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De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 10 juli 2007 hebben wij een aanvraag van Heijmans Infra Teehniek (hierna HIT) ontvangen voor
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) in
verband met een verandering (in de werking) van de inrichting' waarvoor al cerder een Wm-vergunning
werd verleend (Wm, art. 8.4, lid 1).
Volgens de aanvraag zal de exploitatie van de inrichting gaan plaatsvinden door A,bestCemcnt
Denaturering Moerdijk BV (hierna ACD Moerdijk).

De inrichting is gelegen aan de Middenweg 1 te Moerdijk, kadastraal bekend gemeentc Zevenbergen,
sectie A, nummers 434 en 543 (gedeeltelijk).

De vergunning wordt gevraagd voor een periodc van 10 j aar.

De aanvraag voorzict in:

a het staken van de grondreinigingsactiviteiten;
b het opslaan en het thennisch verwerken van gebonclen asbest(cement)proclucten;
e het wijzigen van cle terreininrichting en het vervangen (en uitbreiden) van de binnen de inrichting

aanwezige bebouwing.
Op grand van categoric 28.4, sub c 2' van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milicubeheer zijn wij bevoegd gezag voor cle inrichting.



I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

Op dit m0111cnt is voar de inrichting een Wlu-vergtinning verIeend voor het opslaan, overslaan en be
Iverwerken van verontreinigde grond (waarander asbesthoudende gTond) en andere korreJvormige
afvalstoffen (waaronder gcvaarlUke afvalstoffen).

ACD Moerdijk is voornemens om de grandreiniging en de bUhorende activiteiten 01' de inrichting te
staken. Hiervoor in de plaats wil zij gebonden asbest(cement) producten thermisch gaan verwerken. De
aangevraagde verwerkingscapaciteit is 80.000 ton perjaar.

I.e Locatie van de inrichting

De inrichting is geJegen 01' het industrieterrein MoerdUk, ongeveer zes kilometer ten noorden van het
centrum van Zevenbergen. Het inclustrieterrein is gezoneercl ingevolge artikel41 van cle Wet
gcluiclhincler (\-Vgh) en gclcgen nabij het Hollancls Diep. Dit gebiecl valt oncler cle RichtlUn inzake het
behoucl van cle vogclstancl (VogelrichtlUn).
De meest nabijgelegen aanecngeslotcn woonbebouwing bevinclt zich 01' een afstand van meer clan een
kilometer.

Het geclcelte van het inclustrieterrein waarop ACD Moerclijk gelcgcn zal zijn, is met name bestemcl voor
activiteitcn gericht 01' de energic- en milieutechnologie.

1.0 Het bestemmingsplan

01' het tcrrein van de inrichting is het bestemmingsplan "Industrieterrein MocrdUk 1993" van
toepassing. Voor het deeJgebiecl waarin de inrichting zal zijn gelcgen wordt als eerste optic gestreefcl
naar vestiging van bedrijven voor cle be- en verwerking van reststoffen.

Conform vaste jurisprudentie van cle Mdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State is het niet
toegestaan planologische aspecten te betrckken bij het al dan niet verstrekken van een vergunning 01'
grand van de Wm. Hierdoor kan er een situatie ontstaan dat de aanvraag om cen Wm-vergunning niet
in overeenstemming is met het tel' plaatse gelclencle bestemmingsplan.
Wij wijzen erop dat een afgifte van cle geVTaagde Wm-vergunning niet betckent dat wij ook planologiseh
instemmen. Overigens treedt cle gevraagde Wm-vergunning in zijn geheel niet in werking zolang cle
vereiste bouwvergunning voor (een onderdeel van) het initiatiefniet is verleend (Wm, art. 20.8).

I.E Huidige vergunningsituatie

Eij besluit van 6 november 2001, nummer 794111, hebben wij aall HITeen revisieverg1mning
ingevolge de vVet milieubehcer vcrleend voor het opslaan, overslaan en be-/verwerken van
verantreinigde grancl en andere korrelvormige afvalstoffen (waarancler gevaarlijke afvalstoffcn) voor een
periode van tienjaar.

Verder zijn 01' 24juni 2003,
verleend.
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1/ Milieueffectrapportage

II.A MER-plicht

De voorgenomen activiteit valt onder categorieen 18.2 en 21.5 van de C-lUst van het Besluit

milieudfectrapportage. Daarom is cen milieueffectrapport (MER) opgesteld.
Het MER is opgesteld tel' ondersteuning van de besluitvorming over de aanvragen om vergunningcn 01'
grond van de \Alm en de WYo. Het MER is bedoelcl om de gevolgen van de voorgenomen activiteit vOOr

het milieu betel' inzichtelUk te maken en zo de milieubelangen volwaardig mee te wegen bij de
besluitvorrning op de aanvragen.

II.B Het milieueffectrapport (MER)

II.B.l Verloop van de MER-procedure

01' 5 november 2004 hebben wij de startnotitie voor het MER ontvangen. Wij hebben deze 01' 10

november 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en in de regionale dagbladen van BN/De Stem.

De startnotitie heeft vcrvolgens gedurende vier wekcn tcr inzage gelegen, namelUk van 22 november
2004 tot en met 20 december 2004 in het gemeentehuis van de gemeente Moerdijk te Zevenbergen en
in het provinciehuis van Noord-Brabaut te 's-Hertogenbosch.

De volgende (rechts)personen hebben 01' cle startnotitie gereageerd:

het dage1ijks bestuur van het Havenschap Moerdijk;
de Vereniging Milieugroep Moerdijk.

GelUktUdig hebben wU de Commissie voor de milieueffectrapportage om een advies over de richtlUnen
verzoeht.

01' 31 januari 2005 heeft zU dit aclvies uitgebraeht.
WU hebbcn vervolgens de richtlUnen voor het MER 01' 15 februari 2005 vastgesteld.

01' 10 juli 2007 heeft de aanvraagster het MER met cle aanvragen om vergunning krachtens de Wm

en de Wvo bU ons ingediend.
Wij zUn van mening dat het MER voldoende uitwcrking geeft aan de ciaoI' de bevoegde instanties

opgestclde richtlijnen en de wettelijke eisen die worden gestelcl aan het MER en achten het MER

daarom aanvaardbaar.

MER, vVrn- en \Alvo-aanvraag zUn door ons, mede namens het clagclijks bestuur van het waterschap

Brabantse Delta bU briefvan I augustus 2007 doorgestuurd naar de wettclUke aclviseurs zoals vermelcl
in paragraaf liLA. I.

Dc kennisgeving over de indiening van het MER, de Wm- en de vVvo-aanvraag is 01' 3 augustus 2007

gepubliceerd in de Staatscourant en in de regionale dagbladen van BN/De Stem.
Het MER en de aanvragen hebben vervolgens gedurencle zes weken in het gemeentehuis van de

gemeente MoerdUk te Zevenbergen en in het provineiehuis van Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch tel'

inzage gelegen, namclUk van 6 augustus 2007 tot en met 17 september 2007.

Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting.

De schriftclUke reacties zUn in paragraafll.C.3 samengevat en van een reactie voorzien.
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Naar aanleiding van een aantal vragen van de Commissie voor de milicueffectrapportage heeft
aanvraagster op 17 december 2007 aanvullende informatie ingediend. Hierbij is tevens cen erratum op
het MER gevoegd. Deze informatie is door ons op 20 december 2007 doorgestuurd naar de wettelijke
adviseurs.

Dc aanvullingen op het MER zijn gelijktijdig met de ontwerpbeschikking tel' inzage gelegd.

II.B.2 Coordinatie medebevoegd gezag

Bij de MER-procedure is het dagclijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta mcdebevoegd

gezag. De vaststelling van de richtlijnen is met hen afgestemd.
De richtlijnen zijn dan ook mede namens het dagdijks bestuur van het waterschap Brabantse Dclta
vastgestcld.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta heeft ons medegedeeld het MER
aanvaardbaar te achten.

II.C Overwegingen bij het MER

II.e. 1 Toetsingsadvies commissie voor de milieueffectrapportage

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft 01' 18 februari 2008 haar toetsingsadvies
uitgebracht.

De Con1missie is van oordeel dat de Vaal' besluitvorming noodzakclijkc esscntiele informatie aanwezig is
in het MER en de bijbehorende aanvulling.

De Commissie concludeert dat uit het MER (inelusief de aanvulling) blijkt dat het aannemelijk is dat bij

het gekozen ovenontwerp en de beoogde temperatuur en verblijftijd volledige denaturatie bereikt kan
worden.

a Bet proces kost vecl energie. Bierdoor is het wenselijk de verblijftijd in de oven te minimaliseren.

Bij een te korte verblijftijd kunnen echter asbcstvezels aehterblijven in het restproduct. Daarom wordt

tUdens de opstartfase cen onderzocksprogramma uitgevoerd gericht op onder andere cle optimalisatie
van het energieverbruik met borging van de minimale benodigde verblijftijd op de juiste temperatuur.

De Commissie benadrukt het belang van temperatuurmetingen in het hart van de Asbestcement (AC)
pakketten tijdens de opstartfase van de installatic en constateert dat deze in het ondcrzoeksprogramma

zijn opgcnomen. Door de temperatuurmetingcn in het hart wordt gedurende de procesgang niet aileen
op verblijftijd maar ook op temperatuur gestuurd. Biermee kan een dataset worden opgebouwd op
basis vvaarvan met meer zekerheid cen uitspraak gedaan kan worden over de minimale benodigde

verblijftijd. Dit vereist wei het aanbrengen van voorzicningen voor een of meerdcre thermokoppels in

de installatie DIU ternpcratuurmetingen in het hart van de pakketten tt kunnen uitvoeren. De
Commissie merkt voorts op begrepen tc hebben dat cen vervolgpilot uitgevocrd wordt on1 n1cer inzicht

te vcrkrijgen in het temperatuurverloop en de minimale verblijftijd.
Vanuit vorenstaandc advisecrt de Commissie am:

de resultaten van de vervolgpilot bij de besluitvorming te betrekken;

de dataset, over het gedrag van verschillendc pakketconfiguraties in de nieuwe installatie, te

gebruikcn om minimale verblijftijden vast te stellen in het kader van de vcrgunningverlening;
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ook na de opstartfase periodiek temperatuurn1ctingen uit tc voeren, dit Oln de werking van de
installatie te controleren en de dataset actueel te houden. Deze metingen kunncn ook een ral
spelen bij de toetsing van het eindproduct.

b Voorts merkt de Commissie 01' dat in de aanvulling is wcergegeven hoc de oven gasdicht gemaakt
wordt en de keuze voor keramiseh ovcnbekledingsmateriaal wordt onderbouwd.
Daarom adviseert de Commissie in een n10nitoringsprogramma aandacht te besteden aan:

de benodigde onderhoudsmaatregelen van de ovendeur (mede om de oven gasdieht te
houden);
een mectprogramma luet daarin metingen van de gasdichtheid van de afsluiting van de deuren
van de stolpoven;

een luchtmeetprogramma voor asbest- en keramische vezels.

c De Commissie merkt 01' dat uit het MER blUkt dat de toegepaste methode energie-intensief is. Een
aantal energiebesparende maatregelen is uitgewerkt. Dc aanvulling 01' het MER bevat voldoende
informatie over de inzet van biomassa en daaraan verbonden conversietechnieken, over het

gasverbruik, een energievergelUking tussen de alternatieven en mogelUkheden voor
energiebesparing. Ook blijkt uit de aanvulling dat energiebesparing door toepassing van indirecte
verhitting' mogelUk is, maar dat daarvoor aanpassingen in het ontwerp van de installatie zUn
vercist.
DaarOlTI adviseert de commissie om in een monitoringsprogramlna het volgende onderzoek naar

energie besparende maatregelen nader uit te werken:
maatregelen genoemd in §5.2,4 van het MER;
de beoogde warmte-uitwisseling tussen de twee stolpovens;
optimalisatie van de verblUftUd in de oven;
isolatie;

de inzet van brandstoffen 01' basis van biomassa.

d Vervolgens merkt de Commissie 01' dat de aanvulling 01' het MER verme!dt dat het initiatief onder
de NO,-emissiehandel valt en niet onder de emissiehande1 van CO, gaat vallen. De Commissie
verwijst naar een brief van de NEA die in de aanvulling is opgenomen. Dc Commissic advisecrt het
advies van de NEA over tc nerrlen en in de milieuvcrgunning monitoring- en

rapportagevoorsehriften 01' te nemen die verge!Ukbaar zijn met de CO,-emissiehandel.

e De Commissie merkt ook nog 01' dat in het MER niet was vermeld hoe de invloed van de
nabUge!egcn Al7 is meegenomen. In de aanvulling is onderbouwd dat de grenswaarden uit de Wet
luchtkwaliteit voor PM" Cf0n stof) en NO, niet worden overscbreden. De luchtkwaliteitseisen voor
andere stoffen zijn, nader gemotiveerd in de aanvulling, niet ondcrzocht. De COlnmissie adviseert
in de milieuvergunning ook aandacht te besteden aan deze stoffen.

f Omdat het een teehniek betreft die nog niet eerder is toegepast, acht de Commissie het raadzaam
cen diepgaand monitoring- en evaluatieprogramma uit te vocren. In hoofdstuk 9 van het MER is

cen evaluatieprogramma opgenomen. Het MER bevat gcen monitoringsprogramma aansluitend
01' deze evaluatie. De Commissie doet cen aantal aanbevelingcn over de inhoud voor het
monitoringsprogramma. Deze aanbevelingen hebben zowel betrekking 01' het

onderzoeksprogramma gedurende de opstartfase als (barna.

Heijmans Infr_niek B.Y
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Vanuit vorenstaande adviseert de Commissie OlU in de Wn1-vcrgunning cxpliciet aandacht te
besteden aan een monitoring- en evaluatieprogramma, waarin de volgende onderdelen zijn
opgenomen:

het opbouwen van een dataset van temperatuurmetingen van verschillende pakketconfiguraties
zoals verwerkt in de nieuwe installatie, dit ten behoeve van de optimalisatie van de verblijftUd
van AC in de oven;
een onderhoudsprogramma van de ovenc1euren;
een meetprogramma ten behoeve van de contrale van de gasdichtheid van de ovendeuren;
een luchtmeetprogramma tel' controle van mogelijke blootstelling aan asbest- en keramisehe
vezels;
een onderzaek naar toepassing van energiebesparende maatregelen;
de NO, emissiehandel;
de monitoring- en rapportageverpliehtingen voor de CO, emissies.

g Tenslotte signaleert de Commissie mogelijke knelpunten met de in de Wm-vergunning 01' te nemen
grenswaarde waar het asbestvrije eindproduct aan moet voldoen. Analyse van asbest vindt plaats
door middd van onderzoek van steekproefsgewijs getrokken monsters. Aantal en omvang van de
monsters is gebaseerd 01' statistische overwegingen. Er ontstaat een variabcle bepalingsgrens en een
onzekerheidsmarge: hoe meer monstermateriaal geanalyseerd wordt, hoe lager de
onzekerheidsmarge. Bij toctsing aan een grenswaarde bestaat de kans dat, alhoewel het restproduct
geheel asbestvrij kan zijn, de onzekerheidsmarge of zelfs de bepalingsgrens van de analyse, de in de
Wm-vergunning opg'cnomen grenswaarde oversehrUdt en/of overlapt. Dit kan knelpunten
opleveren met de gcwenste afzet van het eindproduct.
De huidige normering' (restconcentratienonn, productenbcsluit Asbest 2005) heeft geen rekening
gehouden met hergebruik van een fijngemalcn gedenatureerd eindproduet dat in principe volledig
asbestvrij (uitsluitend voor de gezondheid onschadclijke vezcls (geen asbest meer)) is. De Commissie
constateert dat de huidige normering in Nederland niet gesehikt is als toetsingskader voor het

asbestvrije eindproduct. Het is voor de afzet van het eindproduct belangrUk dat over het te
hanteren toetsingskader duidclUkheid komt.
Vanuit vorenstaande adviseert de Commissie de provincie een toetsingsprotocol op te stellen,
waarmee nagegaan kan worden dat volledige denaturatie van asbest in het eindproduct heeft
plaatsgevonden. De Commissie geeft in overweging de toetsing van het eindproduct in de Wm
vergunning te richten 01' gecontroleerde meting en rcgistratie van de harttemperatuur van de AC
pakketten. De juiste tcmperatuur en verblijftijd geven een betere borging voor het volledig
asbestvrU zijn van het restproduct dan de in het MER benoemde onderzoeksprotocollen.
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Naar aanleiding van het toetsingsadvies van de Commissie merken wij het volgende 010:
Ada
010 19 februari 2008 heeft de seeretaris van de Commissie een nadere toelichting gegeven 010 dit
onderdeel van het advies. Dc seeretaris heeft aangegeven dat de Commissie met deze passage beoog! te
zeggen dat het bevoegd gezag in het door haar te nemen besluit rekening dient te houden met cle
aandachts- en leerpunten clie, ook naclat vergunningverlening heeft plaatsgevonclen, besehikbaar zullen
kamen vanuit zowe! cle vervolgl'ilot, de ervaringen uit cle beclrijfsvoering en de te verkrijgen meet- en
evaluatiegegevens.
Da'lrom zullen wij, overeenkamstig het aclvies van cle Commissie en in aansluiting 010 hetgeen claarover
ook al in het MER is gesteld, 'lan cle vergunning een uitgebreicl monitoring- en evalu'ltiepragramma
verbinclen waarin cle valgencle onclerclelen moeten zijn opgenomen:

Het opbouwen en actueel houclen van een dataset waarmee meer inzicht kan worclen
vcrkregen in het verbancl tussen temperatuurverloop en verblijftijd in relatie tot
pakketsamenstelling en pakketstapeling;
Dc resultaten van cle vervolgpilot en de opstartfase.
Het uitvoeren van periodieke temperatuurmetingen na cle opstartf'lse, tel' controle van cle
werking van de install'ltie cn het actuee! houden van de dataset en omclat clie metingen ook een
ral spelen bij cle toctsing van het einclprocluct.

Tenslotte zullen wij 010 cen tweetal momenten, te weten respectievelijk 3 en 6 jaar na het in gebruik
Demen van de nieuwe inrichting in de vorm van cen mer-evaluatie verslag daen van het onclerzoek
naar de werkclijke milieueffecten.

Ad b
\VU zijn bet cens lnet de constatering van de COlnmissie. Tel' invulling van het achries van de Commissie
zullen wij de volgende clementen laten opnemen in het monitoring- en evaluatieprogramlna:

Dc benodigde onclerhouclsmaatrege!en van cle ovencleur;
Meting van de gasclichtheicl van cle afsluiting van de cleuren van cle stolpoven;
Een luchtmeetprogramma voor asbest- en keramische veze!s.

Adc
Wij zijn het cens met cle constatering van de Commissie. Tel' invulling van het aclvies van de Commissie
zullen wij cle volgende e!ementen latcn opnemen in het monitoring- en evaluaticprogramma::

Maatregclen g'enoemd in §5. 2.4 van het MER;
De beoogcle warmte-uitwisse!ing tussen cle twee stolpovcns;
Optimalisatie van cle verblijftijd in cle oven;
Isolatie;
Dc inzet van branclstoffen op basis van biomassa.

Heijmans lnfr_niek B.V
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Add
Vit de brief van de NEA blijkt dat het initiatiefonder de NO,-emissiehandel valt. Dam'voar is de NEA
het bevoegd gezag.
Met betrekking tot het in deze Wm-vergunning opnemen van gel(jksoortige voorsehriften tel'
voorbereiding van de monitoring- en rapportage voor de mogelijke CO,-emissiehandel biedt de Wm
eehter geenjuridisehe aanknopingspunten. Wij kunnen initiatiefnemer sleehts aanbevelen om de CO,
emissie te monitoren. Bovendien dient deze emissie volgens de regels van de EPRTR, de European
Pollutants Release and Transfer Register, te worden gerapporteerd. Ten behoeve van deze rapportage
zullen de CO2-emissies op een adequate wijze moeten worden bepaald. Wij zullen die rapportage
uitcraard toetsen. Langs deze weg wordt invulling gegeven aan het advies van de Commissie.

Ad e
In de aanvulling op het MER is gemotiveerd dat de grens- en riehtwaarden voor de andere stoflen
waarvoor op grond van hoofdstuk 5 van de Wm luchtkwaliteitseisen zijn gesteld momenteel in
Nederland op geen enkele locatie worden overschreden en evenmin wordt verwaeht dat deze in de
toekomst oversehreden zullen gaan worden. Wij onderschrijven deze constatering. Voor het overige
verwijzen wij naar hetgeen wij aangaande het aspect luehtkwaliteit hebben overwogen in paragraaf
IV.C van deze considerans.

Adf
Met de Commissie zijn wij van oordeel dat een diepgaand monitoring- en evaluatieprogramma dient te
worden uitgevoerd. Dit dient zieh niet te beperken tot de opstartfase en het moment van de vereiste
mer-evaluatie, maar dient zich ook te riehten op de periode van reguliere bedrijfsvoering en de periode
na afronding van de evaluatie van het MER.
Zoals hiervoor reeds aangegeven zal in de voorschriften een 1110nitoring- en evaJuatieprogramma

worden opgenomcn met daarin de door de Commissie genoemde elementen.

