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1 Inleiding 

1.1 Aigemeen 
AAN B.V. heeft Grontmij Nederland bv opdracht gegeven \loar de uitvoering van de grondwa
termonitoring op de stortplaats ARN B.V. le Weurt. Tevens hebben in opdracht van ARN B.V. in 
de periode 2006·2008 keuring- en onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de manilo
rings- en percolaatdrainage. Onderhavig rapport heeft met name betrekking op de grondwaler
monitoring van 2008. Tevens worden de resultaten van voorgaande grondwatermoniloringen 
beknopl weergeven en worden de keuring- en onderhoudswerkzaamheden beschreven. 

1.2 Aanleiding en doelstelling 
In het kader van de Wm-vergunning mel kenmerk MW99.48471 d,d 16 december 2003 voor de 
stortplaats dien! drie maal per jaar een grondwatermoniloring Ie worden uilgevoerd. De uit Ie 
voeren werkzaamheden in het kader van deze grondwatermonitoring dienen, zoals expliciliet is 
bevestigd in de brief van gedeputeerde staten met kenmerk MPMI744/MW2004.5922 
d.d. 13 april 2004 , overeen Ie slemmen met helgeen staat beschreven in hel in 2006 door 
Gronlmij in opdracht van AAN B.V. opgestelde meet· en registralieprogramma. De verzamelde 
gegevens worden jaarlijks gerapporteerd en ge~valueerd. Hierbij dienen ook verbanden met 
resultalen uil voorgaande jaren te worden gelegd. 

Hel doel van de werkzaamheden is het inventariseren, presenleren en inlerpreteren van de be· 
schikbare gegevens mel betrekking tot de historie en de kwaliteit van grondwater, percolaat en 
het oppervlaktewater rondom de slortplaals. T evens heelt de monitoring als doel de controle 
van de kwaliteit van hel grondwater rondom het AVI·terrein. 

Door de provincie Gelderland is in november 2007 de vraag gesteld of hel gebruikte meet· en 
regislratieprogramma wei een toereikend beeld geeft (brief provincie Gelderland, kenmerk 
MPM11922, d.d. 14 november 2007). Op basis van deze signalen en de analyseresultalen is in 
concept een monitoringsplan opgesleld. Zolang dit nieuwe monitoringsplan niet definilief is vast· 
gesteld wordl de monitoring uitgevoerd conform hel meel· en registratieprogramma van 
3 april 2006. 

1.3 Kwaiiteitsborging 
Grontmij wil mel haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelslellingen 
en eisen van haar opdrachlgevers voldoen. Voor hel bewijsbaar en zichlbaar maken van de 
kwaliteil (kwaliteitsborging) beschikt Grontmij over een kwaliteitssysteem. Dit kwalileilssysteem 
is er mede op gerichl de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig 
!e organiseren en af Ie stemmen, dal de kwaliteit van de gezamenlijk tot sland gebrachle pro· 
ducten en dienslen zo goed mogelijk beheers! en gewaarborgd worden. 
De wijze waarop de kwaliteit van de door Gronlmij uilgevoerde onderzoeken en gegeven advie· 
zen word! gewaarborgd, is vermeld in bijlage 6. 

1.4 Opbouw van het rapport 
In de volgende hoofdstukken word! ingegaan op: 
• de invenlarisatie van hislorische gegevens (hoofdsluk 2); 
• de monitoringsgegevens en een beschrijving van de grondwaterkwaliteit (hoofdsluk 3); 
• de conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 4). 

~ Grontmij 99090710. revisie 01 
Pagina 4 van 21 



2 Bekende gegevens 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordl ingegaan op de relevante bekende gegevens over de inrichting van de 
slortplaats, de exploilatie van de stortplaats en de geohydrologie. Voor de beschrijving van de 
hislorie is gebruik gemaakl van de volgende rapportages: 
[1) Hislorisch onderzoek slortplaats ARN B.V. le Beuningen, Heidemij, december 1993 (con

cept) ; 
[2] Geohydrologie Stortplaats ARN B.V., Grontmij , 28 maart 1998; 
[3) Herinrichlingplan Stortplaats ARN B.V. Ie Weurt len behoeve van ambtshalve wijziging 

AW-vergunning , Grontmij , oktaber 1994; 
(4J NazorQplan Stortplaats ARN B.V. Ie Weurt, Gronlmij, juli 1998 (eindconcept); 
(5) Resultaten nulsiluatieonderzoek moniloringsdrains stortvakken fase 10 bij stortplaats 

ARN a.v. Ie Weurt, Gronlmij, juli 2004; 
[6] Stortplaats ARN B.V. Ie Weurt, Grondwaterkwaliteit 2005, Gronlmij , juni 2006; 
f7] Stortplaats ARN B.V. le Weurt, Grondwaterkwaliteit 2006, Grontmij, april 2007; 
[8] Stortplaats ARN B.V. le Weurt, Grondwalerkwaliteit 2007, Grontmij, juni 2008. 

2.2 Beschrijving stortplaats en omgeving 
Oe stortplaats ligt aan de Nieuwe Pieckelaan 1 Ie Weurt (gemeente Beuningen). Aan de oosl
zijde bevindt zich een industrieterre in en aan de zuidzijde bevinden zich woonwijken. Ten noor
den en ten westen van de afvalberging is de bestemming agrarisch (met name veeteelt). In de 
tabellen 2.1 en 2.2 wordt een overzicht gegeven van de opbouw van de slortplaats in de ver
schillende lasen. Oe ligging van de lasen staat weergegeven op de situatietekening van bijla
ge 1. 
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I Fasa , , 3 -
Jail' Vlln aan! ,,,,. 

"" "" "" Aald en matelillll1. • Oraineerzand 500 • Orainoorzand • Oraineerzand • Oraineerzand 
mm 500mm 500mm 500mm 

Oikla an lagen • HOPE·loIie2 mm • HOPE·foIle 2 • HOPE·!oIie2 • HOPE·loIie 2 
• Zandeunet 300 mm mm mm 

mm • Zandeunet 300 • Zandeunat 300 • Zandbentooiet 
mm mm 300mm 

• Vulland 50 
mm 

~ak(l'la) 6.0 _.6 _.0 '.0 

6 'n datum storteo ,- "" "" "" Eind clalum stonen "" "" ""'" "" 
Verwachle lavensoour SO- loolaa, SO - 100 laar SO - 100 iaa r SO· tOOlaar 

AIlnleg· ef1 aVi. Intem Intem Inlem 'dwarsprofielen' 

RBYisiel8kaning document document document d.d. 25 ap1i1 1996 

ARN B.V. ARN B.V. ARN B.V. on:Iar nr. : 

12.6040.2, 18k. nr.: 

44A·19570, 

Grantmij 

.: Grontmij 

, 6 

"" roo, 
• Oraineerzand • Olllinoorzand 

SOCmm SOCmm 
• HOPE-Iolie 2 • HOPE'loIie2 

mm mm 
• Zandbenloniel • Olllineerzand 

300mm SOCmm 
• Vulland 50 • HOPE·ioIie2 

mm mm 
• Zandeunel300 

mm 

'.- ,., 
"" "'" ",.,' ""'" 
5O-100i88r 50 jaar 

'dwarsprofialen' KeuringsrappOrtage 

d.d, 14 aprit 1997 stortcompartimam 

order 01,; lase 6 GL09999. 

12.7Q53.2, lek. nr. : Gronlmij 

44A·21424, 

Granrmij 
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(slakken opSIag) 

SO iaar 

KeuringsrappOrta· 

ge ~jdelijk depot 

lase 7 GLD9999, 

Grontmij 

C2 !asa 1 .a , 1 ,0 b 

"" """ ""'" • Oraineerzand • Oralneerzand 500 • Oraineerzand 
SOCmm mm SOCmm 

• HOPE·tolie • HOPE·loIie 2 mm • HOPE·loIie 
'mm • land-bentoniat· 'mm 

• Zandbef1toniel poIymee. 7Q mm • Zandbentonill1 
300mm • Vulland SO mm poIymeel70 

• Vulzand 50 mm 
mm • Vulzand SO 

mm 

, ., 0.' , .3 

'''' """ ""'" 201 I (vermoede- roo, {werktelTeini op. 

lijk ' ., 
SO· 100 'a81 SO· 100 laar SO- IC1Q.Ear 

'dwarsprollelen' KeuringsrappOn ston· KeulingsrappOn 

d.d. 17 mel 1994 compartiment lase 10 stoflcompaniment 

order nr,: 37546. BIb, projectnr. I 58347, lase 10 BIb. pro-

tllk . r'lr.: 44A· docume<11nr .. jBC1nr.I58347, 

16561 . Gronlm~ 12010193, Grontmij documentnr. , 

12010193, GlOm· 

mi' 



'vens 

Aald IIf1 melariasl . 

