

Onverminderd het bepaalde in de voorschriften, verbonden aan deze vergunning, die. 1t
vergurminghoudster te allen tijde de nauelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting
kaH veroorzdcen, zovee! mogelijk te voorkomen. dan wei tot een minimum te bepef~en.
',:

Vergunninghoudster is verplicht aJle verbetermaatregeJen, die op bladzijde 14 van de
vel'gmmingaanvraag zijn vermeld, binnen de daarin genoemde termijn te verwezenlijken.

2.:.1
Lucht
.Z.l.!
Vergunninghoudster draagt er zorg voor dat bij verwerking, bereiding, transport, laden,
lossen alsmede opslag van stuifgevoelige stoffen zoals bodemas, hulp- en reststoffen
wordt 'Voldaan aan hoofdstuk 3.3 van de Nederlandse Emissie Richtlijnen-Lucht.

2.1.2
Indien een ofmeer jaarvrachten van de componenten, vermeld in het Bedrijfsmilieuplan
1999-2002 op bladzijde 10 tabel 4, is of zal worden overschreden dient zulks binnen vier
weken schriftelijk te worden gerapporteerd aan gedeputeerde staten. In deze rapportage
dient in ieder geval worden aangegeven:
met welke hoeveelheid de betrokkenjaarvracht is ofzal worden overschreden;
wat de (meest waarschijnlijke) oorzaak is van de overschrijding;
op welke wijze zal worden gezorgd, dat deze overschrijding het volgende jaar of
zoveel eerder in ieder geval teniet zal worden gedaan en zo mogelijk zal worden
gecompenseerd met de omvang van de overschrijding.

2.2
2.2.1

Bodem

Na beeindiging of verandering van de aard van een of meer van de inrichtingsactiviteiten
die potentieel bodembedreigend zijn, moet de bodem door vergunninghoudster binnen
drie maanden na ontvangst van een daartoe strekkend schrifteJijk verzoek van
gedeputeerde staten op aard en mate van verontreiniging zijn onderzocht.
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2.2.2
Een onderzoek als bedoeld in voorschrift 2.2.1 moet worden uitgevoerd conform het
protocol NulsituatieIBSB-onderzoek, zoals opgenomen in de uitgave "Bodernonderzoek,
Milieuvergunning en BSB" (Sdu Uitgeverij, Koninginnegracht, Den Haag, oktober 1993,
ISBN 9012081181).

2.2.3
a.
b.
c.

d.

2.3
2.3.1

Uiterlijk zes weken voor de voorgenomen aanvangsderum van het onderzoek als
bedoeld in voorschrift 2.2.1 moet een onderzoeksplan schriftelijk aan
gedeputeerde staten ter goedkeuring zijn voorgelegd.
Binnen vier weken na indiening van het plan alsbed;oeld onder a nemen
gedeputeerde staten een besluit inzake de goedkeuring damvan.
Het onden;~k moet overeenkomstig het goedgekeurde plan w~rden uitgevoerd.
" Een rapportbetrefferide de resultaten vanhet onderzoek en deliieraan te
verbinden conclusies moet door vergunninghoudster binnen een maand na het
" verstrijken van de bij ofkrachtens voorschrift 2.2.1, gestelde terrnijnen,
schriftelijk bij gedeputeerde staten zijn iI}gediend. Gedeputeerde staten kunnen
aan het rapport binnen vier weken na indiening ervan nadereeis.en stellen,
waaraan v~rgimninghoudster vervolgens moet volcloen.'

Geluid

Het equivalcnte geluidsniveau, afkomstig van de inrichting, mag op de meetpunten 1.2,3
en 4, die op de bij deze beschikking behorende figuur 1 zijn aangegeven, over de hiernu
genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden:
Meetpunt 1

55 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
50 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
45 dB(A) var. 23.00 tot 07.00 uur.

Meetpunt2

55 dB(A) van 07.00 tot 1.9.00 uur;
50 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
46 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.

Meetpunt 3

50 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
45 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
42 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.

Meetpunt4

50 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
45 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
40 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.

2.3.2
Het door de inrichting veroorzaakte geluidsniveau van piekgeluiden, Lmax, mag op de in
voorschrift 2.3.1 bedoelde plaatsen de aldaar genoemde geluidsniveaus met niet meer dan
10 dB(A) overschrijden.
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2.3.3
In afwijking van het bepacJde in voorschrift 2.3.2 mogen geluidsniveaus van
piekgeluiden, Lmax, afkomstig van het laden en lo~sen van spoorwagons, alsmede .
veiligheidss;gnalen van f~oormaterieel, op de in voorschrift 2.3.1 genoemde meetpunten
3 en 4, eeil waarde van f5 dB(A) niet overschrijden.

2.3.4
De voorschriften 23.1 .::n 2.3.2 zijn niet van toepassing op verkeersbewegingen van en
naar de inrichting.

2.3.5
Geluidsmetingeo en "berekeningen en de beoordeling van deresultaten ervan moeten
worden uitgevoerdvolgens de richtlijnen aangegeven in de "HandJeiding meten en
rekenen indusnielawaai" IL-HR-13-01, uitgave maart 1981.,

2.3,6
Wijziging van geJu';dsbronnen (Iocatie, bedrijfsduur enlofbronsterkte) mag uitsluitend

vvorden it~tgevoerd. binnea de maximaaHoelaatbare geluidsniveaus. ger.:c::mo. in de
\/;J0fsc!1riften 2.3.1 tim 2.3.3.
.
2.4
.Externe vdligheid
Vergurmjnghoudster dient een zo laag mogelijk risiconiveau van extente veiligheid te
heuben. De nomieo uit de richtliinen CPR 9 en 15 gelden hierhij als minimumnormen.

2.5

Vervocr

Vergunninghoudster draagt er zorg voor, dat bij de eerstvolgende aanpassing van het
bedrijfsmilieuplan ofbij het ontwikkelen van een nieuw bedrijfsmilieuplan de verkeersen vervoersvormen bij het transport van goederen en person en een integraal onderdeel
van dit plan wordt.

2.6

Bed rij fsafvalw:ater
Bedrijf~afvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a.
de doelmatigheid werking van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan
beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of
zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
b.
de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit openbaar riool of
een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en
c.
de nadelige gevolgen voar de kwaIiteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk
worden beperkt.

Vervoer

/'

er~n"?~oudster r~gt er

r? voor, dat bij d . ers~~~de ~~passing van het
b drlJfsmlheupl of blJ het on lkkelen va
n meuw be~e--verkeerse vervoersv
en bij het transpo
oederen en personen een integraal onderdeel
-.........,...... wordt.
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2.6
Bedrijfsafvalwater
Be drijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de
s;.menstelling, eigenschappen ofhoeveelheid ervan:
9.
de doelmatigheid werking van een openbaar riool, een door een b;~stuursorgaan
beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbazr riool of
zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt beleramerd;
b.
de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit openbaar riool of
een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en
c.
de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk
worden beperkt.

2.7
Grood- en hulpstoiTeo
Vergunninghoudster draagt er zorg voor dat de mogelijke verspilJing van grond- en
hulpstoffen zo laag als mogeJijk is. De vergunninghoudster besteedtaandacht aan minder
milieubelastende grond- en hulpstoffen.
~--------~--------------------------------------------------..

bijlage: figuur 1 (zie voorschrift 2.3.1)
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