Adg
Wij onderschl'ijvcn de eonstatcring van de Commissie. Met de Commissie zijn wij van oorded dat
zckerhcid 0)orging) van de minimale bcnodigde verblijftijd op de juiste temperatuur essentieel is voor
het verkrijgen van een volledig gedenatureel'd eindprodllct.
Zoals reeds aangegeven zijn wij van oordeel dat deze zckerheid ook na de opstartfase zal worden bereikt
door het uitvoercn van de metingen als hiervoor bedoeld. Zo wordt gegarandeerd dat vollcdige
denaturatic wordt bereikt. Er zal dan sprakc zijn van de in het MER en de \"1m-aanvraag vermdde
asbestvrije eindproduct.
Wij zijn van oorded dOlt oak de in het MER en de Wm-aanvraag opgenomen onderzoeksmethode voor
de kwaliteit van het eindpl'odllct dient te worden gehanteerd. Wij hanteren als uitgangpunt een
asbestvrij eindproducL
Veor wat bctrcft de interprctatie van de lncetrcsultaten ondcrschrijven wij de constatcring van de

Commissie dat de huidige normering niet toeziet op het vrijkomende gedenatureerde eindproduct. Wij
onderschrijvcn oak de conclusie van de Commissie over de variabele bcpalingsgrens en de

onzekcrheidsmarge en de consequenties die dat kan hebben bij toetsing aan cen grenswaal'de.

Heijmons Infr~, Techniek B.V
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Met het oog hierop hebben wij aan de vergunning een voorschrift verbonden waarin een
toetsingsprotocol wordt voorgeschreven. In dit protocol dient in aanvulling op de in het MER en de
Wm-aanvraag opgenomen onderzoeksmethode rekening te worden gehouden met genoemde
onzekcrheden. Als bevoegd gezag zullen wij in het kader van de beoordeling van dat toetsingsprotocol
in contact tredcn met tel' zake van asbestdctcctie in Nederland aanwezige dcskundige

onderzoekcrs/onderzoeksinstituten.

Na onze g'Ocdkeuring van het toetsingsprotocolligt vast hoe de mate van onzekcrheid in het analyse- en
controletraject, vanwcge analysetcchnieken en de 0111Vang van de monsternamc, moet worden

gelnterprcteerd.
Als de in het toetsprotocol opgcnomen grenswaarde wordt onderschreden kan 1'1' van worden uitgegaan
dat het eindproduct vrij is van asbestvezels.

11.C.2 Alternatieven

In de hoofdstukken 5, 6 en 7 van het MER zijn de volgende alternatieven en technische
uitvoeringsvarianten van het MER beschrevcn:

a het nulalternatief, zijnde (de voortzetting van) de bestaande situatic, waarbij de voorgenomen
activiteit, l10eh een van de alternatieven, wordt gerealiseerd;

b de volgende techuische uitvoeringsvarianten
1. de aard van het ovemysteem;
2. de wijze van naveTbranding;
3. de aard van het brandeTty}Je en -teclznologie;
1. de wijze van warmteterugwinning;
5. de wijze van ernissiereductie;
6. de wijl;e van schoonmoken van de oven(plaatsen), de fJ1'oductiehallen en de ojJslagfJlaatsen;
7. de wijze van ojJslag van geaccejJteerde fJartijen gebonden AC-fnoducten;
8. het tyfJe ovenoloel;'

c het meest milicuvriendelijke alternaticf.
In het MER is aangegcven dat de aard en omvang van het initiatiefdoor de alternatieven en varianten
niet worden be'invloed.

De in het stadium van de startnotitie genoemde varianten voor de capaciteit en het brandstofgebruik
zijn in het MER gemotiveerd buiten beschouwing gebleven. Voor de capaciteit is direct uitgegaan van
de maximale capacitcit van 80.000 ton/jaar. vVaar deze keuze invloed heeft is deze wei bij de in het
MER behandc1de uilvoeringsvarianten beschrcven.
Voor wat betreft het brandstofverbruik wordt geconc1udeerd dat de variant biomassa in comhinatie met
cen stolpoven voor deze toepassing een niet bewezen technologic betrefL Daarom is dit altcrnatief in het
MER oak niet behandeld.
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In het MER \vordt met betrekking tot voornoenlde alternaticven en varianten, op basis van de
informatie die is opgenomen in het MER, het volgende geeoncludeerd:
ad a
In de referentiesituatie blijft de bcstaande toestand in tact en zijn er aileen invloeden denkbaar vanwcge
de autonome ontwikkeling.

ad 101
De volgende technisehe varianten in ovensystemen zijn bekekcn:

2 stolpovens;
I grote stolpoven;
1 tunneloven.

Vit het MEl, blijkt dat de voorkeur uitgaat naar 2 stolpovens in Iijn geplaatst. Deze variant is
betrefTende asbestveiligheid te prefereren boven beide andere typen en biedt 01' termijn, na het in
gebruik nemen van de twecdc oven, voordelcn voor de warmte-uitwisseling van de ene naar de andere

oven.

ad 102
In het MER is bekeken of er versehillen zijn tussen:

thermische naverbranding aIleen in de voorfase;
als continu proccs;
dan wel het aehtcrwege laten.

Vit het MER blijkt dat door naverbranding van de proeeslueht in de voorfase voldaan kan worden aan
de gestelde eisen voor de emissies naar de lueht en dat deze variant ook voordelen oplevert 01' het
gebied van energie en geluid.

ad 103
De voIgcnde varianten zijn bekcken:

standaard branders;
pulserende branders;
rccuperatievc branders;

rcgeneratievc branders.
Het MER heeft uitgewezen dat met name 01' het gebied van energiebesparing pulserende branders een
aanzicnlijke verbetering betekenen. Daamaast biedt dit type brander voordelen Vaal' de reductic van
luchtemissies en de kwaliteit van het eindproduet. Dc geluidsproductie is weliswaar iets hager maar dat
is vanwege de inpandige opsteIling slechts van zecr bcpcrkte on1vang.

ad 101
in het MER zijn met het oog 01' de wenselijkheid van warmtcterugwinning de volgende varianten
beoordeeld:

dc beaogde installatie van een warmtcwissclaar;

de mogelijkheid voor reeireulatie van rookgassen;
een aangcpaste ovencyclus;
mogelijk warmtchergebruik door derden.
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Deze laatste optic is, zo blijkt uit het MER, 01' zieh energetiseh het meest optimaal, maar kan in de
praktijk momenteel (nog) niet worden uitgewerkt. Met het oog 01' de voordden van de optimalisatie van
de ovencyclus zal dit vanafhet begin van de bedrijfsvoering in de praktijk nader worden onderzoeht en
indien mogdijk te zijner tijd alsnog worden geeffeetueerd.

ad b5

In het MER zijn tel' beperking van de emissies naar de lueht een aantal mogdijke
rookgasreinigingopties onderzocht:

een doekfilter;
cen natte wasser;

een clektrofilter;
een keramisch filter.

In het MER wordt geeoncludeerd dat een natte wasser weliswaar een maximale reductic zal geven 01'
met name de fijne stoffraeties, maar dat het feitelijke extra rendement toch vrij beperkt zal zijn gelet 01'
de in de rookgassen nog te vcrwachten concentraties van verontrcinigende staffen. Ten opzichtc van de

overige varianten scoort de natte wasser mindel' aangezien daartoe een hocveclheid wasvloeistof 1110et

worden gebruikt die vervolgens resulteert in cen lozing van proceswater.
Uit het MER blijkt dat met een keramisch filter ook het gewenste mitigerende effect kan worden bereikt
zonder dat daarbij dan sprake zal zijn van lozing van proeeswater.

ad b6

Voor de wijze van sehoonmaken van de oven(plaatsen), de produetiehallen en de overkapte
opslagplaatsen zijn een drietal mogclijkheden beschouwd:

semi droog;
droog;

nat.
Het MER concludeert dat naarmatc het schoonmaaksysteem natter is er mindel' sprake zal zijn van
opdwarrelend stof. Bij een (semi) droog systeem zal voor de ovenplaats een aanvullende maatregcl nodig
zijn, terwijl volledig nalte reiniging als nadeel heeft dat een lozing van schrob- en schoonmaakwater zal
n10etcn plaatsvindcn.

ad b7

In het MER z(jn een drietal opties bescbouwd over de wijze van opslag van geaeeepteerde partijen
gebonden ACproducten:

een overkapte buitenopslagplaats;
een volledig gesloten opslagplaats;
cen volledig open buitenopslagplaats.

Heijmans Infra Techniek B.V
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Uit het MER blijkt clat met name vanwege het beperken van cle kans op het ontstaan van
stofverspreicling een volleclig gesloten opslag op zieh het gunstigst is. Logistiek geeft clit eehter wei
beperking-en. Bet risico op vcrspreiding van staf ingcval van karat waaicn van verpakkingen is het

grootst bij een volleclig open buiten opslag.

acl 108

Naarmate de 111assa van de ovenvlocr kan worden vcrminc1erd zal dit de vrmtg naa1' energic

venninderen, aangczien dan sprake zal zijn van mindel' warmtcaceumulatie. In het MER zijn 3 optics
besehouwcl:

een stanclaarcl vloer van 2 I 6 ton;
een lichte vioer van I 54 ton;
een ultraliehte vloer van I34 ton.

Vanuit het oogpunt van energiebesparing is, zo bIijkt uit het MER, de ultraliehte vloer het meest
optimaal. De liehte vloer is momenteel als teehniseh uitvoerbaar aan te merken. Of een ultralichte vloer
in cle praktijk oak claaclwerkelijk oncler cle heersencle beclrijfsomstancligheclen kan worclen toegepast
behoeft nog nacler onderzoek. Dit zal zich met name riehten op cle robuustheicl van de vloer.

acl e
Gelet op cle beschreven conelusies, is in het MER een meest milieuvrienclelijk alternatief (mma)
samcngestelcl. Het mma gaat op realistisehe wijze uit van cle beste bestaande mogelijkbeclen clie binnen
cle competentie van cle initiatiefnemer ligg·en om het initiatief zo milieuvriendelijk mogelijk, clus met de
minst negatievc milieucffccten, te kunnen rcaliseren.

Het mma is gerieht op:
het bereiken van een geborgde nulemissie van asbest;
de produetie van een goecl eindproduet;
het optimaliseren van het belangrijkste negatieve milieueffeet tengevolge van energieverbruik:

• cle uitstoot van CO,

• en de emissic van NO".

Voorts zijn bij het samenstellen van het mma cle optimalisatie van cle logistiek, cle minimalisering van cle
geluidsprocluetie en de optimalisering van de afvalwatervcrwerking aandaehtspunten geweest.

Uit cle resultaten van het MER is in seoretabel8.1 0 van het MER aangegcven welke (sub)varianten als
mma zijn aangcmerkt. Het mma valt san1cn te vatten door het voornemcn uit tc voeren:

in 2 in lijn geplaatste stolpovens uitgevoercl met (indien teehniseh mogelijk) een ultralichte
vIaeI';

pulserencle branders;

een thermisehe navcrbrancler die aileen in cle voorfase worclt ingczet;
een te optimalisercn ovencyclus met in cle toekomst warmte(terug)levering aan derden;
recluctic van cle emissies in de rookgassen door toepassing van een keramiseh (cloek)filter;
een volleclig gesloten opslagplaats Vaal' geaceepteercle gebonden ACproducten;
cen semi droog reinigingssystecln voor de schoonmaak van de oven(plaatsen), de

procluetiehallen en de opslagplaatsen.

Op basis van cle resultaten van het MER en cle afwegingen clie claarb(j zijn gemaakt hceft
initiaticfi1cmer het voorkcursalternatief scunengcsteld. Dit alternatief is ook de basis voor bcicle

ingcdiende aanvragen om Wm- en 't\Tvo-vergunning.

Heijmans Infr".\,echniek B.V
Nfl
!V'

·12·



-=-
Het in de voorliggende aanvraag beschreven voornemen bevat grotendeels de onderdelen die in het
MER als mma zijn aangemerkt.
Op 2 onderdclcn wordt daar, op grand van de afwegingen die in het MER zijn gemotiveerd, van
afgewckcn, te wetcn:

de wijze van opslag voor geaccepteerde gebonden AC-producten;
en de vlocrconstructie van de oven.

In de aanvraag wordt uitgegaan van een overkapte opslagplaats en een lichte ovenvloer.
Gezien de argumenten die in het MER zijn aangedragen kunnen wij hiennee instemn1cn.

11.C.3 Insproakreacties en adviezen

Er is geen gcl)ruik gemaakt van de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting.
''\Tel zijn er naar aanleiding van de tel' inzage legging van het MER twee schriftelijke reacties
ingekOluen:

op 6 september 2007, gedateerd 4 september 2007, van de Stichting Gezond Moerdijk;
op 18 september 2007, gedateerd 17 september 2007, van het College van burgemeester en
wethoudcrs van de gemeente Moerdijk.

De reacties zijn door ons per briefvan 27 september 2007 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs
zoals vermeld in paragraaflII.A.I.

Bovendien is naar aanlciding van de ingekomen aanvulling op het MER een schriftelijke reactie
ingekomen op 4 februari 2008, gedateerd I fcbruari 2008, van hct College van burgemeester en
wethouders van de gemeente Moerdijk.
Deze reactie is door ons per brief eveneens doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs.

De ingebrachte reacties naar aanleiding van het op 10 juli 2007 ingediende MER zijn als voIgt samen
te vatten:

De Stichting Gezond Moerdijk

a Asbest roept, gezien de mogelijke gezondheidsgevolgen, angst op. Met name cle ziekte
mesothelioom, inademen van een enkcle asbestvezel kan leiden tot deze ziekte Qongkanker), vormt
een schrikbeeld.

b Gevraagcl worclt wat het opte1effect (er zijn al vele bestaande vervuilende bronnen op het
inclustrieterrein) van de nieuwe vervuilencle bronnen voor de gezondheid betekent.

c Er zijn oak andere ontwikkeling-cn in clc toekomst geplancl op het gebied van asbestverwerking.
d Qua vcilighcid wordt verwacht clat met betrekking tot opslaan en verwerking van asbestproduetcn

tot het uiterstc wordt gcgaan. Er mag geen cnkel contact met de buitenlueht plaatsvinden. Te
clenken valt aan volledig gesloten opslagplaatscn en geen enkele uitstoot van ashestdceltjcs in de
lueht.

e Moerdijk ligt, gegeven cle hecrsenclc windrichting, in lijn met ACD Moerdijk, en verwaeht wordt
dat het niet is uitgesloten clat asbestcleeltjes via de lucht in het clorp terccht komen. Vervuilde lucht
verplaatst zich met grate regelmaat tot in het clorp Moerdijk en veel verder.

f Aangezien het verwerken van asbestproclueten een relatief nieuwe activiteit betreft, wordt gevraagd
wat de veiligheicl in het kacler van de huiclige best bcschikbare teehniek betckent.
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Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Het college merkt op dat haar reactie gezien rna lOt worden als een advies over zoweI het MER als de
vergunningaanvraag. Het advies gaat in op een vergelijking tussen het MER en de
vergunningaanvraag. Dat resulteert in onderstaande opmerkingen:
g In paragraaf 7.2.3 van het MER is ingegaan op de emissieconcentraties. In tahel 7.5 is verme!d dat

de concentratic van asbest in Duitsland niet is gemeten. Dit lijkt tegenstrijdig met het in de
vergunningaanvraag in paragraaf 5.1 gesteldc, waal' uiteen is gczct dat asbcstvezels niet naar buitcn

treden. Dit met verwijzing naar de verwerkingsinriehting in Duitsland.
Verzoeht worclt am cen toelichting van de aanvrager op deze vermeencle tegenstrijdigheid.

h In paragraaf 7.2.3 van het MER is ingegaan op het asbestgehalte van de lucht uit de oven. Uit
twee moge!ijkheclen van filtering zijn de keramische filters bestempelcl als best bestaande techniek.
Er is voor gckozcn om de emissiegrenswaarde van 5 mg/Nn13 aan te haudeD, omdat nict zcker is

vast te stellen in welke mate keramische filters fijn stof tot 1 mgiNm3 tegenhouclen en omclat niet
bekencl is "welke de verhouding fijn/grof stof betreft". De laatste aangehaalde zinsnecle is nid
cluiclelijk en cle juistheid van de emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm3 is te betwijfelen, aangezien de
NeR-emissie-eis voor asbest 0,05 mg/Nm3 bedraagt.
Verzocht wordt om een motivering door de aanvrager van de keuze Vaal' de emissiegrenswaarde

van 5 mg/Nm3•

Volgens hct MER, paragraaf 7.2.3, kunnen de t\vee ovens, uitgaandc van de emissie-eis Vaal'

asbest (0,05 mg/Nm3) samen maximaal circa 2,72 giu asbestvezels emitteren. Dc
vergunningaanvraag wekt cle indruk dat er in het geheel geen asbestvezcls zullen worclen
geemitteercl. Zo lijkt de vergunningaanvraag op dit punt in tcgenstr(jd tc zijn met de MER.
Verzocht wordt om een toelichting van cle aanvrager op deze vermeende tegenstrijdigheicl.

Dc ingebrachte reactie naar aanleicling van 01' 17 clecember 2007 ingediencle aanvulling op het MER is
als voIgt san1cn tc vattcn:

J Het college is geblekcn dat cle aanvulling niet ingaat op een aantal opmerkingen uit hun advies van
17 september 2007 waardoor cle geconstateercle mogelijke tegenstrijdigheden niet zijn
opgebelderd.

k Bijlage 7 van cle aanvulling is gesteld in de Duitse taal. Op grond van artikcl 7.10, lid 2 Wm moet
cen MER in cle Nederlandse taal worden opgeste!cI, tenzij het bcvoegd gezag aan degene die de
activiteit onclerncemt bij het geven van cle in artike! 7.15 Wm bedoelde richtlijnen toestemming
heeft verlecnd het MER in cen daar'bij aangegeven andere taal 01' te stellen.

Naar aanleiding van de ingekomen reacties merken wij het volgende op:

ad a
Wij erkennen clat asbest angst en schrikbeelden kan oproepen. Wij zijn echter van oordee! clat met de te
treffen maatregelen zoals in MER en Wm-aanvraag beschreven en miclclcls cle cloor ons gestelde
voorschriften een milieuhygienische verantwoorde bedrijfsvoering zal plaatsvinclen.
Bovendien merken wij op dat de bescherming van de gezonclheid van cle werknemers eveneens aan cle
orde is. Daartoe gelden de bepalingen van de ARBO-wetgeving. Ook cleze zullen bewerkstelligen dat er
sprake is van een asbestveilige bedrijfsvocring.
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ad b
Allereerst wordt opgemerkt dat cle nu aangevraagclc aetiviteiten de reecls verguncle
grondbcwerkingsactiviteiten (waaronder activiteiten met asbcsthoudende grand) zullen vcrvangen. De

mogelijke effecteD voor de omgeving zijn daarOln niet totaal nicuw.