I. mm mm mm 
Oikle en l~ge<1 Zand·benloniel· • HOPE-folie 2mm • HOPE-folie 2mm 

poIymeer 10 mm • Zandbenlonlel poly. • Zandbenlonie\ poly-
• HOPE-folie 2 mm meer90 mm meer 70 mm 
• Orainagezand • Vulzalld 50 mm • Vulzand 50 mm 

SOOmm 

Besleksfasa BOSleksfase 

1 bij de aanleg van fase 11 is de C2-comparliment oak aangepast en gedeeltelijk uitgebreid. Het betreft het aanbrengen van de taludafdichling van het C2 comparliment aan 
sluitend aan fase 3 en 4 (Grontmij, besteknummers 17-1998, 18- 1998 en 64-1998) 

2 in 2006 is uilbreiding van (850 mo?) van fase 5 gereafiseerd (Grontmij, besteknummer 11-2006 en 12-2006) 
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2.3 Exploitatie 
De stortactiviteiten op de locatie zijn 25 september 1986 gestart in lase 1. Voor de periode van 
storten (hel start- en eindjaar) per lase word! verwezen naar tabel 2.1. Een overzicht van de 
voornaamste soorten afvalstoffen staat in label 2.3. 

(Bron: ARN B. V. overzichten 'deels/romen? 

, 
, 
, 

/oegepast als afdeklaag 
toegepast als verharding 
worden momenteel niet meer op de stortplaats verwerkt 

• , enkel de s troom van de eigen zuiveringsinstallatie wordt op de stortplaats verwerkt 
aileen gecertificeerde AVI-slakken worden toegepast als verharding of afdek 

2.4 Geohydrologie 
In deze paragraal word! een korte samenvatting gegeven van de geohydroJogische situatie ler 
plaalse van de stortplaats. Voor een gedetailleerde omschrijving van de geohydrologische si
tuatie bij de stortplaats wordt verwezen naar het rapport Geohydrologie Stortplaats ARN B.V. 
[2]. In dit rapport zijn ondermeer gegevens met betrekking tot stijghoogten opgenomen. 

Vanal maaiveld lot circa 0,8 a 1,4 m -my (circa NAP +4 m) is een deklaag aanwezig. De weer
sland van de deklaag is bepaald op 130 dagen. De weerstand is een maat voor de snelheid 
waarmee een wate rdeeltje zich verticaal verplaatst door een slecht doorlatende laag. 
Het gecombineerde eerste en tweede watervoerende pakket bevindt zich op een diepte tussen 
circa NAP +4 m en NAP -50 a -100 m. Het doorlaatvermogen van hellolale pakkel bedraagt 
circa 2.400 m2/d. 
De horizontale grondwaterstromingsrichting is ler plaatse van de stortplaats zuidwestelijk. De 
verplaatsingsnelheid van het grondwater is 40 a 50 meter per jaar (mfJ). Over een heel jaar be
schouwd is er sprake van een kwelsituatie. 

2.5 Controle en onderhoud bodembeschermende voorzieningen 
Op de stortlocatie dienen, behalve de in onderhavige rapportage beschreven monitoring, ver
schillende controlewerkzaamheden uitgevoerd te worden. Het doel van de controle is het vast
stellen van hel lunctioneren van de bodembeschermende voorzieningen. 

Op 29 november en 12 december 2006 heel! een visuele veldinspectie plaatsgevonden door de 
loezichthouder stortplaatsen van Gronlmij. Vooralgaand hieraan zijn de resultaten van het peri
odieke onderhoud aan de voorzieningen (zoals hel doorspuiten van de drains) met ARN geeva
lueerd. Naar aanleiding van de bevindingen zijn in de periode vanal juni 2007 herstelwerk
zaamheden uitgevoerd door en onder begeleiding van een loezichthouder van Grontmij .Tevens 
is aanbevolen om het percolaatalvoersysteem door te lalen spuiten en Ie reinigen. Daarnaas! is 
aanbevolen om de tweejaarlijkse keuring conform de vergunningvoorschriften voort te zellen . 

r G t ·· tt: ron mlJ 
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BeKende gegevens 

In de periode van 8 april tot en met 7 juli 2008 zijn werkzaamheden in het kader van het reini
gen van hel percolaatafvoersysteem uilgevoerd onder begeleiding van een loezichlhouder 
stortplaatsen van Grontmij. Na de doorspuitwerkzaamheden is geconcludeerd dat het reinigen 
geresulteerd heeft tot een beter functionerend percolaatafvoersysteem. Wei is gebleken dat de 
percolaatdrains ter pfaatse van fase 1,2 en 3 een dusdanige lengle hebben dat het niet mage
lijk was om deze over de volledige lengle vanuit beide uiteinden door Ie spuiten. Er is geen re
den om aan het functioneren van de percolaalafvoer voor stortplaals in het geheet Ie twijtelen. 
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3 Grondwatermonitoring 

3.1 Inleiding 
De grondwalermoniloring van de stortplaats is gestart in 1988. In dal jaar werd tweemaal per 
jaar he! grondwater uit vier peilbuizen (51 tim 84) bemonsterd.ln 1996 zijn een achUaJ nieuwe 
peilbuizen bijgeplaaisl (55 tim 88 en A 1 tim AS) en is de monitoring, conform de 
Wm-vergunning, uitgebreid naar driemaal per jaar. Vanaf 2000 is de monitoring van de peilbui
zen op he! AVI-Ierrein (A 1 tim AS) teruggebrachl naar een keer per jaar. 

Daarnaas! is in 1996 geslart met de bemonstering van de controledrains (15 tim 36) en he! per
colaal (PI tim P6l. In 2001 is geslart met de monitoring van de conlroledrains vaor lase 6 (6-1 
tim 6-4) en in 2004 met de monitoring van de controledrains van fase 10 (38 tim 45). 
De conlroledrains worden driemaal per jaar bemonsterd. Elk monstername punt heeft twee con
troledrains, namelijk een A en een B drain. Tijdens de monitoring wordt afwisselend drain A en 
drain B bemonsterd. Aile drains liggen loodrecht op de stromingsrichting van het grondwater, 
met uitzondering van de drains 6-1 tim 6-4. 

In 2000 is gestart met de bemonstering van het oppervlaktewater. Het oppervlaktewater word! 
jaarlijks bemons!erd. 

De ligging van de peilbuizen, conlroledrains, bemonsteringspunten oppervlaktewater en pereo
laalputten is weergegeven op bijlage 1. 

He! veldonderzoek is verricht door de groep Terreinonderzoek van Grontmij Nederland by. De
ze groep is gecertifieeerd voor het uilvoeren van veldwerk conform de BRL SIKB 2000, ~Veld
werk bij Milieuhygiemisch bodemonderzoekft

• Gron!mij Terreinonderzoek heeft op 25 en 28 april 
2008, 4 augustus 2008 en 17 en 18 december 2008 de veldwerkzaamheden uitgevoerd, vol
gens voornoemde SRL SIKS 2000 en het bijbehorende VKB protocol 2002. Door boormeester 
dhr. 1. van Oers zjjn de vOlgende werkzaamheden verricht: 
• het bepalen van de zuurgraad (pH) en he! etektrisch geleidingsvermogen (EC) van he! 

grond-, percolaat- en oppervlaktewaler; 
• het nemen van monsters van het grond-, percolaat- en oppervlaktewater. 

3.2 Monitoringopzet conform meet· en registratieprogramma 
In de Wm-vergunning zijn voorschriften opgenomen die betrekking hebben op de controle van 
voorzieningen die ler bescherming van he! milieu zijn gelroffen. Deze vergunningvoorschriften 
zijn door de opdrachtgever in 2001 vertaald in een meet- en registratieprogramma. In dil meet
en registralieprogramma is voor de peilbuizen, de controledrains, de percolaatputten en he! op
pervlaklewater aangegeven op welke parameters en mel welke frequentie het (grond)water on
derzocht dien! te worden. Conform he! geactualiseerde meet- en registratieprogramma van 
3 april 2006 dienen de in label 4.1 beschreven monitoringen !e worden uitgewerkt. 

/" G .. 
~ rontmlJ 
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GrondwBtermonitoring 

Tsbe14.1 Monitoring conform het meet- en registrstieprogrsmms 

Grondwstef ul t peilbuizen 

Meetfrequentie: stortplaats 

Analyseparame

lers' : 

(5·nummers) 

AVI·tenein 

(A·nummers) 

aile peilbuizen 

3 maal per jaar 

1 maal per Jaar 

chloride, ammonium 

53, 55, 56 aanvullende analyse op sullaal en lluoride 

Ais de analyseparamelers de norrnllOOlsingswaarde (zie 

paragraaf 4.3) overschrijden, word! een ullgebreld onder, pH, EG, G~, minerale alie, organlsche verbiodingen 

zook op de volgende paramelers uitgevoerd: GClM5 (gaschromalografisch·massaspeclromelrisch) 

Grondwater uil de controledrllins 

Meelfrequenlle: 

Analyseparame· 

ters' : 

510rtplaals (inclusiel C2-deponie) 

C2-deponie 

5tortplaats (lase 4, 5, 6 en 10) 

C2-deponie 

Uitgebreide pakket 

C2-deponie 

In hel veld wordt standaard de pH en de electrische ge· 

leidbaarheld bepaald. 

Ais de analyseparameters de norm/toetslngswaarde (zie 

paragraal 4.3) overschrijden, wordt een uitgebreid onder-

3 maal per jaar 

1 maal per 2 jaar uitgebreide pakket 

chloride, ammonium 

chloride. sulfaal. fluoride 

Cadmium, chroom, koper, nikkel, load, zink, kwik. ar· 

seen: aromaten halolormen, minerale elie (GC(GC· 

vluchtiglolie»: chlorkfe, sullaat, VOX, PAK, ammonium, 

ezv 

zoek op de vo/gende parameters ultgevoerd: CZV. mlnerale alie. organische verbindingen GClM5 

Percoles! 

Meetfrequentie: 

Analyseparame· 

ters' : 

In het veld wordt staodaard de pH en de elektrische ge

leidbaarheid bepaald. 

0ppervlekteweter 

Meetfrequentie: 

Analyseparame

ters ': 

In het veld wordt standaard de pH en de elektrischa ga· 

leidbaarheid bepaald. 

1 maal per jaar 

B~, G~, chloride, N·Kjeldahl (NB in meet· en regi· 

stralie: NH4+·N), minerale oIie, organische verbindin· 

gen GC/MS 

1 maal per JaaT 

chloride, ammonium 

f In het veld wordt standaard de pH en de elektn'sctJe geleidbaarheid bepaald 
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Grondwarermonlroring 

3.3 Referentiekader 
Ais referentiekader voor het beoordelen van de gemeten concentraties wordt gebruik gemaakt 
van de toetsingswaarden die door het Ministerie van VROM zijn opgesteld in de Circulaire bo
demsanering 2006, zoals gewijzigd op 1 oktober 2008 (VROM, Staatscourant 2008 nrs. 131 , 
134,147 en 186). Bijlage 5 geeft een toelichting op dit toetsingskader. De loetsingswaarden zijn 
opgenomen in tabel 85.1 van deze bijlage. 

De analyseresultaten van de parameters waarvoor geen toetsingskader is opgesteld, zijn ge
toetst aan toetsingswaarden zoals deze vermeld staan (chloride en ammonium) in de notitie 
'onderbouwing van het meet en regislratiesysteem GSI' . Voor sulfaat is als toetsingswaarde de 
veedrenkingsnorm (IKCL-1996) gehanteerd. Deze toetsingswaarden zijn eveneens opgenomen 
in bijlage 5, in label B5.2. 

Blj de interpretatie van de concent ratien iveaus zijn de volgende criteria gehanteerd: 
• beneden of gelijk aan de streefwaarde: niet verhoogd; 
• lussen de streefwaarde en het gemiddelde van stree!- en interventiewaarde: lichl verhoogd; 
• tussen het gemiddelde van streef- en interventiewaarde en de interventiewaarde: matig ver

hoogd; 
• boven de interventiewaarde: sterk verhoogd; 
• boven de toetsingswaarde (voor ammonium, chloride en sulfaat): verhoogd. 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare moniloringsresultaten en 
wordt de kwaliteit van het grondwaler, hel percolaat en het oppervlaktewater aan de hand van 
de monitoringsresultaten besproken. 

3.4 Resultaten monitoring grondwater (controledrains en peilbuizen) 

3.4.1 Beschikbare gegevens 
In label 4.2 wordt een overzicht gegeven van de beschikbare gegevens per monitoringsjaar tot 
en met 2008. In de tabel is tevens weergegeven welke parameters in elke ronde zijn onder
zocht. 
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Tsbe14.2 Overzicht per JSBr VBn beschikbsre gegevens 9rondwster 

Nummer 19Sa. 1993- 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2002 2004 2005 2006 2007 2008 

1Iil92' 1995' . ...... • . ..,.. u.... '" " . • • • • • • • 
51·54 

(13·15m·mv) 

"58 

2. 4>: 2x 3)( 2. •• • • • • • • • 

~2x 4>: 2x 3)( 2. •• •• • • • • • • 

(2·4 m·mv) 

A1 ·A5 

(ca. 2·3 en 12-14 

m-mv) 

~ 1x lx 1x 2x 

Drain 15-36 

Drain 5-1 11m 5-4 

~lx 3x 2x 3x • •• • • • • • • • 
~lx 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 

Drain 38-45 •• •• • • 
~ = starljaar metingen 
I Pakket: 2x per jaar chloride, bicarbonaat, CZV, TOC 

2 

, 

• , 

• , 
, 
, 

3.4.2 

Ix per jaar arseen en 7 zware metalen, antimoon vanadium, PAK, EOX 
Pakkel: 1, 2, 3 of 4x per jaar chloride, ammonium, zuurgrasd, geleidingsvermogen en in 53, 55, 
56 tevens fluoride en sulfast 
Pakket: Ix in 1996 arseen en 7 zware metalen, antimoon vanadium, PAK, MAK, VOX, CZV, sul-
faat 
Pakket: chloride of chloride en ammonium 
Pakket: Ix per jaar arseen en 7 zware metalen, antimoon vanadium, PAK, MAK, VOX, CZV, 

sultaat, chloride 
Pakket: zuurgraad, geleidingsvermogen 
Pakket: drain 15-23: per jaarlx kwik en 2x sultaa/, chloride, fluoride 
Pakket: drain 24-36 (1999 aileen 29-35) chloride en ammonium 
Pakket: analyses conform meet- en regis tra tieprogramma (zie paragraaf 3.2) 

Grondwaterkwaliteit 
Navolgend zijn de resultaten van de monitoring vana! 1996 per geanalyseerde parameter be
schreven. In bijlage 2 zijn de kwaliteitsgegevens van enkele parameters tegen de !ijd uitgezel in 
graliekvorm. Het betreffen de parameters waarvoor een toetsingswaarde beschikbaar is en die 
met regelmaat gemonitoord zijn. In bijlage 3 zijn de analysecertilicaten opgenomen van 2008. In 
bijlage 4 is in tabelvorm een overzichl van monitoringsresultaten van aile geanalyseerde para
meters opgenomen. 

Ammonium (toetsingswaarde 1 mgNIt) 

Contro/edrains 
Ter plaatse van de C2 deponie (drain 15 tim 23) is in oktober 2000 ter plaatse van twee drains 
(228 en 238) de toetsingswaarde voor ammonium overschreden. In 2002, 2004, 2005 en 2006 
zijn in geen van de drains onder het C2-deponie gehaiten aan ammonium boven de loetsings
waarde meer aangetroffen. Sindsdien is het drainagewater ter plaatse van de C2 deponie niet 
meer geanalyseerd op ammonium. 

Ter plaatse van lase 4 en 5 (drain 24 tim 36) zijn in de periode december 1997 tim januari 2001 
in aHe drains, mel uitzondering van de drains 24, 25, 27 en 28) een of meerdere malen lichte 
oversehrijdingen (maximaal 2,5 mgll) van de toelsingswaarde geeonslateerd voar ammonium. 
In de periode daama is slechls ler ptaalse van een drain (24) een liehle overschrijding van de 
toetsingswaarde geeonslaleerd, namelijk in december 2004, april 2005 en december 2008. 

In 2002 is de monitoring gestart ter plaatse van fase 6. De gehalten aan ammonium in de vier 
drains (6-1 tim 6-4) vertonen globaal dezelfde fluctuatie. Een uitzondering daargelalen zijn de 
gehalten in de perioden december 2002 tol december 2003 en december 2005 tot december 
2007 relalief laag geweest (rond 0,5 mgll) . 
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In de perioden daarbuiten liggen de gehalten aan ammonium relatiet hoog (rond 1,5 mgN/I) en 
is de toetsingswaarde voor ammonium regelmatig in lichte mate overschreden. 

Oak in augustus 2008 zijn in het grondwater van de controledrains ter plaatse van tase 6 ver· 
hocgde gehalten aan ammonium aangetroffen. In december 2008 waren de gehalten reeds af· 
genomen tot onder de detectielimiet. 

In de drains van tase 10 (38 Vm 45) zijn sinds de start van de monitoring van deze drains in 
april 2005 geen gehalten aan ammonium boven de toetsingswaarde gemeten. Het hoogst aan· 
getroffen gehalte aan ammonium is 0,4 mgNII. Opgemerkt wordt dal de gehalten aan ammoni
um sinds mei 2007 gerapporteerd zijn met maximaal een decimaal. Oit genereert een atwijkend 
beeld in de gratiek ten opzichte van de periode voor me; 2007. 

Samengevat. Ter plaatse van de C2-deponie, fasen 4,5 en 6 zijn in het verleden incidenteel in 
een aantal drains verhoogde gehalten aan ammonium aangetroffen. Ter plaatse van de 
C2·deponie geldt dat sinds 2002 geen gehalten boven de toetsingswaarde zjjn gemeten. Vanaf 
2002 worden ter plaatse van fase 4 en 5 aileen in drain 24 gehalten aan ammonium am en nabij 
de toetsingswaarde gemeten. De gehalten aan ammonium in de drains ter plaatse van tase 6 
fluctueren met de tijd rond de toetsingswaarde tot 3,5 maal de toetsingswaarde. Ter plaatse van 
tase 10 zijn geen verhoogde gehalten aan ammonium gemeten. De monitoringsresultaten van 
2008 komen in grote lijnen overeen met de voorgaande jaren. 