Voor zover er al sprake zal zijn van cumulatieve effccten (cleze hebben met name betrekking op het
aspect luchtkwaliteit en gcluid) zijn cleze in het MER inzichtclijk gemaakt.
DC2C 1ciden niet tot cen andere conclusie. Er zal sprake zijn vall een milicuhygienisch vcrantwoorde

situatic en er zal gecn sprake zijn van cen gcvaar Vaal' de volksgezondheid.

acl c
Uit tclefonisch overlcg met de Stichting Gezoncl Moerdijk is gebleken dat zij veronderstclde dat naast
het hier aan de orde zijnde initiatief er nog een soortgclijk initiatief op Moerclijk in voorbereiding was.
Het bleck eehter om het nu voorliggende initiatief te gaan.

add
In het MER worclt geconclucleerd dat zowel cle beoogdc wijze van opslag als cle wijze van verwerking
als adequaat en milieuhygienisch verantwoorcl moet worclen gekenmerkt. Er zal in principe geen sprake
zijn van het versprciclen van asbest of asbesthoudencl materiaal naar cle omgeving. Uitsluitencl in zeer
bijzondere omstancligheclen en inciclentcle gevallen kan er mogel(jk een eoncentratie asbest van
maximaal 0,03 mg/Nm3 in de rookgassen zitten. De procesvoering is zoclanig clat er sprake zal zijn
volleclige dcnaturatie. Het luchtbehanclclingsysteem, inclusief naverbrander, is uitgevoercl
overcenkomstig de beste beschikbare technieken.
Dit blijkt oak uit cle aangevraagcle emissieconcentratie. Ingevolge cle NeR mag er sprake zijn van een
maximale emissieconcentratie van 0,05 mg/Nm3. Er wordt vcrgunning gevraagcl en verleencl voor cen
emissieconcentratie van 0)03 mg/Nms.

ad c

B(j het uitvoeren van de opgenomen berekeningen voor cle luchtkwaliteit is rekcning gehouden met cle
heersende winclrichting. Voor het overige vcrwijzen wij naar het hiervoor gesteldc onder ad b en ad d;

acl f
In het MER is uitgebreicl ingegaan op de stancl cler techniek en hoe claar invulling aan zal worden
gegeven. Ingevolgc cle vanuit artikel 8.11 "I'\Im vereistc toepassing van de best beschikbare teehnieken is
in het I\1ER een toets uitgevoerd aan de diverse van toepassing zijndc documenten waarin deze zijn

beschreven. Dc voorgenomcn activitcit is daaraan getoctst en voldoet aan bet gestelde in deze

clocumenten.
Omclat hct een nieuwe tcehniek is, moet ACD Moerdijk bovendien een diepgaand monitoring
en evaluatieprogramma uitvoeren. Tezamen met cle BBT worclt het personeel en de omgcving
beschermd tegen sehadclijke emissies.

ad g
In cle aanvraag en het MER is aangegeven op welke wijze cle installatie zal worden bedreven en hoe
invulling wordt gegeven aan het volcloen aan BBT. Evenals cle commissie MER z(in wij van mening dat
met de hesehreven installatie en voorzieningen zal worden voldaan aan cle NeR-eis van 0,05 mg/Nm3

en dat cen asbcstvrij product zal worclen geprocluceercl.
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In de voorschriften zullen wij dit borgen door deze eiscn op te ncmen en bovendien een aantal
waarborgen in te bouwen voor de benodigde luchtreinigiugstechnieken en de noodzakelijke
ten1pcratuur en verbl~iftUd voor Yollcdigc denaturatie. Via cen Vaal' te schrijvcn monitoring- en

evaluatieprogramma zal adequaat toezieht op deze aspecten worden geborgd.

ad 10
Er is sprake van een onduidclijke wijze van bcschrijven.
'-\Tij hebben initiaticfnenlcr daarom verzocht om de gewcnste toe1ichting op te Demeo in cen aanvulling

op de aanvraag. Wij verwijzen naar de door aanvraagster 01' 5 maart 2008 ingedicnde aanvulling op de
aanvraag.

Hetgeen initiaticfnemer bedoelt is dat de emissicconccntratic van asbest vanuit de verbrandingsoven

niet hoger zal zijn dan 0,03 mg/Nm3 • Dc emissicgrenswaarde van 5 mg/Nm3 heeft betrekking op de
maximaal toegcstane uitstoot van asbestvrij staf vanuit de nabcwcrkinghal. In dit vcrband vcrwijzen wij
ook naar hetgeen wij hebben overwogen naar aanleiding van de aanbevcling van de Commissie inzake
het opstcllen van een toctsingsprotocol. Daaruit mog'e duidelijk z(in dat wij uitgaan van een het in het
MER en de Wm-aanvraag vermclde nulgehalte van asbestvezels in het eindproduct en derhalve een
nulemissic uit de nabewcrkinghal.
Vaal' het overige wordt verwezen oaar onze reactie onder g.

ad i
Wij verwijzen naar het gestclde onder ad d.

ad j vVij verwijzen naar hetgeen wij daarover in bovcnstaande reacties hebben venneld.

ad k
W'U stellen vast dat de essentie van bijlage 7 uitgebreid in het MER, en dus in de Nederlandse taal, is
opgenomen en behandeld. Om dic reden loebben wij er dan ook gcen bezwaar tegen gehad dat bijlag'e
7 in haar originele hoedanigheid, dus in de duitse taal, als achtergrondinformatie aan het MER is
tocgevoegd.
Desalniettemin hebben wij deze opmerking aan initiatiefneemster doorgegeven en hen verzoeht om ons
een vertaling tel' hand te stcllen van de betreffende bijlage.
Op 5 maart 2008 hebben wij deze als aanvullende informatie ontvangen. Deze informatie is verzonden
naar de wetteIUkc adviseurs.

11.0 Mer-evaluatie

\,yij zijn als bevocgd gezag verplieht een evaluatieonderzoek uit te voeren. Het evaluatieondcrzoek client
zieh te richten op de werkelijk als gevolg van de vcrgunde activiteit opgetreden milieugevolgen en de in
het MER als lcemtcn in kennis aangemerkte aspecten (Wm, art. 7.39).

In voorsehrift 9.4·.1 zoals verbonden aan ons besluit hebben wij dc elementen en gegevens opgenomen
die ten minste benodigd zijn am de evaluatie te kunnen uitvoeren en dc bUdrage clie de initiatiefnemer
moet Ieveren.
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01' grand van hetgeen in het MER en de aanvraag om Wm-vergunning is opgenomen en de in de
voorsehriften opgenomen termijnen achten wij het redelijk dat wij na rcspectievel\jk 3 en 6 jaar na het
in gebruik nCluen van de nieuwc inrichting verslag doen van het onderzoek naar de werkelijkc

milieueffeeten (Wm, artikcl 7AI).

III Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

III.A De aanvraag

II I.A. 1 Onlvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons 01' 10 juli 2007 ontvangen en is 01' 1 augustus 2007 doorgestuurd naar de
wettelijke adviscurs, te wctcn:

a het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk;
b Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Direetic Zuid;
c de hoofdingenieur Rijkswaterstaat Waterdienst;
d de VROM-inspeetie Regio Zuid;
e het dagelijks bestuur van het watersehap Brabantse Delta;
f Havensehap Moerdijk;
g Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieuhygiene.

111.A.2 Aanvullende gegevens

01' 28 augustus 2007 en 5 maart 2008 hebben wij van de aanvraagster een aanvulling en w\jziging 01'
de aanvraag ontvangen. Deze hebben wij doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs.

III.B Coordinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

HIT heeft bij ons 01' 10 juli 2007 een aanvraag om een Wm-vergunning en een aanvraag om een Wvo
vergunning ingediend. 01' 10 juli 2007 heeft de aanvraagster ook een aanvraag om een VVvo
vergunning ingediend bij Watersehap Brabantse Delta.

Watersehap Brabant", Delta heeft aan ons advics uitgebracht over de samenhang tussen de te nemen
beschikkingen 01' grond van de Wm cn de Wvo (art. 8.31, lid I Wm).

Deze inhoudelijke afstemming is niet van invloed gcweest op de inhoud van deze Wm-vergunning.

IV

IV.A

Toetsingskaders

Artikel 8.8 tot en met 8.11 Wet milieubeheer

IVA 1 Aigemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag.
Hicrna geven wij aan hoc de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons
tot die onderdelen van het toctsingskader die ook werkelijk 01' ome beslissing van invlocd zijn.

Dc hierna genoemde gevolgcn voor het milieu clie de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken
zUn mcde beoorcleeld in hun ondcrlinge samenhang, gezien de technische kenn1crkcn van de inrichting

en de gcografische ligging van de inrichting.
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IV.A.2 Best Beschikbare Technieken (BBT)

Ingevolge artikel 8.11, dere!c lid, Wm dienen in het be!ang van het bereiken van een hoog niveau van
beseherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om
de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te

voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zovec! moge!ijk·· bij voorkeur bij de bron . te beperken en
ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inriehting ten minste de voor de inrichting
in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artike! 5.a.1 Inriehtingen. en vergunningenbesluit
milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening houdend met de
voorzienbarc kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het prcventiebeginscl:

a de tocpassing van tcchnicken die weinig afvalstoffcn veroorzaken;

10 de toepassing' van mindel' gevaarlijke stoffen;
c de ontvvikke1ing, waal' mogelijk, van tcchnieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken

van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
d verge!ijkbare processen, apparaten ofwijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn

beproefd;
e de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetensehappelijke kennis;
f de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
g de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn ofworden genomen;
10 de tijd die nodig is om een betere teehniek toe te gaan passen;

het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van \vater, en de encrgic-eflicientie;
J de noodzaak om het algemene effect van de emissies 01' en de risico's voor het milieu te voorkomen

of tot een minimum tc beperken;

k de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikeI8.11, vierde lid, Wmjuncto artikel 5.a.l lvb clienen wij bij de bepaling van
BBT rekening te houden met de Regeling aanwiizing BBT·documenten. Met de in tabel 1 van de bij
deze regeling behorende bijlage opg'enomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover
het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-riehtlijn gei"ntegreerde
preventie en bestrijcling van vcrontreiniging (gpbv-installaties).
Met cle in tabel 2 van de bij deze regeling lochorende bijlage opgenomen documenten moet rekening
worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben 01' onderdelen vall of activiteiten binnen de
inrichting.

De installatie van HIT is een installatie als bedoeld onder 5.1 van de IPPC en tabel 1 van de Regeling
aanwijzing BBT·documenten. Wij hebben de aangevraagde activiteiten getoetst aan de relevante
documenten die in de Regeling aanwijzing BBT·documenten zijn opgenomen:
a BREI" afvalbehandeling;
10 BREI" afvalverbranding;
c BREI" koelsystemen;

d BREI" 01'· en overslag bulkgoederen;
e BREI" monitoring;
f BREI" cross media & economics;
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g BREF Keramische industrie;
h Nederlandse emissie Richtlijn lucht (NeR);

Nederlandse richtlijn bodembeschcrming (NRB);
J PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
k PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties.

Uit de aanvraag blijkt dat de voor de aangevraagde activiteitcn in aanmerking komende BBT zullen
worden toegepast. De gevraagcle vergunning kan daarom worden verleend.

IV.B Lucht

IV.B.] Het kader voor de toetsing van luchtemissie

Verbrandingsproces

Bij het denatureren van asbestcement (AC) komen rookgassen vrij. De emissies van rookgassen die
geemitteerd worden moeten voldoen aan normen.

01' grond van het feit dat er sprake is van een aardgasgestookt systeem en de AC-producten uitsluitend
worden verhit en niet verbrand, zijn de emissies in beginsel vergelijkbaar met de emissies die zijn
beschreven in het Besluit emissie-eisen stookinstallaties (BEES).
Per ovencyelus verbranclcn echter gemiclcleld circa 200 kg verpakkingsmaterialen mee.
In de toelichting (par. 5.1.) b\j het Besluit verbranden afvalstoffcn (Eva) wordt vermeld dat zodra een
hoeveelheicl afvalstoffen, hoc klein ook, in een stookinstallatie wordt verbrancl, deze installatie niet
onder de werkingsfeer van het BEES A of BEES B maar onder het Bva komt te vallen.
Bovendien verandert de struetuur van het AC ten gevolge van het denaturatie-proces van kristallijn
naar pseudomorf.
Daarom client naar onze mening het Bva als toetsingskader te worclen gehanteerd.

Voor wat betreft de verbranding van afval client bovendien te worden getoctst aan de BREF voor
afvalverbranding.

Ruimteventilatie en machineofzuiging

Naast de cn1issics ten gevolge van de verbrandingsprocessen zijn er binnen de inrichting nog een aantal

cmissiepunten door ruin1teventilatie en brongerichte machineafzuiging. Dit bctrcft cmissies van 'star'.
In de aanvraag is aangegeven clat hier gecn asbest zal vrijkomen. Op deze emissies is de Nederlandse
emissie Richtlijn Lucht (NcR-Lucht) van toepassing. Deze richtlijn, clie cle BBT voor het beperken van
llichtemissies beschrijft, wordt Ianclelijk toegepast ais toetsingskacler voor de beoorcleling en regulering
van luchtemissies.

IV.B.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de luch!

Verbrandingsproces

Bij het denatureren van AC-prodllcten ontstaan rookgassen. Deze bevatten zuurvormende gassen (NO,
en HCI), zware metalen, organische vcrbinclingen en stof. In zeer bijzondere omstandigheden en

inciclentele gevallen kan mogelijk een zeer lage coneentratie asbest vrijkomen. De verbrandingsemissies
worden afgekocld en door een kcramisch (doek)filtcr gelcid, waarna de rookgassen via de schoorstccn

worden gecmitteerd.
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Blijkens de aanvraag' waragraaf 5 1 2) worden de vOlg;enc e verbranding;semlsslcs aang;evraagd:

NO, 300 9,2 220 11,7 280

Stof(totaal) <5 0,14 1,3 0,27 2,6

Totaal C,Hy <10 n.b. n.b. n.b. n.b.

HCI 6,3' n.b. n.b. n.b. n.b.

Som zware metalen <0,5 n.b. n.b. n.b. n.b.

Asbest 0,03 1,5 n.b. 2,7 n.b.

L Daggemiddclde waarde
2. GemidcIeld over een periode van 2 unr

Ruimteventilatie en machineafzuiging

Emissiepuntcn

In de aanvraag heeft HIT aangegeven dat binncn de inrichting de volgcnde overige emissiepunten
kunnen worden ondcrschciden:
a ruilntevcntilatie ovenhal;

h ruimtcventiIatic nabewerkinghaI;
c brongeriehte machineafwiging;
d afzuiging onderdrukruimte;
e opslagsilo's.

Asbest
In de vooropsIag worden de aangcboden en verpakte AC-producten neergezet dic cIe
acceptatieprocedurc hebben doodopen (geen beschadigingen van de verpakking). Met deze producten
vindt geen handling plaats, behalve het vervoer naar de ovenplaats. Emissies van asbest bU de opslag
van AC-producten zijn niet te verwaehten omdat ze verpakt zUn en er sIeehts beperkte handling pIaats
vincIt. BeschacIigde verpakkingen worden direct a(gevoerd naar cIe onderdrukruimte, waar de
verpakking wordt herstcld.

Door het denatnreringsproees wordt de asbestvezel zodanig omgezet dat het asbest zijn oorspronkclijke
sehadelUke eigenschappen vedicst. Hierdoor zal gecn asbestemissie optreden bU deze eindbewerking.

Er wIlen periodiek Iuchtmetingen 01' asbest worden verricht direct naast de onderdrukruimte, in de
vooropslag en bij de toegangsdeuren naar de ovenhaL Ook zal ineidenteel een eontrolebemonstering
plaatsvinden bij de gckanaliseerde cmissies (ovenhaI, nabewerkinghal, machineafzuiging en
onderdrukruimte).

St'!!
Bij de vooropslag' en overige handelingen 01' het tcrrein buiten de bewerkingshallen zal gecn sprakc zUn
van stofvorming. Specifieke maatregelen om stofovedast 01' het tcrrein van de inrichting te voorkomen

worden clan ook niet noodzakelijk geacht. Wel zal het terrein regelmatig in het kacler van good
housekeeping worden gereinigd lnet de aanwczige sproci-vecgzuigwagen.
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De vloeren van de ovenhal en nabewerkinghal worden nat gereinigd met de sproei-veegzuigwagcn en
het bevochtigde stofwordt vervolgcns opgezogen en vcrzamcld. Het stofvan de sproei-veegzuigwagen
wordt met een filter afgeseheiden van de watcrfase en in de oven verwerkt. Dc waterfase wordt weer
opnieuw gebruikt. De afgezogen lucht uit de ovenhal en nabewcrkinghal wordt via een stoffilter naar de
buitenlucht afgevoerd.

Gedenatureerd product wordt vanuit de ovenhal naar de nabewerkinghal gcvoerd voor verdere
bewerking. Het vermalcn en bewerken (o.a. ontijzering) vindt plaats in een gesloten systeem, waarbij het
transport pneumatisch plaatsvindt. De brongerichte machineafzuiging is aangesloten 01' een stoffilter.

Het gedeelte van het gemalen product dat als licht stuifgevoelig cn niet bcvochtigbaar moet worden
gekenmerkt (stuiCkIasse S3) wordt binnen de bewerkingshal in afsluitbare containers gestort. De
luchtafzuiging van deze containers is aangesloten op de 111achineafzuiging. I-let restant van het gcmalen
product dat als sterk stuifgevoelig en niet bevochtigbaar moet worden gekenmerkt (stuiCklasse Sl) wordt
opgeslagen in gesloten silo's of in zakken 25 kg. Zowe! de silo's ais de afzakinstallatie (via
machineafzuiging) zijn aangesloten 01' een stofIilter.

IV. B.3 Beoordeling en conclusle luchtemissietoets

Verbrandingsproces

BREFajiJalve1'branding
Vit de aanvraag blijkt dat de emissies tengevolge van de verbranding van het verpakkingsalval in
hoofdzaak vallen binnen de prestatieranges als verme!d in de BREF afvalverbranding.

De emissie van stikstofoxiden is hager dan vermeld in deze BREF. De emissie hiervan wordt eehter
nauwelijks bepaald door de verbranding van afval maar door de verbranding van aardgas in de
branders die nodig zijn om het primaire doel van de instalJatie, het denatureren van asbest, te bereiken.
Dc branders zijn pulserende low-NO,-branders. 01' basis van het MER is voor deze branders gekozen
met het oog 01' mogelijke energiebesparing.
De branders dienen in deze situatie daarom als BBT te worden bcsehouwd. Wij zijn dan oak van
mening dat rcalisatie van deze branders met de bijbehorende NO,-emissies in overeenstemming is met
het gesteldc in aliikcl 8. I I van de Wm.

Eva

Vit de aanvraag blijkt voorts dat zal worden voldaan aan de emissie-cisen uit het Bva. Het Bva is een
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikcl 8.44 van de Wet milieubeheer en dit Besluit
bevat reehtstreeks werkende algemene regels.
Dc cmissie-cisen uit dit besluit zijn rcchtstreeks werkend en daarom mogen wij de normen uit dit besluit
niet in dcze vcrgunning opnemcn.

De verwachte emissieconcentraties zijn lager dan de emissic-cisen uit het Eva en vanen, met

uitzondering van NO" binnen de prestatieranges van het BREI". Van de componenten HClliggen de
daggemiddclde emissieniveaus uit het BREF onder de daggemiddelde Bva-grenswaarden.
Bij het volgen van de systematiek van hct BREF resulteert een bedrijfsvoering met BBT tot lagere
emissiewaarden dan de grenswaarden uit het Bva. Daarom is het, gezien de cis dat aan BBT voldaan
moet worden, noodzakelijk dat Vaal' HCI een aanvulJende cis in de voorschriften wordt opgenomen.
Hetgeen wij hebben gedaan.

Heijmons [nfr~hniek B.V

l'~

·21 .



Blijkens de aanvraag zal aan deze eis worden voldaan.

Ruimteventilatie en machineafzuiging

Asbest
Zoals beschreven in de aanvraag zal cr uitsluitcnd na de ovens mogcIijk sprake zijn van cen zeer
be1'erkte emissie van asbest. En dan aHeen in zeer bijzondere omstandigheden.
Voor asbest geldt blijkens de NcR een emissie-eis van 0,05 mg/mo3 . HIT vraagt vaal' de ovens een
cmissie van 0,a3 I11g/ma3 aan. Dc gcvraagdc situatie is daarorTI vergunbaar.

VOOI' de overige emissie1'unten is geen concentratie en vl'acht aangevraagd. 01' deze punten mag dan
oak geen asbest vriikomen.

Stof
01' de volgende 1'unten is een emissie van stof te verwachten:
a ruimteventilatie ovenhal;
b ruimteventilatie nabewerkinghal;
c brongerichte machineafzuiging;
d afzuig1ng onderdrukruimte;
e o1'slagsilo's.

Uit de NcR blijkt dat VOOI' stofbij een vracht van 0,2 kg ofmeel' een emissie-eis van 5 mg/ mo' geldt. In
de aanvraag is aangegeven dat aan deze emissie-eis van 5 mg/ ma3 zal worden voldaan.

Metingen
HIT wil twee vel'schillende soorten metingen gaan uitvoel'en. PCl'iodieke metingen (elk kwal'taal) om te
monitoren of aan de arbeidsomstandigheden wordt voldaan. Ineidentele metingen waar het gaat om
gekanaliseerde emissies. De volgende gekanaliseerde bronnen wordt 01' asbest bemeten:
a Oven 1;
b Oven 2;
c Ruimteventilatie ovenhal;
d Ruimteventilatie nabewerkinghal;
e Machineafzuiging nabcwerking;
f Afzuiging onderdrukruimte.

In de vergunning zulIen wij een meetver1'lichting o1'nemen die aanslllit bij dit voorste!.

IV.C Wet luchtkwaliteit (liteI 5.2 Wm)

01' 15 november 2007 is een nicllw wetteliik stelsel voor lllchtkwaliteitseisen van hacht geworden. De
hoofdlijnen van de nicuwe regcigeving zijn te vindcn in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milicubcheer
(vereb': Wm). De regelgeving is llitgewerkt in een Algemene Maatrcgel van Bestuur (AMvB) en enkcie
Ministeriele Regelingcn namclijk.:

AMvB 'Niet in betckcncnde mate' (NIBM) (Stb. 2007,440);
ministeriele regeling 'Nict in betekcnende mate' (NIBM) (Stcrt. 2007,218);

ministcrielc regeling 'Beoorcleling luchtkwaliteit 2007'(Stcrt. 2007, 220);
ministeriele regeling 'Projeetsaldering luchtkwaliteit 2001' (Stcrt. 2007, 218).