Peifbuizen rand de storlplaats 
5troomalwaarts van de stortplaals staan vier ondiepe peilbuizen (55 Vm 58). In peilbuis 55 zijn 
met uilzondering van de monitoringronde in december 2001 geen gehalten aan ammonium ho
ger dan de toetsingswaarde aangelroffen. In peilbuis 56 is in april 2008 een overschrijding van 
de toetsingswaarde vocr ammonium aangetroffen. Op basis van de resultaten van de twee daar 
op volgende meelronden lijkt geen sprake Ie zijn van een structurele verhoging van het ammo
niumgehalle.ln peilbuis 57 zjjn met uitzondering van de monitoringronde in·april1999 geen 
gehalten aan ammonium hoger dan de toetsingswaarde aangetroffen. Vanal september 2005 is 
in peilbuis 58 met enige regelmaat een overschrijding van de toets ingswaarde voor ammonium 
aangetroffen (ook in 2008). 

Stroomopwaarts van de stortplaats staan de diepe peilbuizen 53 en 54. Met uitzondering van 
de monitoring ronde in december 2001 zijn in deze peilbuizen geen gehalten aan ammonium 
hoger dan de toetsingswaarde aangetrolfen. 5troomafwaarts van de stortplaats staan de diepe 
peilbuizen 51 en 52. In peilbuis 51 is incidenleel een gehalte hoger dan de toetsingswaarde 
aangetroffen. De aangetroffen gehalten aan ammonium in peilbuis 52 hebben de tpetsings
waarde niet overschreden. 

Samengevat: In de periode 1996 Vm 2008 zijn in de ondiepe peilbuizen 55 Vm 57 en in de die
pe peilbuizen 51,53 en 54 enkele peilbuizen rond de slortplaats incidenteel ammonium in ver· 
hoogde gehalten aangetroffen. Aileen voor peilbuis 58 geldt dat het gehaite aan ammonium de 
toetsingswaarde met enige regelmaat overschrijdt (ook in 2008). 

Peilbuizen rond het A VI-terrein 
Rond het AVI-terrein zijn vanal 2000 vooral in de peilbuizen A3 (ondiep). A4 (ondiep en diep) en 
AS (ondiep en diep), aan de west- en noord(oost)zijde van het AVI-terrein, mel grate regelmaat 
verhoogde gehalten aan ammonium aangetroffen (maximaal 6,4 mgN/I). Opgemerkt wordt dat 
in de peilbuizen A3 (ondiep), A4 (diep) en AS (ondiep) pas vanaf respectievelijk juni 2001. 
maart 2000 en april 2002 gehalten aan ammonium boven de toetsingwaarde worden aangetrof
fen. In de peilbuizen A4 (ondiep) en AS (diep) worden al sinds de start van de monitoring in de· 
cember 1996 gehalten boven de toetsingswaarde aangetrolfen. In peilbuis A3 (diep) zijn de ge
halten aan ammonium vana! maart 2000 afgenomen van gehalten boven 6 mgN/1 lot gehalten 
beneden de detectielimiet. 
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In de peilbuizen A1 (ondiep en diep) en A2 (ondiep en diep) aan de zuidwestzijde van het AVI
terrein zijn tijdens geen van de monitoringronden verhoogde gehalten aan ammonium waarge
nomen. 

Opvallend is da! de peilbuizen met de lage gehalten aan ammonium juist stroomafwaarts van 
het AVI-terrein liggen. 

Samengevat: In de periode december 1996 tot maart 2000 zijn in de peitbuizen A3 (diep), A4 
(ondiep) en AS (diep) regelmatige gehalten aan ammonium hoger dan de toetsingswaarde aan
getroffen. In de periode maart 2000 tol heden zijn in de peitbuizen A3 (ondiep), A4 (ondiep en 
diep) en AS (ondiep en diep) regelmatige gehallen aan ammonium hoger dan de loelsings
waarde aangetroffen. In de peilbuizen Al en A2 zijn gedurende de monitoring geen verhoogde 
gehalten aan ammonium aangeloond. De in 2008 aangetroffen gehalten wijken niel opvallend 
af van voorgaande jaren. 

Chloride (toetsingswaarde 120 mgll) 

Controledrains 
In de controledrains van het C2-deponie wordt enkel in drain 23 bij aile drie de monitoringsron
des in 2001 een verhoogd gehalte aan chloride aangelroffen. Vanaf 2002 zijn deze verhoogde 
gehalten in drain 23 niel meer aangelroffen. Opgemerkt wordt dat ter plaatse van de 
C2-deponie de hoogsle gehallen aan chloride in de periode 1999 Um 2005 zijn aangelroffen, 
met name in de controledrains 18, 21, 22 en 23. Na 2005 zijn geen de gehalten aan chloride 
hoger dan circa 40 mgll aangetroffen. 

Ter plaatse van fase 4 en 5 is in december 2002 en in april 2004 een gehalte aan chloride bo
ven de loetsingswaarde aangetrolfen in drain 24. Behalve deze overschrijdingen zijn in de con
troledrains ter plaalse van fase 4 en 5 in de periode auguslus 1996 Um december 2008 geen 
overschrijdingen van de toetsingswaarde voor chloride aangetrolfen. Over het algemeen lijken 
de gehalten aan chloride vanaf 2004 al Ie nemen. 

Ter plaatse van lase 6 is bij de eerste monitoringsronde in april 2002 bij drain 6-1 een gehalte 
aan chloride boven de loetsingswaarde gemelen. Bij de volgende metingen tot en met 2008 is 
geen verhoogd gehalle aan chloride meer aangetroHen. In de overige drains ter plaalse van 
lase 6 zijn geen overschrijdingen van de toetsingswaarde voor chloride aangetoond. 

In 2004 is de monitoring gestart van de controledrains ter plaatse van lase 10. In maart 2004 
zijn in bijna aile bemonsterde drains gehalten aan chloride boven de toetsingswaarde gemeten. 
Naar aanleiding hiervan zijn in april een vijftal drains herbemonslerd (38B, 41 B, 42A, 42B en 
44A). Ook tijdens deze herbemonstering zijn voor chloride gehalten hoger dan de toetsings
waarde aangelroffen, maar er lijkl echler wei sprake van een alname in concenlratie. 

Tot september 2006 zijn in de drains 38, 40, 42 en/of 44 chloride in gehalten boven de toet
singwaarde aangetroffen. Vana' september 2006 Um 2008 is in geen van de drains ter plaatse 
van tase 10 chloride in gehalten boven de toetsingwaarde aangelrolfen. 

Samengevat: Op het terrein van de C2-deponie, tase 4, 5 en 6 zijn in de periode 1999 Um 2005 
in enkele drains incidenteel verhoogde gehalten aan chloride aangetroffen. In de drains ter 
plaatse van fase 10 zijn 101 september 2006 regelmatig overschrijdingen van de toetsingswaar
de voor chloride aangetroffen. Op aile locaties zijn vanal september 2006 Um 2008 geen over
schrijdingen van de toetsingswaarde meer aangetoond voor chloride. 

Peilbuizen rond de stot1plaats 
In de ondiepe, st roomafwaarts van de slortplaals gesilueerde peilbuizen zijn aileen in de peil
buizen S5, S7 en S8 verhoogde gehalten aan chloride aangetrofien. Deze overschrijdingen zjin 
in de periode vanat de start van de monitoring in augustus 19961012003 aangelroffen. Een uit
schieter (460 mgll) is gemeten in peilbuis 55 in januari 1999. 
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In de periode 2003 tot 2007 zijn in de peilbuizen rond de stortplaats geen gehalten aan chloride 
boven de loetsingswaarde aangetroHen. In de periode van 2007 tot heden is eenmalig in peil· 
buis 57 een overschrijding van de toetsingwaarde voor chloride aangetroffen. In peilbuis 58 is 
vanal mei 2007 regelmatig een overschrijding van het gehalte aan chloride aangetrollen. 

In de diepe peilbuizen rond de stortplaats worden vrij constante gehatten rond 40 mg/l chloride 
gemeten en is de toetsingsnorm voor chloride ook in het verleden niet overschreden. 

Samengevat: Vanal 2000 tot 2003 zjjn verhoogde gehalten aan chloride aangetroffen in de peil· 
buizen S5, S7 en S8. In de periode van 2007 tol heden is eenmalig in peilbuis S7 een over· 
schrijding van de toetsingwaarde voor chloride aangetroffen. In peilbuis 58 is vanal mei 2007 
regelmatig een overschrijding van het gehalte aan chloride aangetroHen. 

Peifbuizen rand het A VI·terrein 
Op het AVl-terrein worden in aile peilbuizen regelmatig overschrijdingen van de toetsingswaar
de voor chloride aangetroffen. De aangetroffen gehalten varieren over het algemeen sterk en 
liggen overwegend tussen de 20 en 200 mg/l. Enkele uitschieters zijn gemeten in peilbuis A5 
(370 mg/l in januari 1999), in peilbuis A2 diep (290 mg/l in april 1999) en in peilbuis A1 ondiep 
(250 mg/l in april 2005). In de peilbuizen A 1 ondiep en diep zijn vanal juni 2001 overwegend 
gehallen aan chloride hoger dan de !oetsingswaarde aangetroffen. Voor de peilbuizen A2 on
diep en diep, A3 ondiep en diep en A4 ondiep en diep geldt juist dal met name in de periode 
vanal de start van de monitoring in december 1996 101 mei 2004 mel regelmaat overschrijdin
gen van de loelsingswaarde voor chloride zijn aangetroffen en daarna niet meer. Voor de peil
bulzen AS ondiep en diep zijn gedurende de monitoring vanal 1996 afwisselend gehaJlen onder 
en boven de toetsingswaarde aangetroflen. 

Samengevat: De aangetroffen gehalten aan chloride in de peilbuizen rond het AVI-terrein varie
ren over het algemeen sterk en Jiggen overwegend tussen de 20 en 200 mgt!. In de periode 
2005 tot en met 2008 zjjn aileen nog overschrijdingen van de !Oelsingswaarde voor chloride 
aangetroffen in de peilbuizen A 1 ondiep en diep en AS ondiep en diep. 

Sullaat (Ioelsingswaarde 250 mgll) 

Controledrains 
Het sulfaatgehalte in controledrains word! conform het meet- en registratieprogramma uitslui
tend bepaald in het water uit de controledrains onder de C2-deponie en niet in de drains van 
lase 4, 5, 6 en 10. In januar; 2001 is voor het eersl sinds de start van de moniloring in 1996 een 
overschrijding van de toetsingswaarde voor sullaa! gemeten. In januar; 2001 is in drain 23 een 
sulfaatgehaJle van 430 mg/l aange!roffen. Voor aUe drains ter plaalse van de C2-deponie, met 
uitzondering van de drains 16, 17 en 18, geld! da! in de periode 1998 to! en me! 2005 relatief 
hoge gehaJten aan sullaa! zijn aangelroffen. De gehatten liggen echter alien, me! uitzondering 
van drain 23 in januari 2001, lager dan 180 mg/l. 

Bij aanvang van de monitoring voor fase 4, 5, 6 en lOis eenmalig hel sullaatgehalte bepaald. 
Hierbij overschreed het gehalte aan sullaa! in de drains 6-1 , 6-2 en 44A ter plaalse van fase 6 
en lOde toetsingswaarde voor sullaa!. 

Peilbuizen rand de stortplaats 
Rond de slortplaals is het sulfaalgehaUe gemelen in de peilbuizen S3, S5 en 56. Er zijn in 
2008, evenals de voorgaande jaren, geen gehal!en aan sullaat boven de toelsingswaarde aan
gelroffen. Voor peilbuls 55 geld! dat in de periode in de periode 1999 tot en met 2004 relatiet 
hogere gehalten aan sullaat aangetroffen (maximaal 230 mg/l) . 

Peilbuizen rond het A VI-terrein 
Bij de peilbuizen rond hel AVI-terrein is bij slechts een monitoringronde (december 1996) het 
gehalte aan sulfaat bepaald. In een peilbuis (Al diep) is daarbij een gehalte aan sulfaal aange· 
troffen dat gelijk is aan de toetsingswaarde. In de overige peilbuizen lag hel gehalte onder de 
toetsingswaarde. 
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Fluoride 
In de peilbuizen S3, S5 en S6 rond de stortplaats word! he! gehal!e aan fluoride bepaald. De 
gehalten aan fluoride fluctueren tussen de 0 en 0,5 mg/l. Voor fluoride is geen toetsingswaarde 
opgesteld. Opgemerkt wordt dal in het Infiltratiebesluit voor infiltratie van oppervlaktewater in 
grand een toe!singswaarde van 1 mg/l word! gehanteerd. 
In een door de GGD opgesteld advies met toetsingswaarden voor bodemverantreiniging met 
exotische stoffen (november 1996) is een toetsingswaarde voor fluoriden berekend van 0,94 
mgll. De gemeten waarden liggen allen onder beide toetsingswaarden. 

Zuurgraad en geleidingsvermogen 
De gemeten waarden voor pH en EC in de peilbuizen en drains worden als niet afwijkend be
schouwd. Wei vall op da! in de peilbuizen rond het stort in 2004 en de daaropvoJgende ja ren 
hogere EC-waarden zijn gemeten dan voor 2004. De gemeten EC-waarden in de peilbuizen 
rond het stort liggen in 2008 echler weer op het niveau van voor 2004. Het is onduidelijk door 
welke stoffen de verhoogde EC-waarden worden veroorzaakt. 

Overige parameters 
Naast de macroparameters zijn, bij de start van de monitoring in december 1996, in het grond
waler van de drains en de peilbuizen ook een aanta! microparamelers onderzochl. In het 
grondwater van de drains ler plaatse van de C2-deponie worden tweejaarlijks nog een aantal 
microparameters onderzocht . In 2008 zijn deze parameters onderzochl. Opgemerkt wordt dat 
de loetsing in 2008 gewijzigd is met betrekking tot het omgaan met (Ie hoge) rapportagegren
zen en dat het AS-3000 protocol voor laboratoria in werking is getreden. 

Controledrains 
In 2008 zijn pJaatselijk lichte verhoogde gehalten aan PAK's en MAK's aangetrofien. In hel 
grondwaler van controled rain 21 is in 2008 een matig verhoogd gehalte aan ben
zo{k)fluorantheen aangetroffen. In de drains is in 2008 in geen van de grondwatermonsters een 
gehalle aan melalen hager dan de delectielimiet aangetraffen. 
Kwik is in de periode 1996 tol 1998 plaalselijk (drains 15, 16 en 19 ter plaatse van de C2-
deponie en peilbuizen S1 en S2) 1, in een gehalte boven de intervenliewaarde (= 0,3 J.1g1I) aan
getroffen. In de periode daarna is kwik incidenteel in gehalten hoger dan de streefwaarde aan
getroffen. In de drains ler plaatse van de stort is regelmatig een overschrijding van de streef
waarde voor chraom aangetralfen. Voor het overige zijn geen overschrijdingen van de loet
singswaarden aangetroffen in de periode 1996 Um 2008. 

Peilbuizen rand de stortplaats 
Kwik is bij de start van de monitoring in december 1996 plaatselijk (peilbuizen S1 en S2) in een 
gehalte boven de inlervenliewaarde (= 0,3 J.1gll) aangetroffen. Tevens is in veel van de peilbui
zen chroom in gehalten boven de streefwaarde aangetroffen. In peilbuis S6 is een lichte veront
reiniging met nikkel aangetroffen. 

Peilbuizen rond het A VI-terrein 
Bij de start van de monitoring in december 1996 is in veel van de peilbuizen chroom in gehalten 
hoven de slreefwaarde aangetroffen. Tevens is in peilbuis A5 een lichte verontreiniging met 
kwik aangetroffen. 

In mei 2004 is het grondwater uit de peilbuizen rondom het AVI-terrein op een uitgebreider pak
ket (minerale olie, vluchtige koolwalerstoffen en CZV) geanalyseerd. Aanleiding hiervoor waren 
de verhoogde gehalten aan chloride in de A-peilbuizen rond hel AVI·terrein wat levens zou 
kunnen duiden op een toename in gehalten voor overige parameters. 

, In 1996 en 1998 is in veel monsters van het grondwater van de drains ter plaatse van de C2-deponie 
kwik geanalyseerd met een dermate hoog deleclielimiet dat volgens de huidige toetsingsrege!s het water 
als ster\< verontreinigd met kwik zou worden beschouwd. Omdat het fictieve overschrijdingen betreffen 
worden ze in de rapportage buiten beschouwing gelaten (ze zijn ook niet als verontreinigd beschreven of 
gearceerd). 
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Uit de bemonstering in mei 2004 is gebleken dat voor minerale olie in peilbuis AS een over
schrijding van de streefwaarde voor minerale olie is aangetroffen. De overige geanalyseerde 
parameters zijn niet in verhoogde gehalten aangetroffen. 
3.5 Resultaten monitoring percolaatwater 

3.5.1 Aigemeen 
Regenwater dal op de stortplaats neerdaalt, komt na verloop van tijd aan de onderzijde als per
colaa! in de percolaatdrainage vrij. Dit percolaalwater word! opgevangen en in de biologische 
waterzuiveringsinstallatie van ARN B.V. gezuiverd. Het gezuiverde water word! via een eigen 
persleiding afgevoerd naar de RWZI van hel Waterschap Rivierenland. 

3.S.2 Beschikbare gegevens 
In tabel3.2 wordt een overzicht gegeven van de beschikbare gegevens tot en met het jaar 
2000. Het startjaar van de monitoring is 1996. 

Tabe13.2 Overzicht per jaar van beschikbare gegevens percolaatwater 

Percolaat drain' .2 1996 1997 1998 1999 2000 
A (AVI) " Ix " 0 " B(I·3) Ix " " 5x Ix 
B (4) Ix Ix " Sx Ix 
B (5) ~ Ix Sx Ix 
e2 Ix Ix Ix 0 1 x 
~ = starljaar metingen 
0 ontbreekt , 

Pakket: zuurgraad, geleidingsvermogen , 
Pakket: o/ie, CZV, BZV. CI, Ammonium, MAK 

In 2001 is aan de percolaatputten een nieuwe nummering toegekend, zoals weergegeven in 
label 3.3. Fase 6 is in 2002 in gebruik genomen. Om die reden is in 2002 gestart mel de be
monstering van P2. In tabel4.3 zijn de beschikbare gegevens vanal 2001 weergegeven. 