Heiimans Infra Techniek B.V

"
·22 -



Daarmee zijn het Besluit luehtkwaliteit 2005 (Blk 2005), de Regcling saldering luehtkwaliteit, het Meet

en rekenvoorsehrift bevoegdheden luchtkwaliteit 2005 en de Meetregcling luchtkwaliteit vervallen.

Titcl 5.2 van de Wm bevat bepalingen betreffende luchtkwaliteitseisen. In bijlage 2 van de vVm zijn de

grenswaarden voor luehtverontreinigende stoffen opgenomen. In deze bijlage zijn voor de volgende
stoffen grenswaarden opgenomen: zwavcldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxide, zwevende deelljes, lood,

koolmonoxidc, bcnzeen, ozon, arseen, cadn1iu111) nikkel, benzo(a)pyreen. Dczc grenswaarden worden
door ons als toetsingscritcrium gcbruikt.

Dc grcnswaarden g-cven cen nivcau van de buitcnluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de
bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn gehecl, binnen een bepaalcle

termijn moet zijn bereikt.

AIleen ten aanzicn van de genoemde staffen en waarvan is te verwachten ciat deze nu, of in de
toekomst, de gestelde grenswaarden zullen oversehrijden ofdoor de inrichting in hoge coneentraties

worden uitgcstoten is het noodzakelijk dat een onderzoek wordt verrieht naar de mogelijkc gevolgen
van het in werking zijn van de inrichting. ACD Moerdijk heeft berekeningen uitgevoerd voor de stoffen

zwevende declties (pM I0) en stikstofdioxide. De overige stoffen worden niet of nauwelijks door de
inriehting geemitteerd en de grens- en richtwaarden van deze stoffen worden momenteel in Nederland

01' geen enkcle loeatie overschreden (en wordt niet verwacht dat deze in de toekomst overschreden
zullen worden). am deze redenen zijn deze stoffen niet in het onderzoek meegenomen.

De uitkomsten van de berekeningen zijn gebruikt om te bepalen of de luehtkwaliteit in
overeenstemming is met cen grenswaardc.

De immissieconcentratie vanwege de inrichting is bepaald door het uitvoeren van cen Nieuw Nationaal

Modelberekening (NNM) VOOl' wat betreft de bedrijfsmatige activiteiten en CARII-berekeningen
(Calculation of Air Pollution from Road) voor de "verkeersaantrekkende werking". Beide berekeningen

zijn opgenomen in het luehtkwaliteitsonderzoek ACD Moerdijk, welke wij aIs aanvullende informatie

01' de aanvraag hebben ontvangen 01' 5 maart 2008.

De bijdrage 01' de immissieeoncentratie wordt bepaald uit de sommatie van de bedrijfsmatige

activiteiten en de verkeersaantrekkende werking. Onder verkeersaantrekkende werking wordt verstaan:

"Dc gevolgen voor het milieu van het verkcer van en naar de inrichting worden niet aan de inrichting
toegerekend, indien dit verkeer kan worden geaeht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbecld.

Dit is het geval indien dit verkeer zieh door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet onderscheidt van het

overige verkeer dat zieh op de betrokken weg kan bevinden" (ABRvS 5 dec. 2007, nr. 20070251111).

T I IdW2I' IndT I II Gale .Trenswaar en zoa s genocme 111 lJ age van e ct mIICU JC leer

Slof Norm Grenswaarde

PMIO Jaargcmiddcldc conccntratic 4·0 ~g/rn3

PM 10 Amltal ovcr~.~hrijdingenpcrjaar va~ het .~4-uurgcmicldcldcvan de waardc 50 )..Lg/m 3 35 dagcn

NO, Jaargcmiddcldc conccntratic 4-0 )..Lg/m 3

NO, AmHal ovcrschrUdingcn pcrjaar van het uurgcmiddc1dc van de waarclc 200 Mg/m3 18 lIur
-

Uit bijlage 3, figuur B voor PM I 0 en figuur D voor NO, van het luehtkwaliteitsOl~derzoekblijkt clat de

bcrckende immissieconccntraties voor de bedrijfsmatige aetiviteiten de grenswaarden niet ovcrschrijden.
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Oak tesamen met de hoogst berekende bijdrage uit de CARll-berekeningen zal dit niet leiden tot een
overschrijding van de grenswaarden voor PM I0 en NO,.

Beoordeling en conclusie

Gelet op de rcsultaten van hct uitgcvoerdc onderzoek zijn wij van mening dat met in achtneming van

de voorsehriften tel' beperking van de stofverspreiding door de activiteiten die binnen de inriehting
worden uitgevoerd geen (verdere) oversehrijding zal plaatsvinden van de gTenswaarden gesteld in bijlage
2 van de Wm.

IV.D Geluid

IV.D. I He! kadel' voOl' de heschel'ming legen geluidhindel'

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De inriehting is gelcgen 01' het gezoneerde industrieterrein Moerdijk. 01' grand van de Wet
geluidhindcr is random dit industrieterrein een geluidszonc vastgesteld. Ingevolge artikel8.8 Wm dient
bij de beoordeling van de door de inriehting veroorzaakte geluidsniveaus de zone in acht te worden
genomcn en moet de benodigde geluidruimte worden getoetst aan de grenswaarden tel' plaatse van de
binnen de zone gelegen woningen. De inrichting maet op een zodanige wijze geluidruimtc vcq~,rund

krijgcn dat de zone en de betreffende grenswaarden niet worden overschrcden.

Maximale geluidsniveaus

De maximale gcluiclsniveaus dicnen tc worden getoetst aan de grenswaarden in de "Handreiking

Industrielawaai en vergunningverlening" d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5
een overgangssituatie besehreven, namelijk:
"Zolang een gemeente nag geen beleid voor industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de
hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentclijke nota industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden
gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidsnonnering bij de Wm-vergunningverlening moet
dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire
Industrielawaai was opgenomen."

Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstllk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake indllstrielawaai vastgesteld, daarom
taetsen wij aan de normstelling in hoofdstuk 4· van de I-Iandreiking.
In hoofdstuk 4 wordt niet expliciet 01' de systematiek conform de voormalige circulairc Industriclawaai
Vaal' maximale gcluidsniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaardcn zoals in hoofdstuk

3 van de Handreiking z(in opgenomen in rclatie tot de gemeentelijke nota industriclawaai. Hierbij
wordt evenals in de Circulairc Industrielawaai, aangegeven ciat de maximale geluidsniveaus beperkt

moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiade, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in
de nachtpcriode.

Verkeersaantrekkende werking

Dc Afdcling bestllursrecbtspraak van de Raad van State heeft geoordccld dat het vcrkeer 01' de
openbarc weg 01' of louiten het gezonecrd industricterrein niet hoeft te worden getoctst, omdat hierdoor
het speciale regin1c en verg1lI1ningstelsel voor bcdrijven op cen gezoncerd industrictcrrcin worden

doorkruist.
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IV.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten vaor geluidhinder

De dagelDksc gcIuidsuitstraling die vanuit de inrichting optreedt wordt veroorzaakt door:
transport met personenwagens en vrachtwagens;

laad- en loswerkzaamheden;
werkzaamhcden dieselheftrucks;

zuigveegmachinc voor SCh00111Uaak van het buitentcrrcin;

ventilatiesystemen en airconditioning;

de ovens en bijbehorende schoorstencn;

fijnmaalinrichting, breker en ontDzeringsband in de nabewerkinghal;
cen compressor en afzakmachine in de nabewerkinghal.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft Oranjewoud op 29 juni 2007 een
akoestiseh rapport opgesteld. Dit rapport maakt decI uit van de aanvraag . Op 28 augllstus 2007
hebben wij aanvnllende informatie op dit rapport ontvangen.

IV.D.3 Beoordeling en conclusie

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport en de bDbehorende aanvullende informatic hebben wij
beoordecld. Met de uitgangspunten en de resultaten van dit rapport kunnen wij instemmen.
Uit het akoestisch rapport blDkt dat de grenswaarden in acht worden genomen en de inrichting in een
representatieve bedrijfssitl1atie kan voldoen aan de normstelling zoals hiervoor is genoemd.
De gcluidsgrenswaarden zijn opgenomen in de vergunningvoorschriften.

Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de Wm-vergl1nning zDn in de voorschiften
geluidsgrenswaarden gesteld op rcferentiepunten kort nabij de inriehting.

IV.E Bodem

IV. E. 1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbcleid is vastgclegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembeseherming (NRB) beclrDfsmatige activiteiten. Wij hanteren cle NRB als het primaire

toetsingskader voar de beoordcIing van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag clicnen getoetst te worden aan de NRB. De NRB ged! aan welke
beclrijfsmatige activitciten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschcrmende
maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Ofeen activiteit bodembedreigend is, hangt
aryan de gcbruiktc stoffcn, de aanwezigc apparatuur of opslagfacilitcit en de bedrUf.')voering.
Het uitgangspunt van het nationalc bodcmbeleid is dat cloor cen doelmatigc combinatie van
maatregclen en vlocistofdichtc of --kcrcnde voorzieningen cen verwaarloosbaar risico wordt

gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgcns dc NRB lciden tot een

verwaarloosbaar bodcmrisico rcpresenteren de BBT.

IV.E.2 De gevolgen van de aangevraagde octiviteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden de volgencle potentiecl bodembedreigende activiteiten plaats:

bovengronclse clieseltank;
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01'- en overslag van verpakte AC-platen en gebroken product;
opslag en verlading van vloeistoffen in emballage;
riolering;
werkplaats.

In de aanvraag is opgenomen welke bodembesehermende maatregelen zijn gerealiseerd tel' beperking
van het bodcmrisico van deze bodembedreigende activiteitcn.

IV.E.3 Beoordeling en eonclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisieodocument beoordecld en stemmen in met de
opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende
locaties een verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

IV. E.4 Bodembelastingonderzoek

Nulsituatie

Het preventieve bodembeschermingbe!eid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico
nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd
bodembelastingonderzoek noodzake!ijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich 01' de afzonderlijke
activiteiten en cle aldaar gebruikte stoffen.
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaancl
aan, of zo spocdig mogelijk na, de start van de betreffende aetiviteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie
bodemonderzoek na het beeindigen van de betrelfenclc activiteit.
Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkbeicl verstrekken over:
a de loeatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen

en de locale grondwaterstroming;
b de wijze waarop de betreffende stolfen moeten worden gedeteeteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
c de bodemkwalitcit tel' plaatse van bemonsteringslocaties en de te hantcren signaalwaarde.
Dc door middel van nulsituatie-onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren signaalwaarde
geldt als uitgangspunt bij de bcoordeling often gevolge van de bctrelfende activiteiten bodembelasting
heeft plaatsgevonden en ofbodemherstel nodig is.

In de aanvraag zijn de gegevens van de g'J'ondwatennonitoring over 2005 (grondreinigingsactiviteiten)
van terrcin I toegevoegd. Daal'llaast geeft ACD Moerdijk aan dat vanwege het verdwijnen van de
grondreinigingsactivitciten een eindsituatie moet worden vastgesteld. Dit is momenteel nog niet gebeurd
omdat de aanwczige opslag en installaties nog motten worden verwijderd.
Dit onderzoek zal duidelijkhcid moeten verschaffen in de kwaliteit van de grondlaag boven de
aanwezige foliceonstructie. AIleen indien deze laag niet verontreinigd blijkt als gevolg van de bestaande
bedrijf'activitciten kunnen funderingspalen door de folieconstl'uctie aangebl'acht worden. Bl\jkt er we!
sprake van bodemverontreiniging dan dient de grondlaag boven het folie eerst verwijderd te worden,
alvorens nieuwbouw binnen de inrichting wordt gestart. In dat geval dient ook de kwaliteit van de
opnieuw aangebrachte grond inzichtelijk te zijn.
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Het eindsituatieonderzoek kan mogelyk dienen als nulsituatieonderzoek. Dit hangt afvan de mogclyke
verontreinig-ing van de bodell. Indicn geen verontreinigingcn in het eindsituatieonderzoek wordt

aangctroffen kan het onderzoek als nulsituatie dienen. Mocht er wel cen verontreiniging worden

gevonden dan dient mogclijk aanvullend onderzoek en/of sanering plaats te vinden. Alsdan moet de
nulsituatie opnieuw worden bepaald.
Met het voorgaande hebben wij rekening gehoudcn bij het vaststellen van de voorsehriften.

VerdeI' is een verkennend bodemonderzoek bijgevoegd dat is uitgevoerd voor de beoogde
terreinuitbreiding, terrein 2, "Verkennend bodemonderzoek aan de Middenweg te Moerdijk" d.d. 26
februari 2003, projcctnummer 23142. Aan de feitclijke terreinuitbreiding is nog geen invulling
gegeven.
Vit het verkennend bademonderzoek is naar varen gekomen dat in de bovengrond EOX en PAK's in
zeer lieht verhaogde coneentraties aanwezig zijn. In het grondwater zijn cyanide en trichloormethaan in
zecr licht verhoogde conccntraties aanwezig. De aangetroffen concentraties in zowel de grand als het

grondwater vormen geen aanleiding om risico's te verwachten Vaal' volksgezondheid en milieu. Dc

onderzoekslocatie wordt geschikt geacht voor toekomstig gebruik (industriebestcmming). De resultaten
van het bodemonderzaek zullen in het kader van deze besehikking dienen 'lIs referentie voor een
eventuele toekomstige verontreiniging van grond en grondwater (nulsituatie).
De parameter asbest is in dit onderzock niet meegenomcn. Wij zijn van mening dat de nulsituatie wcl
voor deze parameter vastgesteld dient te worden. Dit hebben wij dan ook opgenomen in de
voorsehriften.

Herhalingsonderzoek

Het risieo dat door de aangevraagde aetiviteiten in combinatic met de getroflcn en te treffen
voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB.
Het is dan ook niet noodzake!ijk dat de bodcmkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Eindsituatie

Na becindiging van de betreffcnde activiteit(en) dient dc eindsituatie van de bodemkwaliteit te worden
onderzoeht om vast te stellen of ondanks de gctroffcn voorzieningcn en maatregelen bodembelasting is
opgetrcden en herste! van de bodemkwaliteit nodig is.
De in dit kader aan de vergunning verbonden voorschriften zijn 01' grond van artike! 8.16 sub c Wm
geste!d en blijven van kraeht nadat de ondcrhavige vergunning vervalt ofwordt ingctrokken.

IV.F Afvalwater

IV.F.l Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lazing van afvalwater

Op de lozing van afvalwatcr op een openbaar riool is de "Instruetiercgcling lozingsvoorschriften
111ilieubehcer" van toepassing. In het kadcr van deze rcgeling dicnen voorschriftcn opgenomen te

worden die gericht zijn op de kwalitcit van het te lozen bedrij[safvalwater.
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Dc aangevraagde aetiviteiten zijn tevens Wvo-vergllnningpliehtig. 01' grond van de instructieregeling
maet, indicn een vVvo-vergunning is vereist of algcmcne voorschriften krachtens de Wvo gelden,

voorschriften worden opgenomen die gericht zDn 01' de bescherming van het openbaar riool of de bij
een zodanig openbaar riool behorende apparatllur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden,
clie bepalen dat het afvalwater van dien aarcl moet zijn clat de kwalitcit van het rioolsIib er niet cloor
worclt aangetast zoclat cle verwerking van clit slib niet worclt bclemmercl. De genoemcle voorschriften
zDn in deze beschikking opgenomen.

IV.F.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter beseherming tegen
verontreiniging door de lozing van afvalwater

In de inrichting ontstaan de afvalwaterstromen huishoudelijk afvalwater en hemc1water. Het
hllisboudelijk afvalwater ontstaat bij de kantoorunit. Dit betreft aileen sanitair afvalwater dat wordt
geloosd 01' cle gemeentelijke vuilwaterriolering.
Het hemclwater dat binnen de inrichting vah is niet verontreinigd als gevoig van de bedrijfsactiviteiten.
ACD MoerdDk voert bet bemelwater dat afkomstig is van cle daken naar een afwateringssloot ten
zuiden van de inricbting. Het hemelwater dat, 01' de weg binnen de inrichting, valt is geelassificeerd ais
"mogelijk verontrcinigd hemelwater". Dit water wordt via cen riolcringsstreng naar het

oppervlaktewater gelcid. Voordat het water gc100sd wordt zal het water over een oliebezinkscheider
worden gelcid.

lV.F.3 Beoordeling en eonclusie

Dc in de aanvraag vermelde maatregclen tel' vQorkoming en bcperking van de lozing van afvalwater,
zullen 1ciden tot een aeceptabellozingsniveall, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen.
Wij achten de2e situatie vcrgunbaar.

Lozing van niet~verontreinigdhemelwater

In de aanvraag is een lazing van niet-verontreiningd hemelwater ap het gemeentelDk watcrriool
opgenomen. Aandacbtspunt bD de lozing van dergclDke niet-verontreinigde hemc1waterstromen is cle
hydraulische capacitcit van bet gemeentelijk watcrriool.

Gelet 01' de omvang van de lazing in relatie tot deze hydraulische capaciteit bestaat er geen bezwaar
tegen deze lozing.

IV.G Energie

HetjaarlDkse cnergieverbruik van ACD Moerdijk zal mindel' dan 500 'I] en meer dan 50 '1] bedragen.
ACD MoerdDk is niet taegetreden tot een Meerjarenafspraak vaor verbetering van de energie
efiicicncy.
In het MER zijn diverse varianten opgenomen met betrekking tot het verbruik van energie en mogclijke
energiebcsparcnde maatregclen. ACD MoerdDk heeft valdoende informatie verstrekt omtrcnt de
omvang van bet energiegebruik, de wijze waarop energie wardt gebruikt alsmede de wDze waarop het
energiegebruik wordt vastgesteld en gereg-istreerd. Uit de overgelegde informatie blijkt dat de BBT
wardt toegepast. Daarnaast blDkt uit het MER dat het energieverbruik mogelDk nog kan worden
teruggebracht. Om deze reclen hebben wij clan ook in de voorsebriften opgenomen clat ACD Moerdijk
enkele energiebesparende maatregelen nader dient te onderzoeken.
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IV.H Mobiliteit

IV. H. 1 Het kader voor het aspect mobiliteit

Een van de aspecten die ingevolgc de verruimde reikwijdte van de "'1m moet worden meegcnomen bij
de beoordcling van een aanvraag om vergunning ingevolge de Wm is het mobilitcitsaspeet. Vit ten
am1Zien van dit onderwerp versehenen jurisprudentie blijkt echter dat met dit onderwerp terughoudend
moet worden omgegaan. Met name het overwcg'en van milieuvricndclijkere transportwijze en het
voorkomen van parkecrovcrlast zijn onderwerpen waarop de milieuvergunning maet toezien. Om
invulling te geven aan onder meer het ondcrwerp mobiliteit is in opdracht van het Ministeric van

VROM de handreiking "Wegen naar preventie bij bcdrijven; aanpak preventie in het kader van de Wet
milieubeheer voor vervoer, water, afval en energie" (Infomil 2005) opgesteld. Het onderwerp mobiliteit
wordt behandcld in bet hoofdstuk vervoersmanagement van de handleiding.

iV.H.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten op het aspect mobiliteit

In de aanvraag is aangegeven elat het AC per vraehtwagen wordt aangevoerd. Het product (fijn of grof)
wordt ook per vraehtwagen afgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zware vrachtwagens. In de
huidige vergunning zijn transportbcwegingen verg·und voor de grondreinigingsactiviteiten, met een
verwerkingscapaeiteit van 105.000 ton. Deze vervoersbewegingen, met zware vrachtwagcns, vervallen.
Dc verwachting is dat uiteindelijk het totaal aantal verkeersbewegingen met ongeveer 30% afneemt ten
opzichte van de oude situatie.

iV.H.3 Beoordeling en conclusie

Transport per spoor of schip behoort tot de mogelijkheden. De spoorlijn loopt achter het terrein van
ACD Moerdijk door. Er bestaat de mogelijkheid om de spoorlijn aan te sluiten 01' de inrichting. Dit is
eehter nog niet het geval. Op elit moment is vervoer per spoor dan oak niet haalbaar.
Gezien de veiligheidsaspecten van vervocr van AC is momcntecl gckozcn voor zo min mogelUk
hanclling-momenten. Bij vervoer per water worden minimaal twee handling activiteiten toegevoegd.
Door extra handling kan de verpakking' van het AC stuk gaan. Hierdoor neemt het risieo van
verspreiding toe.
Aile vcrvoersbcwegingen vinden plaats per vrachtwagen. Wij vinden dat ACD MoerdUk moet
onderzoeken of alternatieve methoden van aan- en afvoer mogelijk zijn. Als alternaticven niet mogelijk
blijken dient de bestaande mobiliteit geoptimaliseerd te worden. Dit hebben wij in de MER-evaluatie
opgenomen. Om hieraan invulling te geven dient ACD Moerdijk bij het opstellen van cen
mobiliteitsplan gebruik te maken van de Handrciking "Wegen naar preventie bij bedrijven: aanpak
preventie in het kader van de Wet milieubeheer voor vervoer, water afval en energie" (Infomil 2005).
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IV.I Preventie

IV.I.l Het kacler voor het aspect preventie

In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie, waarbij paragraaf 13.5
specifick ingaat op de aanrak van afvalprcvcntic bij bcdrijvcn. Preventic van afval is cen van de

hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan
preventie is besehreven in de handreiking 'Wcgen naar preventie bij bedrijven' (Tnfomil 2005).
Uitgangspunt voor aUe bedrijvcn is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen
ofbeperkt.