Tabe/3.3 

Percolaatput 
PI 
P2 
P3 
P4 
PS 
P6 

Overzicht nieuwe nummering percolsatputten 

fase 
lase 1, 2, 3 
lase 6 
lase 4 en 5 zuid 
lase noord 5 
lase noord 4 
C2-lase 1 

Tabe13.4 Overzicht per jaar van beschikbare gegevens percoJaatwater 

Percolaatput 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006 
PI 
P2 
P3 
P4 

PS 
P6 

, 

Ix Ix 
~lx 

Ix 1x 
1x 1x 
Ix 1x 
1x Ix 

= startjaar metingen 
ontbreekt 

Ix " " 1 x 

" " " " 
" " " " 

Pakke/: zuurgraad, geJeidingsvermogen 

Ix Ix " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " " " " " " " " 

1 , 

, 
Pakket: CZV, BZV, chlon'de, stikstof, minerale olie, GC-MS diverse organische verbindingen 
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3.5.3 Kwaliteit percolaat 

Ammonium 
Het percolaalwaler is vanaf 2001 niet meer geanalyseerd op ammonium. Voor 2001 zijn mel 
name in de putten 81 tim 83 hoge gehalten aan ammonium aangetroffen (400-1.300 mgN/I). 

Chloride 
Chloride is in voorgaande jaren overwegend aangetroffen in concentraties varierend tussen 
2.000 en 4.000 mg/l . Opvallend is dat in 2008 in de putten P2, P4 en P6 hogere gehalten aan 
chloride zijn aangetroffen dan voorheen. In P6 is hel gehatte aan chloride extreem hoog 
(12.000 mgll). De oorzaak hiervan is niet bekend. 

Minerale olie 
De gehalten aan minerale olie in de percolaalputten zijn slerk afgenomen sinds de eerste man i
loringsronde in 1996. Tijdens de monitoringsrondes in 1996, 1 997 en 1998 zijn hoge gehalten 
aan minerale olie aangetroffen. In 1998 werden de hoogste gehaJten gemeten tot maximaal 
14.500 ~gll . In de periode 2000 tim 2008 zijn overwegend gehalten aan minerale olie onder de 
detectielimiet of daarboven (rond 150 mgll) aangetroffen. Echter in 2006 zijn in PI tim P4 hoge 
gehaJten aan minerale olie aangelroffen (respectievelijk ; 850, 2.100, 2.900 en 1.200 ~gll). In P2 
is ook in 2008 een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie aangetroffen (750 ~g/l). 

PAK 
In de putten PI -P4 zijn in de periode 2003 tim 2006 verhoogde gehalten aan PAK aangetrof
fen. In de overige putten is geen PAK in gehalten hoger dan de detectiewaarde aangetroffen. In 
2007 zijn in de putten PI, P2, P3, P4 en P5 licht verhoogde gehalten aan individuete PAK aan
get rotten. In put P3 is een malig verhoogd gehalte aan fluorantheen aangetroffen. In 2008 zijn 
in aile putten lichl verhoogde gehalten aan individuele PAK en wederom een malig verhoogd 
gehalte aan fluorantheen in put P3 aangelroffen. Door verhoogde rapportage grenzen is 2008 is 
echter niet mel zekerheid te stellen 01 sprake is van ste rkere overschrijdingen. 

MAK 
Het gehalte aan MAK (vluchtige aromaten) ftuctueert sterk in de lijd. Aileen in het percolaatwa
ter van de pulten P2 en P3 is het aangetroffen gehalte constant hoog. In het percolaatwater van 
de putten P5 en P6 zijn in de periode 2003 tim 2006 geen gehalten aan MAK boven de detec
tielimiet aangetroffen. In 2007 en 2008 is het percolaatwaler niel geanalyseerd op MAK. 

Sliksiof kjeldahl 
De gehatten aan stikstof kjetdahlliggen over het algemeen. uitschieters daargetaten. het hoogSI , 
in de putten P2 en P3 (rond de 1.500 mgN-kjll) en hetlaagst in de putten P5 en P6 
«50 mgN-kjll). De gehatten in 2008 wijken over het atgemeen niet af van het bekende beeld. 
De enige alwijking is aangelroften in P6. waarin over het atgemeen zeer tage gehalten aan stik
stol kjetdaht wordt aangetroHen (rond 20 mgN-ki/t) maar waar in 2008 een gehalte aan stikstof 
kieldaht van 78 mgN-kjll is gemeten. Er is in geen van de putten een duidetijke trend waar
neembaar. 

BZV/CZV 
Het biotogische zuurstofverbru ik (8lV) en het chemische zuurstofverbruik (ClV) in hel perco
taatwater is over het atgemeen hager in de putten P1, P2 en P3 dan in de putten P4, P5 en P6. 
Vanaf de eerste metingen in 2001 is er over het algemeen zowel voor de elV ats voor de ClV 
een alnemende trend waarneembaar. De gemeten waarden in 2008 wijken over het algemeen 
niet af van het bekende beetd. Opvallend is echler dat in 2008 een hoog ClV is aangetroffen in 
put P2. 

Diverse organische verbindingen (GC·MS) 
In 2001 is in put P2 een ste rk verhoogd gehallen aan lenoten aangetroffen. Het gehalte aan 
fenolen in put P2 was in 2002 sterk algenomen en daarna zijn geen gehalten aan fenolen bo
ven de delectielimiet aangetroffen. 
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Grondwatermonitoring 

In de overige putten zijn in de periode 2001 tim 2005 incidenteellicht verhoogde gehallen aan 
fenolen aangetroffen. Vanaf 2005 is het percolaatwater niet geanalyseerd op fenolen. 

In de putten Pl en P4 zijn in de periode 2001 tim 2005 licht verhoogde gehalten aan chloor
lenolen aangetroffen. Vana! 2005 is het percolaatwater niet geanalyseerd op chloorfenolen. 

In de punen Pl en P4 zijn in de periode 2001 tim 2005 sterk verhoogde gehalten aan cresolen 
aangetroffen. Met name in de putten P2 en P3 zijn zeer hoge gehalten aangetroffen (maximale 
gehalte is 27.000 IJgll). Vanaf 2005 is het percolaatwater niet geanalyseerd op cresolen. 

Over het algemeen, ook in 2008, zijn in de percolaatputten geen gehalten aan vluchtige chloor
koolwaterstoffen, polychloorbifenylen, organochloorpesticiden en chloorbenzenen boven de de
tectiewaarde aangetroffen. Uilzonderingen hierop zijn aangetroffen in 2004 en 2005. In 2004 en 
2005 zijn in de putten Pl, P2 en P3 sterk verhoogde gehalten aan polychloorbifenylen aangetrof
fen. In deze putten zijn levens in 2004 (P1 tim P3) en in 2005 (P2) verhoogde gehalten aan 
chloorbenzenen aangelroffen. In pUI P4 is in 2004 tevens een verhoogd gehalte aan vluchtige 
koolwaterstoffen aangetroffen. 

Zuurgraad en geleidingsvermogen 
De in de periode 1997 tim 2008 gemeten waarden voor zuurgraad zijn vrij constant in de tljd. De 
gemeten waarden voor de zuurgraad worden niet als afwijkend beschouwd. 
In de eersle jaren van de monitoring (1997 tim 2000) zijn vrij uiteenlopende EC-waarden geme
ten , in de periode 2001 tim 2007 zijn over het algemeen waarden tussen 0 - 5.000 IJS/cm ge
meteo. De in 2008 gemeten EC-waarden liggen, met uitzondering van put P5, lussen de 10.000 
en 35.000 IJS/cm. Deze verhoging kan niet verklaard worden door de resultalen van de gemeten 
anionen en kat ionen. 

3.6 Resultaten monitoring oppervlaktewater 
In 2000 is gestart met het vaststellen van de kwaliteit van het oppervlaktewater bij 2 meetpun
ten rond de stortplaals. In 2003 zijn 4 meetpunten bemonsterd. Voor de monstemamepunten 
van het oppervlaktewater wordt verwezen naar de tekening in bijlage 1. De watermonsters zijn 
geanalyseerd op de parameters ammonium en chloride. Tevens wordl standaard de pH en de 
elektrische geleidbaarheid van hel oppervlaktewater bepaald. 

In 2000 overschreed het gehalle aan ammonium (4,8 mgNII) de toetsingswaarde op meetpunt 
2. In 2001 is hier een gehalle van 12 mgNII aan ammonium gemeten. In de periode van 2002 
tot en met 2008 zijn geen gehalten aan ammonium boven de toelsingswaarde gemeten ter 
plaatse van meetpunt 2. Op meetpunt 2 zijn geen gehaUen aan chloride boven de toetsings
waarde aangetroffen. Op meetpunt 1 zijn er geen overschrijdingen van de toetsingswaarde voor 
ammonium of chloride aangetroffen. 
De waarden voor zuurgraad zijn vrij constant in de tiid. In 2004 zijn de gemeten EC-waarden 
loegenomen van rond de 400 IJS/cm in de periode voor 2004 tot rond de 800 \-IS/cm in de peri
ode na 2004. Hierbij word! opgemerkt dat oak in de peilbuizen rond het stort in 2004 en de 
daaropvolgende jaren hogere EC-waarden zijn gemeten dan voor 2004. De gemelen EC
waarden in de peilbuizen rond het stort liggen in 2008 echler weer op het niveau van voor 2004. 
Het is onduidelijk door welke stoffen de verhoogde EC-waarden worden veroorzaakt. De in 
2008 gemeten waarden voor de zuurgraad en hel elektrisch geleidingsvermogen worden als 
niet afwijkend beschouwd. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 
Uit de resultaten van de in 2008 uitgevoerde monitoring, in combinalie met de resultalen uil 
voorgaande jaren, kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
• De resultaten van de monitoring van de stortplaals (controledrains en peilbuizen) liggen in 

2008 in lijn met de resultalen uil de voorgaande jaren. Ineidenteel worden verhoogde gehal
ten aan geanalyseerde parameters aangetrolfen (met name hel gehalte aan chloride en 
ammonium in peilbuis SB-ondiep), maar een trend kan hieruit niet worden afgeteid. 

• In de peilbuizen random het AVI-Ierrein (A 1 Vm AS) varieerden in 2008 de aangelroffen ge
halten aan ammonium en chloride binnen een vrij constante bandbreedte, vergelijkbaar met 
de resuttaten van voorgaande jaren. In 2008 zijn, nel als in 2007, in de peilbuizen Al en AS 
in de ondiepe en diepe fihers verhoogde gehatten aan chloride gemeten. De monitoring in 
2009 zat uit moelen wijzen of hier sprake is van een trend. Voor het overige worden de in 
2008 aangelroffen gehalten als niet afwijkend beschouwd ten opzichte van voorgaande ja
ren. 

• In het oppervlaktewater zijn in 2008 net ats in voorgaande jaren geen gehalten aan ammo
nium en chloride boven de toetsingswaarde gemeten. Wet vatl op dal de gemeten EC
waarden in de periode 2004 tim 2008 een factor 2 hoger liggen dan in voorgaande jaren. 
Een duidelijke verktaring hiervoor is niet voorhanden. 

Op basis van de bovenstaande conctusies wordl geconcludeerd dat de onderafdichling van de 
stortplaals funclioneert. 

4.2 Aanbevelingen 
Op basis van de monitoring in 2008 en de hieraan verbonden conclusies worden voor 2009 de 
votgende aanbevetingen gedaan: 
• Hel op eenduidige wijze voortzetlen van de huidige moniloringsslrategie am zodoende voor 

een tangere periode Ie beschikken over vergelijkbare cijters; 
• Naar aanleiding van de hogere gehalten dan voorheen aan chloride in de peilbuizen A 1 en 

AS word! geadviseerd am op basis van de resultaten van de volgende moniloringsrondes na 
Ie gaan of het hier incidenlele verhogingen betref! of dal sprake is van een (beginnende) 
trend. Deze aanbeveling geldt ook voor hel percolaat. waarin in 2008 in een beperkt aantal 
putten ook relatief hoge gehaltes aan chloride zijn gemeten . 
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Bijlage 1 

Situatie peilbuizen, controledrains en percolaatputten 
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Bijlage I: situering peilbuizen 
Situering van de peilbuizen A J tim A5 en S I tim S8 

(Oit is niet de ori ginele bij lage: Ori ginele bijlage is een AD kaart. ) 
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Aigemene toelichting toetsingskader 
De Wet bodembescherming (Wbb) geeft regels voor de bescherming van de bodem en 
de aanpak van eventuele bodemverontreiniging door middel van sane ring. Op hoofd
lijnen is in de Wbb aangegeven wanneer sprake is van bodemverontreiniging en wan
neer deze zodanig is da! sane ring met spoed nodig is. Tevens is in de Wbb aangegeven 
waar de saneringsdoelstelling aan moet voldoen. De concrete uitwerking hiervan is 
vastgelegd in circulaires, besluiten en regelingen op grond van de Wbb. 

De toetsingskaders en normen voor landbodemkwaliteil zijn opgenomen in het Besluit 
bodemkwalileit (VROM, Staatsblad 2007, nr. 469), de Regeling bodemkwalileit (V ROM, 
Staalscourant 2007, nr. 247 en 2008, nr. 122) en de Circulaire boclemsanering 2006, 
zoals gewijzigd op 1 oktober 2008 (VROM, Staatscourant 2008 nrs. 131, 134, 147 en 
186). Per 1 oktober is de Circulaire Streefwaarden en Intervenl iewaarden boclemsane
ring (V ROM, 2000, Slaatscourant nr. 39) vervallen. Hieronder is een korte samenvatting 
van de normen en loelsingskaders gegeven. 

Voor het anlwoord op de vraag of en in welke mate bodemveronlreiniging aanwezig is, 
zijn normen opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2006, zoals gewijzigd op 
1 oktober 2008. Het loelsingskader hierin is vaslgesteld voor grond en grondwaler en 
geldt voor landbodems. Voor de loelsing van de kwaliteit van walerbodems geldl de 
Circulaire sanering walerbodems (V&W, Slaalscouranl2007, nr. 245) Hierop wordt in 
deze bijlage niet verder ingegaan. 

Voor de loepassing van grond en bagger op landbodems geldl vanaf 1 juti 2008 het 
loelsingskader op basis van hel Bestult bodemkwaliteit. In de bijbehorende Regeling 
bodemkwalileil zijn normen opgenomen waaraan de kwaliteit van loe Ie passen grond of 
bagger of de kwaliteil van de onlvangende bodem kan worden geloelSI. 

Mel de genoemde regelgeving zijn per 1 oktober 2008 de Streefwaarden voor grand 
vervangen door de Achtergrondwaarden. De Bodemgebruikswaarden (BGW's) voor 
grond zijn als norm vervallen. De kwalileitseisen voor de op Ie leveren bodem, 
aanvulgrond en leeflagen bij bodemsaneringen moelen aansluiten bij de kwaliteilseisen 
die ler plekke gelden op basis van hel Beslul! en de Regeling bodemkwaliteil. 

Overzicht toetsingswaarden 
In de Circulaire bodemsanerlng 2006, zoals gewijzigd ap 1 aktaber 2008 en de Regeling 
bodemkwalileil worden mel betrekking tot grondwater de volgende laetsingswaarden 
anderscheiden: 

De Streefw8arde grondwater 
De Slreefwaarde grondwater geeft aan wat het ijkpunl is voor de milieukwalileit op de 
lange lermijn, uilgaande van Verwaarloosbare Risico's voor het ecosysteem. 



Bij/ag8 5: Toetsingskader boriemkwaliteil 

De Interventiewaarde bodemsanering veor grond en grendwater 
Geel! het milieukwaliteitsniveau aan waarboven ernstige vermindering optreedt van de 
funetionele eigenschappen van de bodem. 

De Interventiewaarden voor landbodems zijn gebaseerd op een uitgebreide AIVM-studie naar 
zowel humaantoxicologische als eeoloxicologische eHecten van bodemverontreinigende 
sloHen. De humaantoxicologische ernslige bodemverontreinigingsconcentratie (Serious Aisk 
Concentration = SAC h00l881l) is het gehalle in de bodem waarbij overschrijding van het 
zogenaamde Maximaal Toelaatbare Risiconiveau voor de mens (MTA Mroa81l) kan plaatsvinden. 
Voor de afleiding van de SAC humaall is uil gegaan van de situatie 'wonen mel tuin' met een 
'standaard' gedragspatroon, waarbij de meest relevante blootslellingsroutes zijn opgenomen. 
De SAC eco is het gehalte in de bodem waarboven 50% van de (potentieel) aanwezige soorten 
en processen negatieve effecten kunnen ondervinden (HCSO). De laagsle van deze twee 
gehalten is in principe als Interventiewaarde vastgesteld. 
De Interventiewaarden voor landbodems zijn derhalve gekoppeld aan de potentiEHe risico's van 
een bodemveronlreiniging. 
Voor waterbodems geld en aparte Interventiewaarden waterbodem. 

Het gemiddelde van de Achtergrondwaarde en de Interventiewaarde voor grand en het 
gemiddelde van de Streef- en Interventiewaarde grondwater (- Tussenwaarde) 
Deze waarde geeft de milieukwaliteit aan, waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het 
algemeen niet pOlentieel onaanvaardbare, risico's voor mens en milieu. Het betreft een 
rekenkundig gemiddelde van de Achtergrondwaarde en Interventiewaarde voor grond en de 
Stree!- en Interventiewaarde voor grondwater, dat niel rechtstreeks aan een specifiek 
risiconiveau is gekoppeld. Overschrijding van deze waarde heeft slechts een indicatieve funetie, 
namelijk het aangeven van de noodzaak om een nader onderzoek naar de kwaliteil van de 
bodem uil Ie voe ren. 

Indicatieve niveaus voor ernstige veronlreiniging 
In de Circulaire bodemsanering wordl een overzichl gegeven van aile thans vaslgestelde 
Indicatieve niveaus voor ernstige veronlreiniging. Deze Indicatieve niveaus voor ernslige 
veronlreiniging zijn vastgesleld voor stoflen waarvoor geen meet- en analysevoorschriften, dan 
wei onvoldoende toxieologische gegevens beschikbaar zijn , am een Inlerventiewaarde vast Ie 
kunnen stellen. 