IV.I.2 Overwegingen voor he! aspect preventie

Rinnen de inriehting komen afvalstoffen vrij. De afvalstoffen bestaan voornamelijk uit huishoudelijk
afval, metaalresten uit de nabewerking, afval van de keramische (doek)filtcrs, afgewerkte olien en vetten,
poetsdoeken, absorptiekorrels en lege emballage. De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven'
(Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt
gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval
en/ofmeer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inriehting vrijkomt.

De twee grootste afvalstromen zijn de metaalresten uit de nabewerking (verwaehtiug 80 ton perjaar) en
afval van de doekcnfilters (verwaehting tussen de 2,5 en 6 ton per jaar). Gezien de aard van het
verwerkingsproees is het onvermijdelijk dat deze afvalstoflcn ontstaan. Preventie hiervan ligt buiten de
invloedsfeer van ACD Moerdijk. Daarom hebben wij in deze vergunning geen voorsehriften
opgenomen tel' bevordering van preventie. ,A,Tel zijn voorschriften opgenomen om de kwaliteit van de
ontstane afvalstoffen zodanig te borgen, dat deze volledig nuttig kunncn worden toegepast.

IV.J Opslag

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15) zijn richtlijnen opgenomen vaor de opslag van
verpakte gcvaarlijke stoffen. In de PGS 30 zijn richtlijnen opgenomen voor de opslag van vloeibarc
aardolicprocluctcn, buitenopslag in kleine tanks. Door toepassing van deze richtlijnen wordt een
aanvaardbaar beschermingsniveau vaer mens en milieu gercalisecrd.

Rinnen de inrichting worden enkele hulpstoffen opgeslagen. Hierbij moet gedacht worden aan: olien en
vetten, clieselolie, gasflessen (zuurstof en acetyleen), verf- en verdunningsmiddclcn.

In de aanvraag is opgenomen dat de opslag van hulpstoffen zal voldoen aan PGS 15 en PGS 30.

Dc in de aanvraag opgcnomcn maatregelen zijn afdoende en voldoen aan RBT. Wij zullen in de
voorschriften aansluiten bij voornoemde richtlijnen.
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IV.K Externe Veiligheid

IV.K.l Het kader voor externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid richt zieh 01' het beheersen van risico's bij industride activiteiten en het
rcaliscren van cen veilige woon- en lecf0l11geving. :Het betreft risico's die verbonden zijn aan de

productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover dcze stoffen ais
gevolg van een voorval vrij kunnen kamen.
Dc nadruk van het veiligheidsbc!eid heef! tot doc! om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke
stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door de kans dat dergc!ijke ongevallen
plaatsvinden te verldeinen (preventie). Anderzijds door de gevolgen van een eventuee! ongeval te
verkleinen. Dit omvat nadrukkelijk ook de bescherming van het milieu. Daarnaast wordt gestreefd naar
het zovee! moge!ijk beperken van de risico's (BBT).
Het beheersen van risieo's bij industride activiteiten wordt 01' verschillende manicren bcnaderd,
name!ijk:

generick, door tocpassing van richtlijnen, ontwerpnormering en AMvIVs;

integraal, door toepassing van het Besluit Risico Zware Ongevallen 1999;
seetoraal, door toepassing van het Vuurwerkbesluit.

IV.K.2 Maatregelen en voorzieningen tel' beperking van de risico's

01' de aetiviteiten die ACD Moerdijk uitvoert zien diverse gcnerieke riehtlijnen en ontwerpnormen toe.
De beoogde activiteiten dienen overeenkomstig deze riehtlijnen en normen plaats te vinden. Waar
nodig zijn deze in de voorschriftcn voorgeschreven.

In de nieuwe Arbowetgeving (ljanuari 2007) is het hebben van een nood1'lan geregeld. 01' basis van
artike! 2.5 evan het Arbobcsluit is een bedrijfver1'lieht een noodplan te hebben. 01' basis van dit
artikel is het bedrijf ook ver1'licht o.a. hul1'verleningsinstanties in te lichten over het noodplan indien
gewenst door deze instantics (er moet dus zclf om gevraagd worden). In artike! 2.0 c van de
Arboregcling is geregeld wat er tenminste in het noodplan moet zijn opgenomen (verwezen wordt naar
bijlage II van de regeling). Gezien het voorgaande worden ten aanzien van cen (intern) bcdrijf.snood1'lan
geeD voorschriftcn aan dczc vergunning vcrbonden.

IV.K.3 Beoordeling en conclusie

In de aangcvraagde situatic zal er geen sprake zijn van grate risico's voor de Olngeving. De beoogde

aetiviteiten vinden 1'laats in overcenstemming met de geldende richtl\jncn. Opdat wij hierop kunnen
toezien sluiten wij aan bij deze richtlijnen.
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IV.L Doelmatig beheer van afvalstoffen

IV.l.l Wet milieubeheer

Op g-rand van artikel 8.10 Wm kan de ''\Tm-verg-unning- in bet belang- van de beseherming van het
milieu ,vorden gewcigerd. Onderdecl van bet begTip "bescherming van het milieu" is de zorg voor de

doclmatig bchecr van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat maet worden verstaan onder

het doe!matig- bcbeer van afvalstoffen. Op g-rond hiervan moeten wij rckening houden met het g-e!dende
afvalbebeersplan dan we! het bepaalde in de artike!en 10.4 en 10.5 van de Wm (artike!10.14 van de
Wm). In het bedoe!de afvalbehcersplan (bet Lande!ijk Afvalbebccrplan 2002- 2012, hierna aangeduid
als het LAP) is het afvalstoffenhe!cid ncerge!egd.

IV.L.2 Toetsing doelmatig beheer

Op g-rond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor bet beshssen op aanvragen om een Wm
vergunning voor zover deze betrekking heeh op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het bcleid zijn
vastg-e!eg-d in dee! I van bet LAP, het Be!eidskader. De doclstellingen van het LAP g-even invulling- aan
de voorkeursvolg-orde voor afvalbeheer zoals die in artikcl 10.4 van de Wm is opg-cnomen.

IV.L.3 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Opslag van afvalstoffen

Op g-rand van artikel lie van het Besluit stortplaatscn en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het
bevoegd g-ezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbindcn voor de opslagduur van afvalstoffen
binncn een inricbting-. Deze termijn bedraag-t in principe ten hoogste eenjaar. De opslag kan evenwel
ook tot doe! hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/vcrwerking-) door nuttige toepassing
te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoog-stc drie jaar
bedragen. Aangczicn uit de aanvraag- blijkt dat van beide situaties sprake is, bebben wij daartoe
vaarschriften opgenamen.

Be- en verwerking van afvalstoffen

Ecn belangrijk aspect voar het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaarcl. De
minimumstanclaard geeft de meest laagwaardig-e wijze van be- en verwerking van de betreffende
afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verlecnd mag worden. vVanncer de minimumstandaard bcstaat

uit meerdere be- en verwerkingshandeling-en bij meerdere inrichting-cn kan voar de afzanderlijke
bcwerkingsstappen een vergunning- worden verleend, als door middel V'l11 sturingsvoorschriften in de
verg-unning verzekerd is dat de betreffcnde afvalstof alle naaclzakelijke be- ofverwerkingshandcling-en
doorloopt die tot de minimumstandaarcl behoren.

Voar de ondcrhavige aanvraag- is sectarplan 13 van het LAP van toepassing. In sectorplan 13 "Bouw
en sloopafval en daarmee vergclijkbare afvalstoffen" worden de minin1U111standaarden beschrcvcn.

Het be!eicl vaar bouw- en sloopafval is g-ericht op het bevarderen van preventie en het nuttig toepassen
van dcelstromen.
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In seetorplan 13 zijn vaal' de verschillende dcelfracties bouw- en sloopafval minimumstandaarden
opgenomen. Een van deze deelfracties is asbest. De minimumstandaard vaal' asbest is storten. Bet, door

middcl van thcrmische of chemische technicken, vcrnietigen van de asbestvczel is evcneens tocgcstaan.

De aangevraagde verwerkingtechniek zorgt crvaar dat AC wecr ais cen grondstofkan worden ingczet

en voldoct dus aan de 111inimul11standaard.

Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van dee! 1 van het lAP is het beleid uitgewcrkt vOor afvalscheiding, waarbij paragraaf
14.4 spccifiek ingaat ap afvalschciding door bcdrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrij£,afval
niet goed mogclijk is om een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die doar alle bedrijven
gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang vee! van elkaar en er
bestaat een groot aantal bcdrijfsspecifiekc afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle
afvalstaffen te scheiden, gcschcidcn te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet
van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inriehting geen afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is
aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan
warden gevergd. 01' basis van het gestelde in de aanvraag achten wij het in voorliggende situatie
daaram niet rcdelijk van vergunninghaudster afvalscheiding te verlangen.

IV.l.4 Acceptatie en bewerking (A&V-beleid)

In het lAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en
verwerkingsbelcid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven 01'
welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstaffen plaatsvindt. Het A&V-beleid
is van toepassing 01' alle bedrijven die afval accepteren. In het LAP is aangegeven dat de procedures
gebaseerd dienen te zijn 01' de richtlijnen uit het rappart "Dc verwerking verantwoord", maar dat per
specifieke situatie maatwerk moet warden geleverd.

Bij de aanvraag- is een beschrijving van het A&V-bcleid gevoegd. DaaIln is, gebaseerd ap DVV,
aangegeven 01' welke wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. "Vel is rekening gehouden met
de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-bcleid voldaet aan de randvoorwaarden zaals die in
het LAP en DVV zijn beschreven. 01' basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit A&V
bcleid instemmen.

IV.L.5 Administratieve organisatie en interne cantrale (AO/le)

In het LAP is tevens aangegeven dat een beperkt aantal bedrijven dat gevaarlijke afvalstoffen accepteert
over een adequate administratieve organisatie en een interne cantrale (AO/IC) dient te beschikken.
Onder administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregclen
gericht op de informatieverzorging ten behoevc van het besturen en doen functioneren van cen

organisatie, alslnede vaal' het afleggen van verantwoordingcn.
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Onder interne controle wordt verstaan het toctscn van resultatcn aan normen door of namens de

leiding ten behoeve van de leiding. Via de AO/lC dient een betrouwbare informatie naar het
management en derden (vergunningverleners en toezichthouders) te zijn gewaarborgd. Met
betrouwbaar \'\'orclt bedocld cenjuiste, tijdigc en volledige informaticvcrzorging die tcvens
controlcerbaar is.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn 01' de richtlijnen uit het rapport
"De vcrwerking vcrantwoord", maar dat per specifieke situatie cen oordeel dient te worden gevormd.
Bij cle aanvraag is een beschrijving van het AO/lC gevoegd. Daarin is, gebaseercl op DVV, een
beschrijving opgenomen van de wijze waarop cle acceptatie en verwerking zijn vastgelegd in procedures
met bctrekking tot de aclministratieve organisatie en interne controle (AO/lC).

Rekening houdend met cle aarcl van cle bedrijvigheid voldoet het besehrcven AO/lC aan de
randvoorwaarden zoals die in DVV zijn besehrcven.

IV.l.6 Wqzigen A&V-beleid en/of AO/le

Wijzigingen in het A&V-beleid en/of de AO/lC diencn sehriftelijk aan ons te worden voorgelegcl. Als
bevoegcl gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is
vereist.

IV.l.7 Registratieverplichtingen

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid am afvalstoffen van buiten de inrichting te
ontvangen. Dergelijkc inrichtingen vallen oncler het Besluit melden beclrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast cle
meldingsverpliehtingen tevens registraticverpliehtingen op te nemen (Wm 8.14). In deze vergunning
zijn dan ook voorsehriften voor de registratie van o.a. de aangevoercle, de afgevoerde en de geweigerde
(afval-)stoffen opgenomen.

IV.l.8 Conclusie toetsing doelmatig beheer

Bovenstaancle op het LAP gebaseerde beoordeling van het cloelrnatig beheer van alvalstoffen leidt niet
tot een belemmering voor het verlencn van de vcrgunning.

IV.M Financil;le zekerheid

IV.M.l Aigemeen

Het Besillit finaneiCle zekerheid miliellbeheer is sinds 1 mei 2003 van kracht. Hierin wordt aangegeven
dat het bevoegd gezag de bevoegdheid krijgt om finaneieIe zekerheid 01' te nemen in cle
milieuvergunning.

Wij volgen de volgende belcidslijnen waarin is aangegeven in welke situatie wij financiele zekerheid
stellen. Deze beleidslijnen houden het volgencle in:
a. in beginsel zal geen gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid finaneieIe zekerheid te stellen ter

dekking van aansprakclijkheicl voor schade aan de bodem;

Heijmons Infra Techniek B.Y

F4
- 34-



b. n1ct betrekking tot het opslaan van in de vergunning aangegeven afvalstoffen often aanzien van het
behecr van afvalstoifen na het beeindigen van de activiteiten, zal geen financiCle zekcrheid worden
verlangd wannccr de kosten van het opslaan van de afvalstoffen ofvan het bchcer van de
afvalstoifen na het bceindigen van de activiteiten mindel' bcdragen dan 100.000 euro;

c. van andere overheden (gemeenten, watcrschappen) zal niet gcvraagd worden ciat zij cen financiCle
zckerheid stellen voor hun activiteiten.

In verband met financieIe zekerhcid hebben wu het volgende overwogen.

In de aanvraag is aangegeven dat de kosten voor het behccr van de Inaximaal aanwezige hoeveeIhcid
afvalstoifen € 325.000,- bedragen. Nu de kosten voor het beheer meer dan € 100.000 bedragcn moet
worden beoordeeld of er financiele zekerheid wordt gcstcld voor het beheor van de afvalstoifen.
Daartoe hebben wij de volgende aspecten beoordeeld:

spccifieke omstandigheden, de financiele positie van de drijver van de inrichting cn de
aanwezigheid van een milieuzorgsysteem;
naleefgedrag van de vcrgunning(svoorschriften);
het treifen door het bedrijfvan bepaalde preventiemaatregclen, zoals met name aantoonbare
langlopende afzetcontracten van afvalstoifen en frequentie van afvoer van afvalstoifen;
de aanwezigheid van een reeds door het bedrijfvrijwillig geste1de financiele zekerheid;
aard en omvang van de afvalstoifen binnen de inrichting;
de frequentie van het afvoeren van afvalstoifen;
de verhouding tussen de maximaal te verwachten kosten van beheer van afvalstoifen en de
hoogte van de kosten voor het stellen van cen finaneiele zekerheid.

IV.M.2 Specifieke omstandigheden

Op het moment dat een bedrijf een geeertificeerd milieuzorgsystecm heeft is dit een aanwijzing dat het
bedruf de bedrijfsvoering ten aanzien van het milieu 01' orde heeft. Het is eehter geen garantie dat de
kans op een eventuee! faillissement wordt voorkomen.
In de aanvraag staat aangegeven dat het bedrijf nag geen geeertifieeerd milieuzorgsysteem heef!.

IV.M.3 Het naleefgedrag van de inrichting

Het naleefgedrag van de inrichting geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

IV.M.4 Preventieve maatregelen

Door het bedrijf zijn preventieve maatregelen getroifen am te voorkomen dat na eventue!e beeindiging
van de bedrufsactiviteiten nog afvalstolfen aanwezig zijn. Op basis van de aanvraag kan gesteld worden
dat de afvoerfrequentic van afvalstoffen, uitgaandc van de maxirrmle aangcvraagde doorzet, alleszins
redelijk is.
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IV.M.5 Aard en omvong van de afvalsfoffen

De kosten voor het beheor van de afvalstoffen in de inrichting zijn gerelateerd aan de maximaal
vergunde hoeveelheid afvalstoffen. 01' enig moment worden maximaal 2.500 ton afvalstoffen
opgeslagen. De beheerskosten bedragen maximaal € 130,- per ton. De totale kosten van beheer
bedragen daarom naar schatting € 325.000,- bij de maximalc opslagcapaciteit. Deze kosten zijn
acceptabcl.

In dit geval betekent dit dat het bedrijf een financiclc zekerheid moet stellen tel' hoogte van het
genoemde bedrag. Er wordt uitgegaan van de worstease situatie omdat na een faillissement mogelijk aile
opgeslagen afvalstoflcn dienen te worden verwijderd naar een erkende vcrwerker en dus niet meer 01'
de inriehting kunnen worden verwerkt. Na een faillissement kan immel's sprake zijn van tegenstrijdig'e
bclangen, waarbij geen aanspraak gemaakt kan worden 01' de besehikbarc ruimte, personeel en
materieel voor de verwerking van de opgeslagen afvalstoffen. Tel' voorkoming van stagnatie in de
verwerking moet naar onze mening voldoende finaneiclc zekerheid worden gesteld om de opgeslagcn
afvalstoffen afte voeren naar derden. Mocht achterafblijken dat de verwerking van de opgeslagen
afvalstoffen tegen lagere kosten heeft plaatsgevonden dan zal het onbenutte deel van de financiele
zekerheid worden vrijgegeven.

HIT heeft in de aanvraag aangegeven dat zij financide zekerheid zal stellen middels een
concerngarantie van Heijmans N.V., aangezien HIT een volle doehteronderneming is van deze N.V..
Hcijlnans N.V, is cen beursgenotecrdc ondernCl11ing 111Ct cen bcurswaardc van circa 1 miljard CUfa en
zal zich volledig garant stellen voor de aetiviteiten van HIT.
Wij zijn van mening dat deze overeenkomst moet worden vastgelegd in een borgtochtovereenkomst en
zullen hiertoe voorschriften aan de vcrgunning verbinden.

01' basis van de voorgaande eonstateringen besluiten wij dat er financicle zekerheid moet worden
gesteld en dat deze in een borgtochtovereenkomst moet zijn verankerd. Het beleid gaat uit van een
zekerheidsstelling tel' hoogte van de maximale kosten van het beheer, daarom wordt financiele
zekerheid opgelcgd van € 325.000,-

Bij het stellen van voorschriftcn hebben wij met het voorgaande rekening gebouden.

IV.N Termijnen

IV.N.l Verlengen termijn voltooien en in werking brengen inrichfing

Volgens artikel 8.18, eerste lid van de vVm vervalt de vergunning indien de inriehting niet binnen drie
jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebraeht. Volgens
artikel8.18, tweede lid van de Wm kan, indien kan worden verwacht dat de inrichting niet binnen drie
jaar kan worden voltooid en in werking gebracht, in de vcrgunning cen andere termijn worden

vastgesteld, die daarvoor in de plaats treedt.
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ACD Moerclijk verzoekt om cle termijn als genoemcl in artikeI8.18, eerste licl Wm te verlengen tot vijf
jaar. ACD Moerclijk beschrijft in de aanvraag clat cle inrichting in twee fasen wordt gebouwd. In de
ecrste fase wordt aangcvangen met de bouw van cen ovenlijn en hct voorbcreiden van de plaats Vaal'

het opstellen van de tweede lijn. In de tweede fase wordt de tweede oven gebouwd, waarin de ervaring
opgedaan tijdens de bouw van de eerste oven, maximaal zal worden meegenomen. Met de tweede fi,se
zal naar verwachting uiterlijk binnen clrie tot vier jaar na het verlenen van de Wm-vergunning worden
begonnen.

Zoals blijkt uit de aanvraag kan worden verwacht dat de tweede fase niet binnen drie jaar kan worden
voltooid en in werking gebracht. Om te borgen dat de resultaten uit het monitoring- en
evaluatieprogramma leiden tot een optimale detailengineering van de tweede oven is immers meer tijd
nodig.
Daarom stemmen wij in met het verzoek van ACD Moerdijk en zullen wij de termijn als genoemd in
artike! 8.18, eerste lid 'AIm verlengen tot 5 jaar.

IV.N.2 Termijn waarvoor de Wm-vergunning word! vedeend

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstofTen mogen (bchoudens in het geval
sprake is van de aetiviteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden vcrleend voor een termijn
van tcn hoogste 10 jaar (Wm, art. 8. 17, lid 2).
De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van 10 jaar.

V Conclusie

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan vcroorzaken beoordeeld, mede in hun
ondcrlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging
van de inriehting.

Binnen de inrichting zullen de van toepassing zijnde BBT worden toegepast. Op grond van
bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlcnen. Ter beschenning
van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

VI Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake ge!dende wette!ijke bepalingen besluiten wij;

a de door Heijmans Infra Techniek BV aangevraagde vergunning als bedoe!d in artike! 8.4, eerste lid
Wet milieubehcer voor een inriehting bestemd tot het thermisch denatureren van gebonden asbest
producten te verlenen voor een periode van 10 jaar gerekenel vanafhet inwerking treden van de
beschikking;

b dat de termijn van voltooiing en in werkingtreden van de inrichting 5 jaar bedraagt, gerekend
vanaf het onherroepe!ijk worden van de beschikking;

c dat de bij elit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag dee! uitmaakt van dit besluit voor zover de
voorschriften en beperkingen nict anderszins bepalen;

d aan deze Wm-vergunning de voorschriften en bepcrkingen te verbindcn, zoals die in bijbehorende
voorschriften zijn opgenomen;

e te bcpalen dat de voorschriften 4·.3.4 tim 4.3.8 en 5.4.3 gedurende 3 jaar nadat de Wm
vcrgunning haar ge!dighcid heeft verloren van kracht blijft;

Heijmons Infra Techniek B.V
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f het origineel van dit besluit te zenden aan Heijmans Infra Techniek BV
(AsbestCement Denaturering Moerdijk BV), Postbus 68, 5240 AB Rosmalen en een
a[,chrift te zenden aan:

het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenberg-en;
de Commissie voor de milieueffeetrapportage, Postbus 2345, 3500 GH Utrecht;
Uitvoering Mvalbeheer, SenterNovem, Postbus 8242, 3503 RE Utrecht;
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaIiteit, Direetie Zuid, Postbus 611 I,
5600 HC Eindhoven;
de hoofdingenieur Rijkswaterstaat Waterdienst, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
de VROM-inspectie Regio Zuid, de Regionaa1 inspecteur, Postbus 850,
5600 AW Eindhoven;
het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 480 I DZ Breda;
de Regionale Milieudienst West-Brabant, Postbus 16,4700 AA Roosendaal;
Nederlandse Emissieautoriteit, de heel' B. Maljaars, IPC 652 Postbus 91503,
2509 EL Den Haag;
Havenschap Moerdijk, de heel'J. Rentro1', Postbus 17, 4780 AA Moerdijk;
GGD Bureau Gezondheid, Veiligheid en Milieu, de heel' H.]ans, Postbus 3166,
5203 DD 's-Hertogenboseh;
VROM, direetie SAS, Postbus 20951, 2500 EZ 's-Gravenhage;
de Stichting Gezond Moerdijk, de heel' drs. P.M.A.A. Rijnart, Steenweg 105,
4781 Al'i Moerdijk;

g deze besehikking bekend te maken 01'

's-Hertogenbosch,

Gede1'uteerde Staten van Noord-Brabant,
naIncns deze,

mr. S.C.C.M. Potters,
bureauhoofd Vergunningverlening Proeesindustrie en Afvalverwerking.
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Begrippen- en literatuurliist

Voor zover een norm ofrichtlijn (zoals DIN, NEN, PGS, SBR ofBRL), waamaar in een voorschrift
of in de begrippenlijst velwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies,
toestelIen en apparaten, wordt bedoeld de vaar de datum, waarop deze vergunning is verleend,
laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvulIingen of
correctiebladen, tenzij in het voorscluift anders is bepaald.

Arboinformatieblad AI-25

Asbestvrij eindproduct

Bedrijfsriolering

bodembedreigende activiteit

Bodembeschermende
maatregel

Bodemonderzoek
Milieuvergunningen en BSB

Brandbare stof

DVV

Prevcntie van zware ongevallen door gevaarlijke stoiTen.
Uitgegeven door Sdu uitgevers (www.sdu.nl).

Eindproduct dat tengevolge van denaturatie uitsluitend voor de
gezondheid onschadelijkc vezels bevat (geen asbest meer).

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de
inrichting naar cen openbaar riool of cen andere voorziening voor
de inzameling en het transport van afvalwater.

Eike activitcit die cen risico van verontreiniging van de bodem met
zich meebrengt, als gcvoig van de aard van die activiteit en als
gcvoig van de fysische en ehemische eigenschappen van de stoiTen
waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. (Bij het vaststellen of een
activiteit polentwel bodembedrcigend is worden eventuele
maatregelen en voorzieningcn die zijn getroffcn om het risko van
die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.)

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een
voofziening of praces, om de kans op en1issies of immissics te
reduceren.

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgevcrij Den
Haag (1993).

Stof die met Iucht van nonnale samenstelling en druk onder
vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstckingsbron
wordt weggenomcn.

Het rapport "De Verwerking Verantwoord", februari 2002.
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Emballagc

Emissie

Eural

Gasflcs

Gedeputcerde Staten

Geluidsgevodige
bestcmmingen

Ge!uidsniveau in d13(A)

Gevaarlijke stof

Installaties of proecsinstallaties

Kleinschalige aflcvering
motorbrandstoffen

Glazen flessen tot 51, kunststofflessen ofvaten tot 60 I, metalen
bussen tot 25 I, stalen vaten ofkunststofdrums tot 300 J, papieren
of kunststof zakken en laadkete!s.

Laadketels:
een houder bestemd voor zowe! transport als opslag van
vlocistoffen en vaste stoffen:
- waarvan het reservoir in cen speciaal daartoe geconstrueerde
boxpallet is geplaatst waardoor besehadiging bij normaal gebruik
wordt voorkomen;
- die zodanig gebouwd is dat de behande!ing met mechaniscbe
hulpmidde!en (kraan, heftruck) zondcr gevaar moge!ijk is;
- met cen inhoud van ten hoogste 3m3 •

Stoffen, trillingen, warmte, die of ge!uid dat direct of indirect
vanuit een bron in de lucht, het water ofde bodem worden,
onderscheidenlijk wordt gebraeht.

Europese afvalstoffenlijst

Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen
drukhouder die voorzien is van een aansluiting met klep- of
naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 1.

Het college van Gedeputeerdc Staten van de provincic Noord
Brabant. Postbus 90151,5200 MC 's-Hertogenbosch, te!cfax
073-6812844, tdefoon 073-6812812, buitcn kantooruren
bereikbaar via de milieuklachtente!efoon: 073-6812821.

Gebouwen ofobjectcn, als aangcwczen bij algcmene maatregel van
bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 Wet gcluidhinder.

Het niveau van het tel' plaatse optredendc ge!uid, uitgedrukt in
dB(A).

Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgcns het ADR is
verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is
tocgestaan, dan wel stoflcn, materialen en voorwerpen aangeduid
in de IMDG-Code.

Het samenste! van met elkaar verbonden objeeten die zijn bestemd
voor het transporteren, verwerkcn of opslaan van stoffen. Onder
objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen,
appendages met inbegrip van randapparatuur, nlcct-, rcgel- en
beveiligingsapparatuur.

Aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestcmd
zijn voor wegvervoer en die bestemd zijn voor cigen bedrijfsmatig
gebruik, waarbij eenjaaromzet van ten hoogstc 25.000 liter wordt
bereikt.

- 4 -



Langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LM,LT)

Maximalc geluidsniveau
(LAmax)

Mengen

NEN 1014

NEN-EN

NEN-normen

NeR (Stof)eategorie

NcR

NRB

Nuttige toepassing

Opcnbaar riool

PBV-Verklaring
vloeistofdichte voorziening

PGSI5

PGS30

Protocol

De energetische sOInmatie van de equivalente A-gewogen
geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een speeifieke
beoordelingsperiodc ten gevolge van specifieke bcdrijfstoestanden,
20 nodig gecorrigeerd Vaal' de aanwezigheid van impulsachtig
gcluid, zuivere tooncomponcnt of muzickgcluid.

Het maximaal tc meten A-gewogen geluidsnivcau gemeten in de
111cterstand 'fast' gecorrigeerd met de mcteocorrecticterm em.

Het samenvoegen van qua aard, samcnstelling en concentratics
niet met elkaar vergelijkbare (versehillende) afvalstoffen.

Hoeveelheid stof die een volume inneemt van 1 m' bij een druk
van 101,3 kPa en een temperatuur van 0 °C, gccorrigeerd voor het
eventuele gehalte aan waterdamp,

Bliksembeveiliging, zoafs laatstelijk gewijzigd of aangevuld.

Een door het Comito Europeen de Normalisation opg'estelde en
door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse
norm aanvaarde en uitgegeven norm.

Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te
verkrijgen normbladen (www.nen.nl).

Clustering van stoffen op basis van vergclijkbare fysisehe en/of
chemisehe eigensehappen. Onderscheiclen worden: Totaal stof,
Organische stoffen stofvormig, Anorganisehe stoffen stofvormig,
Anorganische stoffen gas- of dampvormig, Organisehe stoffen gas
of dampvormig, Extreem risieovolle stoffen (ERS),
Minimalisatieverpliehte stoffen (MVPI en MVP2).

Nederlandse Emissie RichtIijnen lucht.

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bcdrijfsmatigc
activiteiten uitgegeven door InfoMil (www.infomil.nl).

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage lIB van de
Kaderrichtlijn afvalstoffen.

Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater
buiten de inrichting.

Verklaring- op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model
Verklaring' vloeistofdichte voorzicning.

Publicatierecks Gevaadijke Stoffen 15 Opslag van verpakte
gevaarlijke stoffen. Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid
en milieuveiligheid.

Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties

Document voor het vastleggen van gcgevens tel' verantwoording
van verrichte handelingen.
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Puntbron

Reservoir

Verwijdcren

Vloeistofdichte vloer of
voorzlcnmg

Vloeistofkerende voorzicning

Een gcfixcerd punt van gekanaliscerde -- en daarmee
kwantificeerbare - emissies naar de lucht.

Een vat of een tank waarin cen vloeistofof gas bcwaard wordt.

Handelingen als omschrevcn in Richtlijn 75/4-4-2/EEG, artikell,
onder b.

Een vIaeI' ofvoorzicning g6nspccteerd en goedgckeurd
overeenkol11stig CUR/PBV-aanbeveling 4-4-.

Een voorzicning die in staat is vrijgekol11en stoffen 20 lang te kercn
dat deze kunncn worden opgcruimd voordat indringing in de
bodcm plaats kan vinden.
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1

1.1

I.I.l

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.3.1

Aigemeen

Bedrijfstijden

Van de normale bedrUfstUden mag ten hoogste twaalfmaal per jaar worden afgeweken.
Vergunninghoudster dient Gedeputeerde Staten ten minste drie werkdagen voorafgaande van
de afwUking op de hoogte te stellen. Dit dient te gebeuren bU het Milieu-informatie en
klachtenpunt van de provineie Noord-Brabant, fax nr: 073-6812844, tel. nr: 073-6812821, e
mail MKC@brabant.nl. Dc data en de uren waarop is afgeweken dienen in een
bedrUfstijdenregister te worden vastgclegd.
Gedeputeerde Staten kunnen nadere cisen stellen aan de werkwijze gedurende de
buitennormale uren.

Inspectie, keuring en onderhoud

Er dient voordat de inrichting in werking wordt gebraeht een keurings-, inspectie- en
onderhouelssysteem opgezet te zUn dat periodiek onderhoud, controle en inspectie van
installaties, meet- en regclapparatuur en voorzieningen (zoals boelcmbcsehermcnde
voorzieningen) met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt.

Het keurings-, inspectie- en onderhoudssysteem dient ten minste te omvatten:
a. cen bcschrijving van de organisatic;
b. cen beschrijving van functics en hun inhoud binnen de organisatie;
c. de verantwoorelclUkheden van de betrokken funetionarissen;
d. de installatics en voorzieningen die aan kcuring, ond~rhoud) contrale en inspectie worden

onderworpen;
e. een besehrUving van de wijze van keuring, onderhoud, eontrole en inspectie en met welke

frequentie;
f. ele wijze waarop reg'istraties, alsmede interne en externe rapportages plaatsvinelen.

Terreinen en wegen

Binnen de inriehting moet een overziehtelUke en aetuele plattegrond aanwezig zijn. Op eleze
plattegronel dient ten minste tc zUn aangegeven:
a. aIle gebouwen en de installaties met hun functies;
b. aIle opslagen van stoffen elie nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met

vermclding van aarel en maximalc hoeveclheid.
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1.3.2

1.3.3

1. 3.4·

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Procesapparatuur) opslagtanks, leiding-en en leidingondcrsteuningen die zich aan cen
tcrreingedeeltc bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, macten tegen aanrUding zijn
beschermd door een vangrail of een ge1ijkwaardigc constructie.

Het tcrrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke a(seheiding aanwezig zijn.

De inrichting maet schoon worden gehouden en in goedc staat van onderhoud verkeren.

Instructie van personeel en derden

De in de inrichting werkzame personen moeten zodanig zijn gei'nstrueerd zodat zij de aan hen
opgedragen werkzaamheden conform de vergunning kunnen verrichten.

Indien binnen de inrichting, andere dan administratieve handelingen worden verricht, maet er
lninimaal een verantwoordeIijk pcrsoon aanwezig zUn, die tel' zake kundig is en bekend is met
de bestaande veiligheidsmaatregelen DIn in geval van cen onveilige situatie direct de vereiste
maatregelcn te kunncn treffen.

Voordat derden werkzaamheden verrichten binnen de inrichting moeten ze zodanige
schriftc1ljke instructies ontvangen dat de door hen te verrichten werkzaamheden geen gevaar
op1everen voor de installaties, ops1agplaatsen e.d. en die werkzaamhedcn niet in strijd zijn met
de vergunning.

Diversen

Gedeputeerde Staten kunncn, indien bevindingen daartoe aanlciding geven, bij nadere eis de
frequentie van de in de aan deze vergunning verbondcn voorschriften verlangde periodieke
metingen en eontroles verhogen of verlagen. De vcrhoging ofverlaging dient beperkt te blijven
tot ten hoogste een verdubbc1ing onderscheiden1ijk ha1vering van de oorspronkelijke frequentie.

Van alle onderzoeken die bij ofkrachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen
andere termijn is aangegcven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het
ondcrzoek aan Gedeputcerde Staten te worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te
bevatten:
a. het tijdstip van de metingen;
b. de gehanteerde bcmonstcrings-, meet- en analysemethoden;
c. de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
d. de meet- en berekeningsresu1taten;
e. eventue1e hijzonderheden;
f. het resultaat van de toetsing aan de in dcze vergunning vermdde grenswaarden;
g. de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of

berekeningsresu1taat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn
overschreden.

Van veranderingcn van de inrichting afvan de werking daarvan die in overeenstemming zijn
met de vaal' de inrichting verleende vergunning en de daaraan verbonden bcperkingen en
voorschriften dient vcrgunninghoudster schrifte1ijk mededeling te doen aan Gedeputeerde
Staten.
De schrifte1ijke mededeling dient uiterlijk een maand voorafgaand aan de uitvoering tc worden
gedaan. Uit de schriftel\jke medcdeling moet b1ijken:
a. wat de voorgenomen verandering van de inrichting of van de werking daarvan is;
b. op welk tijdstip de verandering za1 worden verwczen1ijkt;
c. wat de magdijke milieueflecten zijn van de voorgenomcn verandering;
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d. ofde verandcring van de inrichting ofvan de werking daarvan en de mogelijke
milieucffccten cryan in overcenstemlning zijn met de aan dcze vergunning verbonden
beperkingen en voorschriften.

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

Bijzondere omstandigheden

Indicn zieh binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet ais bedoeld in artikel 17.1
Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling te
worden gedaan aan het Milieu-informatie en klachtenpunt van de provincie Noord-Brabant, tel.
or. 073-6812821, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling 01' het bepaalde in artikel 17.2
Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd.

Zo spoedig mogelijk na een voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient aan
Gedeputeerde Staten een rapport te worden gezonden waarin is aangeg·even:
a. de datum, het tijdstip en de duur van het voorval;
b. voor zover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorval;
c. het tijdstip waarop maatregelen zijn getroffen.
Deze gegevens diencn eveneens te worden vastgclegd in een register.

Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een
bovennormale beinvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerdc
Staten hiervan scbriftelijk, bij voorkeur per telefax, 01' de hoogte tc worden gestcld.
Gedeputeerde Staten kunnen nadere eiscn stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden
dicnen te worden uitgevoerd.
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2 Lucht

2.1 Normering

Asbest

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Indien de volgende vraehten worden oversehreden mogen de emissies naar lucht de genoemde
conccntraticwaarde (CeiJ niet overschriiden:

Emissicpunt: oven 1 en oven 2
NcR klassc Stofnaam Cc,j, (mg/mo3) Emissicvracht

* (gill)

sAl asbcst 0,03 0,25

Ovcrigc cmissicDuntcn
NcR klassc Stofnaam Ceis (mglmo3) Emissicvrachl

* (g/h)
sAl asbcst ° °

* De emissieconccntratie-eisen clicnen bcschouwd te worden als bovengrens voor
halfuurgemiddclde coneentraties met inbegrip van emissiepieken.

Hel

De emissie naar lueht van HCl via de rookgassen van de ovens mag maximaal 8 mg/mo' (24
uurgemiddelde waarde) bedragen (bij 11 % O 2).

Stof

De stofconeentratie in de gcreinigdc afgevoerde Ineht na ceIl filtrerendc afscheider mag niet
mecr bcdragen dan 5 mg/mo'.
Dc emissieeoneentratic-eis dicnt besehouwd te worden als bovengrcns voor halfnurgcmiddcldc
concentratics met inbegrip van emissiepieken.

Maatregelen en voorzieningen

Asbest

In de "opslag onder overkapping" (zie overziehtstekcning in bijlage 3 van de aanvraag) mogen
uitsluitend verpakte Asbestcement-productcn (AC-producten) worden opgeslagen waarvan
middcls de aeeeptatieproeedure is vastgesteld dat de verpakkingen niet zijn besehadigd.

Overpakken van aangeboden AC-produeten mag uitsluitend plaats vinden in de speeiaal
daarvoor bestenlde onderdrllkruimtc.
De onderdrnk in deze ruimte moet in stand worden gchoudcn door de voor deze ruimte
bestemdc afzuiginstallatie. Naar de buitenlucht afgevoerde lucht uit deze ruimte moet over het
daartoe bestcmde Hepa-filter worden gcleid.

Gcdenatureerd product moct via een volledig afgeschermde transportbancl vanuit de ovenhal
naar de nabewerkinghal worden afgevocrd voor verdere bewerking.
Het bewcrken dient in een gesloten systeem pIaats te vinden.
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Stof

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

Wegen en verharde gedec1ten van het bedrijfsterrein waar gevaar bestaat voor vcrspreiding van
stofbuiten de inrichting als gevoIg van rijdend matcriec1 ofverwaaiing, diencn minimaal
eenmaal per werkdag te worden gezagcn.

Dc vlocren van de ondcrdrukruimte, ovenhal en nabewerkinghaI maeten zo vaak als
noodzakeIijk doch minimaal ecnmaal per wcrkdag semi-droog worden gereinigd middels cen
sproei-veegzuigwagen.
Het bevocbtigde stof moet worden opgezogen en verzameld.

Sterk stuifgevoclige en niet bevochtigbare vaste stoffen (stuilklasse S I), dienen in een gcsloten
silo of zak te worden opgeslagen.

Licht stuifgevoclige, niet bevochtigbare vaste stoffen (stuifldasse S3) moeten binnen de
bewerkingshal in afsIuitbare containers worden gcstort.

De silo's, afzakinstallatic, containers en nabewcrking moetcn zijn voorzien van cen brongerichtc
afzuiginstallatie die is aangesloten 01' een stoffilter.

Stof dat is verzamc1d met de sproei-vcegzuigwagcn ofdat is verzameId in een stoffiIter als
bedoc1d in voorschrift 2.2.8 moet in de oven(s) worden verwerkt.

Silo1s 1110eten zUn voorzien van:
a. cen overvulbeveiliging;
b. een overdrukbcveiliging;

. .. .
c. cen mveaUaan\VIJzmg;
d. een ontluchting met stoffilter.

Tijdens het verladen moet er toezicht worden gehouden om:
a. het verladen veilig en zander Iekkage te doen vcrlopen;
b. onvoorziene situaties te signaleren;
c. zo nodig lnaatrcgelen te treffen.
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2.2.12

2.2.13

2.2.14

2.2.15

2.2.16

2.2.17

2.2.18

2.2.19

2.2.20

Dc verdringingslucht die vrijkomt bij verlading van licht en sterk stuifgevodige vaste stoffen
(categorieen S I tot en met S4) moet via een dodmatig werkende (filtrcrende) afscheider worden
afgevoerd.

Sterk stuifgevoclige vaste stoffen (categorieen S I en S2) die in bulk worden vervoerd, mogen
uitsluitend worden getransporteerd met volledig gesloten transportmidclelen.
Transportmiddclen waarin lieht stuifgevoelige vaste stoffen (categorieen S3 en S4) worclen
vcrvoerd, maeten tijdens transport volledig en adequaat zijn afgedekt, waardoor verstuiving
wordt voorkomen.

Indien er bij het verlaclcn van het materiaal cen zichtbare stofemissie naar de atmosfeer
optreedt, bijvoorbecld ten gevolge van een defect doekfilter, client het verladen onmiddellijk
gestaakt te worden tot de oorzaak van de emissie is verholpen.

Gemorste stuifgevoclige stoffen moeten onmiddellijk worden verwijderd.

StoHilters

Doekfilters, HEPA-filters en keramische filters dienen te zijn voorzien van
drukverschilaanwijzing cn ~alarmering.

Het afgescheiden stof moet worden verzameld zander dat de goede werking van de installatie
wordt verstoord. Dc afvoer van het afgescheiden stof moet geschieden zander dat dit zieh in de
omgeving kan verspreiden.

Filterinstallaties maeten in goedc staat van onderhoud vcrkeren, periodiek worden
geeontrolcerd en schoongemaakt. Verslcten of heschadigde filtcrdoekcn of filters moeten
onmiddellijk worden vervangen.

Het na hct lassen nag in de vulleiding- aanwezige materiaal mag uitsluitend via een adequaat
filter worden afgeblazen.

Uitmondingen in de buitenlucht

Uitmondingcn in de buitenlucht van afvoeren van ventilaticsystemen,
luchtbchandelinginstallaties, rookgassystemen of afzuigsystemen moeten zodanig zijn gesitueerd
clat van de uittredende lucht en claarin aanwezige stoffen geen hinder wOl-dt ondervonden
buiten de inrichting.
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3 Geluid

3.1 Geluidsnormering LAr,LT

weI' mg ZlJn van (e mne 1 lng', met wore en averse 1rec en.
LA,·,LT ocr Dcriodc in dB(A)

Immissicpullt Omscllrijving Dag Avonel Nacht
(07.00·19.00 u) (19.00·23.00 u) (23.00·07.00 u)

001 Rcfcrcnticpunt op 50 111 4-8 51 46
002 Rcfcrcntiwunt OJ) 50 m 52 4-8 46
003 Rcfcrcnticpunt OJ) 50 m 47 46 39
004 RcfcrcnticDunt OJ) 50 m 56 56 48
005 Rcfcrcnticpunt OJ) 50 III 52 51 47
006 Rcfcrenticount OJ) 50 m 45 48 42

3 Zone 12 12 9
7 Zone Zevenberg-en 23 22 18

22 Kockockcndijk 7/8 16 14 11
28 Dikkcnc1ijk 24 23 19

Op de immissiepunten die zijn aangegevcn in de bijlage "Gcluidimmissicpunten") nl0gen de
hieronder gcnocmdc waarden van het langtijdgemiddeld beaordelingsniveau vanwege het in

k'" 1 . . If' 1 I 1

3.1.1

3.2 Geluidsnormering LAmax

3.2.1 De maxilnale geluidsniveaus (LAnmx gClneten in de meterstand "fast") die worden veroorzaakt
door geluidsbronnen binnen de inrichting, magen tel' plaatse van woningcn van derden en
andere geluidsgevoelige bestemmingen, gelegen buiten het gezoneerdc industrieterrein, niet
meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

3.3 Metingen en controle

3.3.1 Dc in de vergllnning vermclde waarden voor het langtijdgcl11iddeld beoordelingsnivcau (LA,);r)
en maximalc geluidsnivcaus (LAm,,), voor zover betrekking- hebbend op een woning of ander
geluidsgevoelig object, gelden op de gevel van de waning ofhet geluidsgevoclig object.

3.3.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de
maximale geluidsniveaus gelden op een waarneemhoogte van 5,0 meter boven het maaiveld ter
plaatse van het immissicpunt.

3.3.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsnivealls en de maximale
gcluidsniveaus en rapportages van metingcn en/ofbcrekcningen dienen te geschieden volgens
de "Handleiding meten en rekencn industrie1awaai", uitgave 1999.

3.3.4 Uitcrlijk zes maanc1en na rcalisatie van de in de aanvraag bcschrcvcn installaties, exclusief de
tweede oven, moet door middel van de rapportage van een akoestisch onderzoek worden
aangetoond cIat aan de gcluidsnormering zoals gesteld in paragrafen 3.1 en 3.2 van dezc
vergllnning wordt voldaan.
Uiterlijk zes maanden na realisatie van de t\-vecde oven moet ten geactuaJiseerdc rapportagc
worden overgelegd.
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4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.2

4.2.1

4.3

4.3.1

4.3.2

Bodembescherming

Aigemeen

Het bodcmrisico van de in paragraaf 5.5 van de aanvraag beschreven bodembedreigende
activiteiten, moet door het trcffcn van doelmatige maatrcgclen en voorzicningen voldoen aan
bodemrisicocategorie A zoals gedeunieerd in de NRB.

Voor visuecl inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring
Vloeistofdichte Voorziening aanwezig te zijn.

Beheermaatregelen

Binnen 6 maanden na het in werking treden van cleze vergunning dient door
vergunninghoudster een plan met behcermaatregden voor de bodembeschermende
voorzieningen aan Gedeputeerdc Staten te worden toegezonden. In dit plan dient ten minste
het volgende te zijn uitgewerkt:
a. welke voorzieningen gelnspccteerd en onderhouden worden;
b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
c. de wijze van inspectie (visuee1, monsterneming, metingen ctc);
d. waaruit het onderhoud bestaat;
e. de gerealiscerde maatrege1en om bodemincidenten tijdig te kunnen signaJercn;
f. hoe eventuele verspreiding van bodemverontrcinigende stoffen wordt beperkt;
g. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatic van bodcmincidcnten worden

gcrapporteerd en geregistreerd;
h. de verantwoorde1ijke functionaris voor inspectic, onderhoud en de afhandeling van

bodemincidcnten.
Er dient overcenkomstig dit plan te worden gehandcld.
Gedeputeerde Staten kunnen nadere cisen stellen aan het vcrlangde onder -a- tot en met -h-.

Bodembelastingonderzoeken

Bodembelastingonderzoek (nulsituatieonderzoek)

Tel' vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient ten minste 2 maanden
voor het plaatsen van de funderingspalen een bodembe1astingsonderzoek tel' plaatse van terrein
1 te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te lVorden uitgevoerd conform het protocol
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB. Dc opzet van het ondcrzoek dient alvorens tot
uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Uitsluitend indien de grondlaag baven de aanwezige folieconstructie niet is verontrcinigd als
gevoIg van de voorgaande bedrijfsactiviteiten van vergunningholldster kllnnen funderingspalen
worden aangebraeht door de folie constructic.
Indien er wel sprake is van bodemverontreiniging dan dient de grondlaag boven de folic
gesaneerd te worden en is het gestelde in voorschrift 4.3.8 van toepassing.
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4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

Ten minste 2 maanden Vaal' het realiscren van de in de aanvraag bcschreven installatics dient
aanvullend 01' het nulsituatieonderzoek "Verkennend bodemonderzoek aan de Middenweg te
Moerdijk" d.d. 26 februari 2003, projectnummer 23142 (terrein 2) de aanwezigheid van asbest
te worden bepaald.

Eindonderzoek

Bij beeindiging van een bodembedreigende activiteit dient tel' vaststelling van de kwaliteit van
de bodem een bodembclastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek
dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en
BSB. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn
overgelegd aan Gedeputeerde Staten. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie
maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten tc zijn overgelegd.

Het eindonderzoek moet worden verricht 01' die locaties van de inrichting die bij het
nulsituatieonderzoek en een eventueel Oaatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en 01'
aile overige locaties in de inrichting waar bodembedrcigende activiteiten hebben
plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beeindiging van de activiteiten plaatsvinden.

Herstelplicht (bodemsanering)

Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is
verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten
van het onderzoek, onclerscheidenlijk het bij hun college 01' andere wijze bekcnd worden van de
verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatic van de bodemkwalitcit als
bedoeld in voorschrift 4.3.1 wordt herstdd.

Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sancring
plaats te vinden conform cloor Gedcputeerde Staten te stellen nadere eisen.

Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 4.3.6 dient een
evaluatierapport te worden overgdegcl aan Gedeputeerdc Staten. flicrin dient de na sanering
van de bodcm bereikte kwalitcit te zijn vastgdegd. De in het evaluatierapport bescbreven
situatie treedt in de plaats van het deel van bet onderzoeksrapport als bedoe!d in voorschrift
4.3.1, of voorschrift 4.3.4 dat betrckking heeft 01' het gesanecrde dee! van de bodem.
Indien het een doorlopendc grondwatersancring betrcft dient minimaaljaarlijks een
monitoringsrapport te worden overge!egd aan Gedeputcerclc Staten. Hierin client de tussentijdse
kwaliteit van het grondwatcr te zijn vastgdcgd.
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5 Afvalstoffen

5.1 Vergunde capaciteit

In de inriehting mogn1 de volgende afvalstoffen per kalende,iaar worden geaccepteerd cn
ImaXllnaa aan\'VeZl.g· ZI111:

Gcbruikcliikc bcnaming a[vaLsto[ Eural-codc Max. tc accepteren fton/jaarl Max. opslag rum1
Asbcstccmcnt platen, buizcn cd 17 06 05' 40,000' 2.500

80,000'
.. ", loU gebnllk van een oven

, bij gebruik van twee ovens

5.1.1

5.2 Acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V) en Administratieve
organisatie en interne controle (AO/le)

5.2.1 De vergunninghoudster dient I.e allen tijde I.e handelen conform het bij de aanvraag gevoegde
A&V-beleid en de AO/le inelusief(voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en
de ingevolge voorschrift 5.2.3 toegezonden wijzigingen.

5.2.2 Uitcrlijk 3 maanden vaor het in gebruik nemen van de installatie, dient verg'lll1J1inghoudster een
aangepaste versie van het voorschrift 5.2. I bedoelde A&V beleid bij Gedeputeerde Staten in I.e
dienen, vanwege het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit. In het aangcpaste plan
dient I.e zijn vastgelegd 01' welke wijze aan de criteria en de procedures uit het Besluit
bodemkwalitcit binnen de inrichting invulling wordt gegeven. Het plan behoell de goedkeuring
van Gedepllteerde Staten.

5.2.3 Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast
dienen zij (ter bcpaling van de procedure clie in relatie tot de aard van de wijziging is vereist)
schriftelijk aan Gedeputeerde Staten I.e worden voorgdegd.
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven I.e worden:
a. de reden tot wijziging;
b. de aard van de wijziging;
c. de gevolgen van cle wijziging voar anclere onclerdelen van het A&V-beleid en de AO/le;
d. de datum waarop vergllnninghoudster de wijziging wil invoeren.

5.2.4 Indien bij de controle van aangevoerde en reeds 01' de inriehting aanwezige afvalstoffen later
blijkt dat deze niet hadden mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstolfen door
vergunninghoudster I.e worden afgevoerd naar een inrichting die bcschikt over de vereiste
vergunning(en). Deze handelwijze dient in het A&V-beleid I.e zijn vastgelegd.

5.3 Registratie

5.3.1 In de inrichting maet een rcgistraticsystccm aanwezig zijn, waarin van aIle aangevocrdc
(afval)stolfen en van aile aangevoerde stoffen die bij de 1oe- ofvcrwerking van afvalstoffen
worden gebruikt het volgende moet worden vermelcl:
a. de datum van aanvaer;
b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
c. de naam en at-hoes van de locatie van hcrkomst;
d. de naam en adres van de ontdoener;
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
f. de euralcocle (indien van toepassing);
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g. het afvalstroomnummer (inchen van toepassing).
In afwijking van het gesteldc in elit voorschrift hoeven de naam en het adrcs van de Ioeatic van
hcrkOlnst en van de ontdoener niet in het registratiesystcem te worden opgcnomcn indien er
sprake is van route-inzamcling zoals bedoeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijk afvalstoffen.

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

In de inrichting moet evenecns een rcg'istratiesystecm aanwezig zijn, waarin van aIle afgevoerde
(afval)stoffen die bij de be- ofverwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermefd:
a. de datum van afvacr;
b. de afgevoerde hoeveelheid 0'g);
e. de afvoerloestemming;
d. de naam en adrcs van de afllclllcr;
c. de geloruikefijke loenaming van cle (afval)stoffen;
f. de euralcode (indien van toepassing);
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Van de reeds ingewogen afvalstoffen die 01' grond van een acceptatievoorsehrift van deze
vergunning' niet mogen worden geaeeepteerd dient een registratie loijgehouclen te worden
waarin staat verme1d:
a. de datUI11 van aanvocr;
lo. de aangelooden hoeveelheid (kg);
e. de naam en adres van plaats herkomst
d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaeeepteerd;
e. de euralcode (indien van toepassing);
f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Er dient een sluitencl verloand te bestaan tussen cle (afval)stoffenregistratie als bedoeld in deze
paragraaf en de financide administratie.

Binnen een maand na ieder kalenderkwartaal dient tel' afsluiting van dit kalenderkwartaal een
invcntarisatie plaats te vinden van de in de inrichting 01' cle laatste clag van het kwartaal
aanwezige voorraacl (afval)stoffen. Deze gegevens dienen in een rapportage te worden
vastgelegcl. 01' verzoek client cleze rapportage aansluitend te worden verzonden aan
Gedepllteerde Staten. In de rapportage dient het volgende te worden geregistreerd:
a. een omsehrijving van cle aard en de samenstelling van de opgeslagen afvalstoffen, stoffen

die loij de nllttige toepassing ofverwijdering van clie afvalstoffen worden gebrllikt of
verloruikt en stoften (preparaten en anclere proclucten, hieronder mede loegrepen
afvalstoffen) clie h\j cle nuttige toepassing ofverwijdering ontstaan;

b. de opgeslagen hocveelheid (omgcrekend naar kg) per soort (afval)stof;
c. de datum, waarop de inventarisatie is uitgcvoerd.
Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de adlninistratieve voorraad (op basis van
gercgistrecrde gcgevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.
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5.3.6

5.4

5.4.!

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.5

5.5.1

5.6

5.6.1

5.6.2

Alle op grand van deze paragraaf te registreren gegevens moeten dagclijks worden bijgchouden
en samen met de in het vorigc voorschrift genoemdc rapportage gedurcnde ten minste vijfjaar
op de inrichting worden bcwaard.

Opslag en afvoer

Voar zover in dezc voorschriften geen korterc termijn is genoemd, nlOgcn afvalstoffen niet
langer dan een jaar in de inrichting worden opgeslagen.

Indicn de opslag van afvalstoflen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van
voorschrift 5.4.1 de opslag plaatsvinden gedurendc ten hoogste driejaar.

Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden na
bedrijfsbeeindiging aIle afvalstolTcn uit de inriehting verwijderd te zijn.

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstolTen stagncert, geeft de vergunninghoudster dit
onverwijld schriftclijk te kennen aan Gedeputeerde Staten. Deze mededeling' bevat ten minste
gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmcde de maatrcgden
die worden genomen om de stagnatie op de heITen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

Afvalscheiding en mengen

Gcbruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overigc gevaarlijke afvalstolTen, die vrijkomen
bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijdcren van gemorste dieselolie, smeerolie en
hydraulisehe olie, dicnen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten embaJlage die
bestand is tegen inwcrking van de betrelTende afvalstolTen.

FinanciiHe zekerheid

Voor het nakomen van de voorschriften met betrekking tot de opslag en het beheer van de in
deze vergunning genoemde afvalstolTen dient vergunninghoudster ten genoegen van
Gedeputeerde Staten finaneiele zekerheid te stellen.
Het beclrag waarvoor zekerheid dient te worden verkregcn bedraagt op enig moment C
325.000,-.
Aanvaardbare Vor111Cn van financiCle zekerheid zijn:
a. borgtoeht of bankgarantie;
b. cen hypotheek- of pandreeht;
c. een andere vorm waarbij G-edeputeerde Staten in cen situatie van faillissonent van

vergunninghoudster een titel hebben om de kosten voor opslag en het beheer van de in
deze vergunning genoemcle afvalstolTen reehtstreeks te verhalen op een derde die verhaaJ
biedt, respcctievelijk op (on)rocrendc za(a)k(en).

Vergunninghoudster is gerechtigcl om een borgtoeht als financieIe zekerheid te stellen,
uitsluitend conform de in dit voorschrift bedoelde overeenkomst van borgtocht. Als borg zal bij
uitsluiting gelden Heijmans N.V..
Aan het stellcn van financiere zekerheid door middcl van borgtoehtovereenkomst zal zijn
voldaan indicn deze overeenkomst is ondertekend door de bevocgd vertegenwoordigers van:

vcrgunninghoudster;
Heijmans N.V. (borg);
en GedepLlteerde Staten.
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5.6.3

5.6.4

5.6.5

5.6.6

5.6.7

Vergunninghoudster dient Gcdeputeerde Statcnjaarlijks voor I juli, direct indien
vergunninghoudstcr blijkt dat de gestelde zekerheid ontoereikend is geworden en daarnaast zo
vaak als Gedcputeerde Staten dit nodig aehten:

aan te tonen dat de borg voldoende verhaal biedt om aan de verplichtingen tot de
opslag en het beheer van de in deze vergunning genoemde afvalstoffen te voldoen;
en hen hiervoor de benodigde informatie te verschaffen, welke dient te zijn onderbouwd
door relevante financicle stukken.

Indien vergunninghoudster cen ander wil aanwijzen, dan de in voorschrift 5.6.2 gcnoemdc
borgsteller, zal dit pas worden toegestaan nadat is aangetoond dat de vorm van financiele
zckerstelling gclijkwaardig is aan de vorm als becloclcl in voorschrifi 5.6.1 of op een anclere wijze
worclt volclaan aan het gestelcle in clat voorschrift.

Alvorens voor de eerste keer afvalstoffen worclen geacccpteercl, moet aan Gecleputeercle Staten
een schriftclijk bewijs van cle gestelcle financiele zekcrheicl zijn ovcrgclegd en moet dit door
Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd rcspectievelijk geaccordeerd.

Vergunninghoudster dient, indien cle gestelcle financiele zekerheicl onvoldocncle is gewordcn,
uiterlijk binnen 10 clagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek van Gecleputeercle Staten
zorg te clragen voor aanvulling of vervanging van cle gestelcle financiele zekerheicl, totclat deze
volgens Gecleputeerde Staten weer voldoencle is.

Indien clezc vcrgunning is overgedragcn aan een ander moet deze nieuwe
vergunninghouclster/exploitant, alvorens deze na de overdracht van cleze vergunning voor de
ecrste keel' kan overgaan tot acceptatic van afvalstoffen, aan Gedeputeerde Staten een
sehriftdijk bewijs hebben overgelegd van de ingevolge voorschrift 5.6.1 gcstclcle financielc
zekcrheicl.
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6

6.1

6. J.l

6.2

6.2.1

6.2.2

Afvalwater

Aigemeen

Afvalwater mag slechts in cen openbaar riool of cen andere voorziening voor de inzameling of
het transport van afvalwater worden gcbracht, indiCt1 door de samcnstelling, eigenschappen of
hoeveclheid cryan:
a. de doclmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool ofde bij cen zodanig

riool behorende apparatuur;
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijdcrd uit een openbaar riool ofuit de

bij een zodanig riool behorende apparatuur.

Controle

De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lazing op het gemeentclijk riool plaatsvindt,
door een eontrolevoorziening te worden gcleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit
afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorzicning dient to allen tijde goed bereikbaar en
toegankelijk te zijn.

De resultatcn van de lediging en reiniging van zuiveringstechnische voorzieningen diencn in een
afzonderlijk register te zijn vastgclegd.
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7
7. I.l

7.1.2

Mobiliteit
Vergunninghoudster dient bij de evaluatie als bedoeld in voorschrift 9.4.1 van deze vergunning
aan Gedeputecrdc Staten een plan Vaal' tc leggen waarin is aangegeven op welke wijze door
haar toedoen het aantal vervoersbcwcgingen van goederen van en naar de inrichting kan
worden gereduceerd. Dit plan dien ten minste de volgende onderwerpen te bevatten:

Beschrijving van het gocderenvcrvoer: aantal transportkilometers dat door ofvoor het
bcdrijfwordt gemaakt, vervoerswijze, beladingsgraad en logistiek.
Beschrijving locatiespecifieke aspecten: Zijn er bijvoorbeeld problemen van de
nabijgelegen wijken op het gebied van ruimtebeslag, parkeren, geluidsoverlast of
luchtkwaliteit? Hoc is de bereikbaarheid van het bedrijf en in welke mate speelt dit een
roI?
Een overzicht van de technisehc en organisatorisehe mogelijkheden tot
vervoermanagement en de kwantificering cryan (ook van de niet rcdelijke Inaatregelen).

Per maatregel moet de volgende informatie worden vermeld:
algemene beschr\jving, toepasbaarheid (inclusief eventuele voorwaarden),
investeringskosten,
de te verwachten eventucle besparingen (uitgedrukt in milieuwinst (CO,-reductie en/of
brandstofverbruik,eteetera) en in kosten).
De maatregelen die reeds genomen zijn of nog lopen. Hierbij moet vermeld worden wat
de (voorlopige) resuItaten van die maatregclen zijn en wat de knelpunten bij het
invoeren zijn ofwaren.
Maatregcien die niet zijn uitgevoerd, met vermclding van de redenen voor het niet
doorvoeren van de optics.
Maatregelen die nog op haalbaarheid moetcn worden beoordeeld, hoc dat gaat
gebeuren en wanneer (inclusief de prioriteit).
Plan van aanpak voor het uitvoeren van de redelijke 111aatrege1en: overzicht van de
maatregelen ingedecld naar zeker, voorwaardelijk, onzeker of onhaalbaar. Inclusief een
(voorlopige) planning voor de invoering van de zekere maatregclen.

Vcrgunninghoudster client uitvoering tc geven aan het progran1rrla binnen de daarin
opgenomen termijnen.

Toetsing van het in voorschrift 7. I. I bedoclde plan zal plaatsvindcn op basis van cIe
hulpmiddclcn en informatiebronnen voor mogelijke vervoersmaatregcien uit bijlagc D van het
Werkboek Wegen naar preventie bij bedrijvcn (Aanpak preventie in het kader van de 'A,Tet
milieubeheer voor Vervoer, Water, Afval en Energie (Infomil april 2006, kenmerk
3IM06PDOIO PREVENTIE)).
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8

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.3

8.3.1

Externe veiligheid

Bliksemafleiding en statische elektriciteit

Installatics moeten, als dit 01' grond van hoofdstuk 5 uit het Arboinformatieblad AI-25:
"Prevcntie van zware ongevallen door gcvaarlUkc stoiTenl'noodzakelijk wordt geacht, tcgen
clektrostatische oplading zijn beschcrmd.

De uitvoering, de inspectie en het onderhoud van de blikscmafleider- en van de
aardingsinstallaties moeten geschieden overeenkomstig de norm NEN 1014.

Aardverbindingen of clcktrostatische verbindingen voor de afvoer van elektrostatische lading en
bliksemafleiderinstallatics llloeten ten minste ccnmaal per jaar door cen erkend installatiebureau
worden doorgemetcn.

Noodstroom

In geval van uitval van de normale clektrieiteitsvoorziening moet voidoendc
noodcnergievoorziening zijn gcwaarborgd. I-Iiern1cc moeteD ten lninste onderstaande
werkzaamheden en activiteiten kunnen worden uitgevoerd:
a. het op een veilige wijze stoppen van de diverse processen met alIe daaruit voortvlociende

wcrkzaamhcden;
b. aile aetiviteiten die nodig zijn voor de bestrijding van en de hulpverlening bij calamiteiten

ofbijzondere omstandigheden.

01' de noodenergievoorziening ais bedocld in voorsehrift 8.2.1 moeten ten minste zijn
aangesloten de:
a. bclangrijke alarmeringen;
b. sprinklerpompen;
c. bluswaterpompen;
d. noodverlichting.

Noodstroomvoorzieningen macteD ten minste 6cll111aal per rnaand op de juiste werking worden
geeontroleerd en mogen slechts als zodanig worden gebruikt.
De bevindingen van de controles dienen in een logboek te worden vastgelegd.

Brandbestrijding

Vergunninghoudster dient uiterlijk 6 rnaanden vaal' de ingebruiknarne van de installatic aan
Gecleputeerde Staten cen branclpreventieplan te overleggen. In dit plan client ten minste
aandaeht te zijn besteecl aan:
a. de opzct van de bedrij£<;brandweer, indien aanwezig;
b. aard, uitvoering en situering van:

blusmiddclen;
systemen voor detectie, melding en bestrijcling;
bluswatervoorziening en -voorraad;
opvang van verontrcinigd bluswater;

c. de plaatsen waal' open vuur en roken verboden is;
d. de wijze en frequentie van inspectie 01' werking, staat en situering van blusmiddclen,

cletectie- en bestrijdingssystemen.
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Vergunninghouclstcr client het ovcrge!egcle plan uit te vocrcl1.
GcdcIJuteerde Staten kunncn nadere eisen stcHcn aan het verlangde onder -a- tot en Inct -d-.

8.3.2

8.3.3

8.3.4

Alle branclblusmiclclelen, branclbestrijclings- en brandbeveiligingssystcmcl1 moeten steeds:
a. voor onmicldcllijk gebruik gcrced zijn;
b. in goede staat van onderhoud verkeren;
e. gocd bereikbaar zijn;
d. als zodanig herkenbaar zijn.

Onclerhoucl aan clraagbare blustoestcllen en branclslanghaspe!s moct voldoen aan respeetieve!ijk
NEN 2559 en NEN-EN 671-3.

Het terrein en het wegcnstclse! cliencn zodanig te zijn ingericht en de toeganke!ijkheid dient
zodanig te zijn bewaakt, dat elk dee! van de inrichting to allen tijcle vanuit ten minste twee
richtingen is te bereiken.
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9

9.1

9.1.1

9.1.2

9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

Monitoring en evaluatie

Onderzoeksprogramma optimalisatie

Voordat de denaturatie-ovens worden gebouwd dient een onderzoeksprogramma te worden
uitgevoerd ten behoeve van optimalisatie van het energievcrbruik met barging van de minilnale
benodigde verblijftDd op de juiste temperatuur.
Het resultaat van dit programma dient ten minste te bestaan uit de op basis van de opgebouwde
dataset vastgestelde minimale verblijftijd die een asbestvrij product waarborgt, voor de
pakketeonfiguratie die als referentie geldt.

UiterlDk 3 maanden voordat de denaturatie-ovens worden gebouwd dienen de resultaten van dit
onderzoeksprogramma ter beoordcling te worden voorgeleg·d aan Gcdeputeerde Staten. Na
instemming van Gedeputeerde Staten dient de vastgestclcle temperatuur en verblDftDcl te
worden gerealiseercl bli de llitvoering van het denaturatie-proces.
Wijzigingcn van deze parameters ten gevolgc van de resultaten van het monitoring- en
evalllatieprogramma als bedoeld in paragraaf9.2 dienen tel' beoordeling te worden voorgelegd
aan Gedeputeerde Staten.

Monitoring- en evaluatieprogramma

Vcrgunninghoudster dicntjaarlijks een Inonitoring- en evaluaticprogran1ma uit te voeren tel'
waarborging van de emissic-ciscn en verdere optimalisatie van de denaturatie van asbest. In dit
programma dienen ten minste de volgende onderdeIen te zDn opgenomen:
a. de metingen als bedoeId in voorsehrift 9.2.3;
b. de frequentie van temperatllllrmetingen in het hart van de asbestcementpakketten ten

behoeve van de vcrifieatie van de dataset van temperatuurmetingcn van versehillende
pakketeonfiguraties zoals verwerkt in de installatie (als bedocld in voorsehrift 9.5.1);

c. verificatie van:
de dataset van temperatuurmctingen;
de noodzakeIDke verblijftDd van asbestcement in de oven voor een volledige denaturatie;

d. een meetprogramma ten behoeve van de controle van de g-asdiehtheid van de ovendeuren;
e. een luchtmeetprogramma ter controle van mogelDkc blootstelling aan asbest- en

keramische vezels;
f. de NOx emissichandel.

Voorts clienen uiterlijk ccnjaar na het in gebruik nemen van de installatie de volgendc stukken
te worden overgelegd:
a. cen onderhoudsprogramma van de -Ovendeuren;
b. cen ondcrzoek naar toepassing van energiebesparcnde rn<latregelen waarin ten minste de

volgende maatregelen worden bcstucleerd:
de maatregelen genoemd in §5. 2.4 van het MER;
optilnalisatie van de warmtewissclaar na de thcrmischc navcrbranders;
mogelijkheid tot partiele rookgas recirculatie en de besparing in energieverbruik;
hcrgebruik van warmte door derden;
de beoogde warmteuitwisseling tussen de twec stolpovens;
isolatie van de ovens;
de inzet van brandstolfen op basis van biomassa.

Tel' plaatste van:
Oven I;
Oven 2;

- 24·



Ruimteventilatie ovenhal;
Ruilntcventilatie nabcwerkingshal;
Machineafzuiging nabewerking
Afzuiging onderdrukruimte

moet eens per halfjaar de uitworp van stof en asbest afzonderlijk worden gemeten. Per keel'
maeten drie mctingen worden uitgevoerd.

9.2.4

9.2.5

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.4

9.4.1

Het monitoring- en evaluatieprogramma client uiterlijk 3 maanden voor het opstarten van het
denaturatie-proces tel' bcoordeling te worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Na het
opstarten van het praces en instemming van Gcdcputecrdc Staten client het programma te
worden uitgevoerd.
Wijzigingen in het programma dienen voorafter beoordeling te worden voorgelegd aan
Gedeputeerde Staten.

De rcsultaten van het nlonitoring- en cvaluatieprogranlma en voorgcnomen maatregelen en
voorzieningcn in reactie op deze resultaten diencn elk kwartaal te worden gerapporteerd aan
Gedeputeerde Staten.
Na instclnnling van Gcdeputeerde Staten dienen de benodigdc maatregclcn en voorzieningen te
worden doorgevoerd.

Kwaliteit en toetsingsprotocol eindproduct

Het gedenatureerde eindproduet dient asbestvrij te zijn.

Voor de wijze van toetsing aan de cis aIs genoemd in voorschrift 9.3.1 dient
vergunninghoudster een toetsingsprotocol op te stellen.
In dit protocol dient te zijn vastgelegd:

hoe moet worden omgegaan met de onzekerheidsmarge en de cletectiegrens van de
analyse van het eindproduet op asbest;
welke functie de gecontrolcerde meting en registratie van de harttemperatuur van de
asbestcement pakkctten heeft in de borging van een asbestvrij eindprodllet.

Het toetsingsprotocol dient uiterlijk 3 maanden voor het opstarten van het denatllratic-proees
tel' beoordeling te worden voorgclegd aan Gedeputeerde Staten. Na hot opstarten van het
proces en instemming van Gedeputeercle Staten dient het protocol te worden uitgevocrcl.
Wijzigingen in het protocol diencn tel' beoordcling te worden voorgelegd aan Gedeputeercle
Staten.

MER-Evaluatie

De informatie die vergunninghoudster op grand van artikcl 7.4·0 Wet milieubeheer dient te
verstrekken betrcft ten minste:
a. de registraties en rapportages als beclocld in de paragrafen 9.1, 9.2 en 9.3;
b. informatie, waarover vergunninghoudster in redclijkheid geaeht kan worden te beschikken

(zoals beschrijving-en van proceswijzig-ing-en) en voor zovcr nag niet eercler verzondcn.
e. Het mobiliteitsplan als bedocld in voorschrift 7.1.1.
d. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan het verlang-de onder a en b.
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9.5

9.5.1

9.5.2

9.5.3

Metingen

In de installatie moetcn voorzieningcn zijn aangcbracht voor een of meerdere thermokoppels
om tClnperatuurn1ctingen in het hart van de asbestccmentpakkctten tt kunnen uitvoeren.
De tcmperatuunnetingcn in het hart van de asbcstcclnentpakkcttcn, ten behoeve van de
verificatie van de dataset van tcnlpcratuurmctingen van vcrschillendc pakketconfiguraties zoals
verwerkt in de installatie, dienen ten minste twccmaal per jaar ie worden uitgevoerd.

EU de uitworppuntcn waarvoor in deze vergunning een Inaxin1um is gesteld aan de emissies
naa1' lucht maeten op goed bercikbare plaatscn voorzieningen zijn aangebracht die het
verrichten van meting"cn en het nemen van monsters I110gclijk maken.

Van de metingen maeten:
het aantal, de plaats en de aard van de voorzieningen voor de thermokoppels;
de plaats van monstcrnclning en de methode van monsterneming;
de n1cetduur;
de calibratic;
en de gehanteerde analysemethode;

goedkeuring hebben van Gedeputecrde Staten.
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10

10.1

10.l.!

10.1.2

10.1.3

10.1.4

Installaties

Stookinstallaties

Verwarmings- en stookinstallaties 1110eten 20 zijn afgesteld, dat cen optimale vcrbranding
plaatsvindt.

Buiten cen stookruilnte, waarin verwanningsinstallatics zijn opgesteld. met ten individueel
vcrmogen van meer dan 130 k\>V, moeten een goed bereikbare brandschakelaar en een alsluiter
aanwezig zijn, waannec de brandstoftocvoer kan worden afgcsloten.

Onderhoud en controle

Aan een stook- ofvcrwarmingsinstallatic maet tenminste cenmaal per jaar onderhoud worden
verrieht. Een stook- ofverwarmingsinstallatic met een nominale belastingvan 130 kW 01'
bovenwaarde of hoger, Ilioct bij ingebruikname en vervolgens ten minste eenmaal per twec jaar
worden beoordeeld 01' noodzakclijke alstelling en onderhoud, teneinde aan voorsehrift 10.1.1 te
voldoen.

Bcoordeling, alstelling, ondcrhoud en reparalies moeton worden uitgevoerd door:
a. cen vaal' die activiteit ofactiviteiten gecertificccrd bedrijflinstituut;
b. een ander bcdrijflinstituut dat over aantoonbare gelijkwaardigc deskundigheid beschikt

vaal' die activiteit of activiteiten.
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1 1

11.1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

Procesvoering

Aigemeen

Meet-, regel- en beveiligingsapparatuur

(Proccs)alarmcringen rrlOeten te allen tijde duidclijk waarneembaar zijn voar het direct
verantwoordelijk personeel.

De meet-, regel- ofbeveiligingsapparatuur moet zodanig zijn ontworpen en geplaatst, dat
inspeetie mogelijk is. Bij inspectie van de instrumentcle beveiligingssystemen dient de veilige
bedrijf.woering verzekcrd te zijn.

Inspecties, rcparaties en wijzigingen van beveiligingsapparatuur dienen te v·,rorden vastgelegd in
een register.

Meet-, regel- ofbeveiligingsapparatuur welke niet of slecht functioneert moet zo mogelijk direct
worden gerepareerd of worden vervangen. Ais de betreffendc apparatuur niet direct kan worden
gerepareerd ofvcrvangen moeten de activitciten onverwijld worden stilgelegd tenzij
vcrgunninghoudster kan aantonen dat met behulp van bijvQorbeeld visueel toezicht het proces
tijc1elijk afdoende kan worden beheerst.
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12

12.1

12.1.1

12.1.2

12.2

12.2.1

12.3

12.3.1

12.3.2

Opslag en verlading

Aigemeen

Het vullen van tanks en vaten, moet onder zodanigc contrale geschicdcn, dat ovclvullen en
overlopen is uitgesloten. De vlllling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.

Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten:
a. hestand zijn tcgcn de stoffen waarmee ze in aanraking kamcn;
b. geschikt zijn voor de conclitics waaronder ze worden gebruikt;
e. een barstdruk hebben van ten minste twee maal de hoogst voorkomende werkdruk tenzij in

deze vergunning andel's is voorgeschreven;
d. ten minste eenmaal per maand \risueel worden gei'nspecteerd en ten minste eenmaal per

jaar worden beproefd bij een druk van ten minste 1 maal de ontwerpdruk.

Opslagregistratie

Binnen de inrichting moct op cen daartoe bestemde plaats cen registratiesysteem aanwezig zijn
waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van aIle binnen de inrichting opgeslagen
aanwczige gevaarlijke staffen wordt bijgehouden.

Opslag van diesel in bovengrondse tank.

Een tank met een inhoucl van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleicling met
overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Een dergelijke tank dient te worden gevulcl met cen
vulpistool dat is voorzien van een automatiseh afslagmeehanisme. Het pistool waarmee de tank
wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanislne.

Opslag in stalen dubbelwandige tank met leidingen en appendages

De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de riehtlijn PGS
30:
a. 4.1.1;
b. 4-.1.2.1;
e. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
d. 4.2.1 tot en met 4.2.11;
e. 4.2.14;
f. 4.3.1;
g. 4.3.6 tot en met 4.3.9;
h. 4.3.11en4.3.12;
1. 4.4.1 tot en met 4.4.5;
J. 4.4.7 en 4.4.8;
k. 4.5.1 tot en met 4.5.9;
l. 4.5.11;
m. 4.6.1 tot en met 4.6.7.
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12.4

12.4.1

12.4.2

12.4.3

12.4.4

12.4.5

12.4.6

12.4.7

12.4.8

12.4.9

12.4.10

12.4.11

12.5

12.5.1

Afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen (voor kleinschalig
gebruik en niet bedoeld voor verkoop aan derden)

Tel' plaatse van het afleverpunt bij de opstelplaats van de te tanken vaertlligen moet een
(aaneengesloten,) vloeistofkerende verharding aangebmeht zijn van ten minste 3 x 5 meter. De
betrcffende verharding moet zodanig geeonstrueerd zijn dat gemarste vloeistafer niet van af kan
10pen bijvoorbeeld door de aanwezigheid van oplopende randen.

Gemorst product moct direct verwijderd worden met absorptiemateriaal, dat in voldoende
hoeveelheden bij de opstelplaats voorhanden maet zijn.

Het verladen en afleveren van brandstoffen moet in de open lueht geschieden 01' een goed
toegankelijke en goed geventilcerde plaats. Het vulpunt en het aflevertocstel mogen zich niet in
een gebouw bevinden.

01' ofbij de pomp moet duidelijk ziehtbaar het veiligheidssignaal (pietogram) zijn aangebraeht:
"VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN".
Tevens moet worden vermeld: "MOTOR AFZETTEN".

De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de lcngte van de afleverslang moet zodanig zijn
bemeten dat aflcvcring' van brandstof aan een voertnig aIleen kan plaatsvindcn boven de
vloeistofkerendc vioer.

Iedcr aflevertoesteltnoet voorzien zijn van cen schakelaar, waarmcc de elektrische installatie in
en aan de omkasting van de afleverinstaIlatie kan worden uitgesehakeld. Bij deze sehakelaar
moeten de schakelstanden duide1ijk zijn aangegeven.

De pompkast van een elcktrisehe pomp moet voldoende zijn gevcntileerd. De uitsparing in de
pompkast, waarin het vulpistool en de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht
van het inwendige van de pompkast zijn uitgevoerd.

Een afleverinstaIlatie moet zodanig zijn ingericht clat sledlts gedurencle een claartoe strekkende
opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistofkan worden afgcleverd. De aflevering van
vloeistof moet automatisch stoppen als het reservoir waaraan wordt afgcleverd, vrijwel gevuld is.
Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een liehte sehok, bijvoorbeclcl ten
gevoIge van vaIlen. De greep van het vulpistool mag niet zijn voorzien van een vastzetinrichting.

Het vulpistool moet goed weggehangen worden. Na gebrllik mag er geen brandstof uit het
vulpistool weglekken.

Bij toepassen van cen handpomp moet de aDeverslang na gebruik Iceg zijn. Eventucel
aanwezige brandstofrestcn 1110etcn tcruggcvoerd worden naar de tank.

Bij gebruik van een heve1pomp voor het aftanken van het voertuig moet een voorzicning
aanwczig zijn die als hevelbrekcr clienst doct.

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Aigemeen

De opslag dient te voldoen aan het gestclde in cle voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1 A, 3.1.6,
3.2.4.2,3.2.4.3,3.2.4.4,3.7.1,3.9.1,3.21.1 en 3.23.1 van de richtlijn PGS IS.
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12.5.2

12.5.3

12.5.4

12.5.5

12.6

12.6.1

12.6.2

12.6.3

12.6.4

12.6.5

Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stolIen moeten worden opgcslagen
ovcrecnkomstig de voorschriften voor volle verpakkingcn van gevaarlijkc stoffen van deze
vergunnmg,

Inpandige opslagvoorziening

De opslagvoorziening client te voldoen aan het gestclde in de voorschriften 3.2. I. I, 3.2.1. 2,
3.2.1.3,3.2.1.4,3.2.1.5,3.10.1 en 3.10.2 van de richtlijn PGS 15.

Verpakking en etikettering

De verpakking en etikettering van verpakte gevaarlijke stolIen mocten voldoen aan de
voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15.

Gebruik opslagvoorziening

Het gebruik van een opslagvoorziening moet voldoen aan de voorschriften 3. 12.1, 3. 13. I,
3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.14.1, 3.14.3, 3.15.1, 3.16.1, 3.16.2 van de richtlijn PGS 15.

Gasflessen

Aigemeen

De opslag van gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1. I, 3.1.3,
3.2.4.2,3.2.4.3,3.2.4.4,3.7.1,3.21.1,3.23.1,6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8,
6.2.9,6.2.10,6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14·, 6.2.15 en 6.2.16 van de richtlijn PGS 15.

Lege gasflessen moeten worden opgeslagen ovcreenkomstig de voorschriften voor volle
gasflcssen van dczc vcrgunning.

Inpandige opslagvoorziening

De opslagvoorziening voor gasflessen dient te voldoen aan het gestclde in de voorschriften
3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4 en 3.2.1.5 van de richtlijn PGS 15.

Verpakking en etikettering

Dc verpakking en etikettering van de gassen moeten voldoen aan cle voorschriften 3.11.1,
3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van cle richtlijn PGS 15.

Gebruik opslagvoorziening

Bij het gebruik van gasflcssen in cen opslagvoorziening maet voldaan worden aan de
voorschriften 3.15.1, 3.16.1,3.16.2 van cle richtlijn PGS 15.
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Biilagen
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Biilage 1 Geluidimmissiepunten
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