Geval van ernstige verontreiniging 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste een slol de 
gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van 
grondveronlreiniging, of 100 m3 porienverzadigd bodemvolume in hel geval van een 
grondwalerveronlreiniging, hoger is dan de tnterventiewaarde voor landbodems. 

Toelichting milieuhygienisch Saneringseriterium 
Indien sprake is van een geval van ernstige veronlreiniging da! voor 1987 is ontstaan, dient Ie 
worden bepaald of de sanering al dan niet spoedig dien! te worden uitgevoerd. Voor landbo
dems dien! hiervoor de systematiek van het milieuhygienisch Saneringscriterium Ie worden ge
volgd. Deze syslematiek is beschreven in de Cireulaire bodemsanering 2006, zoals gewijzigd 
op 1 oktober 2008 en bestaat uit drie stappen. Stap 1 is hel vaststellen van hel geval van ern
stige veronlreiniging, de stappen 2 en 3 bestaan uit de bepaling van de risico's bij het huidig of 
loekomstig gebruik. Hierbij is stap 2 een slandaard risicobeoordeling die altijd dient Ie worden 
uilgevoerd en is stap 3 een locatiespeeilieke risieobeoordeling die facultatief is. Slap 3 kan wor4 

den uitgevoerd als er in stap 2 is bepaald dar er sprake is van onaanvaardbare risico's maar de 
standaard risieobeoordeling sluit niet voldoende aan bij de huidige of toekomstige situatie op de 
loealie . Stap 3 kan oak worden ui!gevoerd als men met specifieke teehnieken het risico beter wit 
bepalen. Als slap 3 is uilgevoerd, is het resul!aa! van slap 3 bepalend voor de beslissing om
trent de spoed van de sanering. 

Bij een risicobeoordeling wordl onderseheid gemaakl in risico's voor de mens, risico's voor hel 
eeosysteem en fisico's van verspreiding van de verontreiniging. In bijlage 2 van de Circulaire 
bodemsanering is de methode weergegeven waarmee de risico's kunnen worden bepaald. Ter 
ondersteuning is hel eompu!ermodel Sanscrit door het Van Haliinstituut ontwikkeld. 

/" G t" ..: ron mOJ 9909071 0, revisie 0 1 



8 ijlage 5: Toefsingskader bodemkwalileir (Vervolg 1) 

In principe dien! de sane ring van een geval van ernstige verontreiniging spoedig Ie worden uit
gevoerd tenzij is aangetoond dat er in de huidige at toekomstige situatie geen sprake is van 
onaanvaardbare risico's. Er moet dan aan aile drie de hieronder beschreven criteria worden 
voJdaan: 

risico's voor de mens 
• het MTR "~ wordtten gevolge van deze verontreiniging in de locatiespecifieke situalie 

niet overschreden; 
• mensen ondervinden geen aantoonbare hinder (bv huidirritatie en stank) van de bodemver

ontreiniging. Oi! geldt aileen voor de huidige situatie ; 

risico's voor he! ecosvs!eem 
• de Toxische Oruk (TO) over een bepaaJd oppervlakte (afhankelijk van he! gebruik van de 

localie) is niet hager dan 0,2 of er is op basis van ecologische meetmethoden aangetoond 
dat er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor he! ecosysteem; 

risico's voor verspreiding 
• er is geen kwe!sbaar object binnen een straal van 100 m van de Interventiewaardecontour in 

het grondwater; 
• er is geen sprake van een drijflaag van waaruit verspreiding plaatsvind!; 
• er is geen sprake van een zaklaag van waaruit verspreiding plaatsvindt; 
• he! tolale bodemvolume waarbinnen he! grondwater is veron!reinigd met een of meer stoffen 

in gehalten boven de Inlervenliewaarden is niet groter dan 6.000 m3 of als het wei groter is 
dan 6.000 m3 dien! de jaarlijkse verspreiding van de verontreiniging met een of meer stoffen 
boven de interventiewaarde in he! grondwater binnen een kleiner bodemvolume dan 1.000 
m3 plaa!s Ie vinden . 

Toelichting saneringstijdstip 
Een geval van ernstige verontreiniging waarbij sprake is van onaanvaardbare risico's dien! 
spoedig te worden gesaneerd. Dil houdt in dat de onaanvaardbare risico's zo snel mogelijk die
nen te worden weggenomen. Ais indicatie voor de lermijn waarop de (deel )sanering dient aan 
te vangen geld! als richtlijn: binnen 4 jaar na he! afgeven van de beschikking ernst en spoed. 

Zorgplicht 
Los van he! toetsingkader is in 1987, bij de inwerkingtreding van de We! bodembescherming, 
hel zorgplichtartikel van krach! geworden. ledereen die vanaf 1987 handelingen verricht die de 
bodem (verder) verontreinigen, is verplicht direct saneringsmaalregelen Ie Iretfen, zodat de ou
de situalie word! hersteld. 

Toetsingswaarden voor de onderzoekslocatie 
De toelsingswaarden zoals vastgesteld in Circulaire bodemsanering 2006, zoals gewijzigd op 1 
oklober 2008 (VROM, Staatscourant 2008 ms. 131 , 134, 147 en 186) en die voor de onder
zoekslocatie van toepassing zijn, zijn opgenomen in de navolgende labeUen. 
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0,01 

Chloorbenzenen (som) 

99090710. revisie 01 



BijlSg6 5: T06t$ingSksder bodemkwslitelt (Vervolg 3) 

0,033 
0,008 

rabel 85.2: Toets;ngswssrden voor grondwsrer (VROM·toets;ngsksder). Her betreft gehslten in mgA 
Parameter 

Ammonium (mgN/l) 

chloride 

sulfaal 

Toetsingswaarde grondwater 

1,0 
120 
250 

99090710. revisie 01 



r G .. 'I: rontmlJ 

Bijlage 6 

Kwaliteitsborging Grontmij 

990907 10. revisie 01 



Bijlage 6: Kwalileitsborging Grontmij (Vervolg 1) 

Kwaliteitsborging 
De kwaliteit van de door Grontmij uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen op het gebled van bodembeheer wordt 

op de volgende manieren gewaarborgd: 

@ Grontmij 

NEN-EN-ISO-9001 

Het managemenlsysteem van Grontmij Neder1and B.V. is gecertifICeerd tegen NEN-EN-ISQ-9001: 2000. 

Oeze norm geeft een mooel voor exteme kwalilellsborglng en voor certifieatie. Er wordl een aanlal acliv!· 

leilen aangegeven. die vcor hel geven van vertrouwen in de relalle klantfleverancler worden aangeloond. 

Oil omval zowel rane!voorwaarden voor kwallteitsverbelering als eisen vcor kwalileitsborging. 

NEN-EN-ISO·14001 

Het managementsysteem van Grontmij Naclerland B.V. is gecertifICoord legen NEN-EN-ISO-1 4oo 1: 

2004. Deze norm geeft eisen en richl lijnen voor het gebruik van milieuzorgsystemen. Met hel certitieaat 

loonl Grontmij aan det zij de zorg voor het milieu in haar dienstverlening en inteme badrijlsvoering goad 

heeft georganiseerd. Kempunten dearbij zijn het naleven van wet- en regalgeving an de voortdurende 

verbetering van milleuprestaties. 

VCA 
Gronlmij Nederland B.V. voldoel aan de veiligheidsmanagamentnorm VCA·· van de SlIehtlng Samen' 

werken voor Veiligheid. [)g norm betreft "het uitvoeren van bodemonderzoek op het gebied van elviele 

techniek. eultuurtechniek. milieu. winning van zane!. grind en klei en werken in de risicogebieden rallinlra

slructuur". 

Bouwstoffenbeslul t1Besl uil bodemkweliteit 

Grontmij Nederland B.V. is gecerlifieeerd voor het uitvoeren van keuringen voIgens het Besluit bodem

kwaliteil (voomeen Bouwstoffenbesluit) (BRL SIKB 1000). Grontmij is aangewezen door de ministers van 

VAOM en V&W voor monstememing voor de volgende eategorieen: 
• Grand (partijkeuringen): 
• Malerialen vertlardingsconstructies: 
• Niet·vormgegeven bouwstoffen ui l stalische partijen: 
• Vormgegeven bouwsloffen uil stalisehe partijen. 

Mel ditlogo op offertas en in rapportages word! aangegeven dal de werkzaamhaden conform de BAL 

SIKB 1000 zijn uitgevoerd an dat de wena:aamheden voldoen aan het Besluit bodemkwali lel!. Bij afwij

klngen op kritische punlen wordt het logo niel gevoerd. Zle voor motivatie dan de leks!. 

SIKB 

De Stichling lnfrastructuur Kwalitaitsborging Bodembeheer (SIKB) is een samenwerklngsverband van 

markt an ovemeid. met als doel de kwaliteit van besluitvorming. dienstverlening an raalisalia van boclem

beheer Ie verhogen. Gronlmij Is actief betrokken bij het wtlrk van SIKB. Grontmij Naclerland B.V. is geeer

tl l iceerd voor: 
• hal Uitvoeran van valdwark (BAL SIKB 2000): 
• mi!ieukundige bege!eiding van boclemsaneringen (BRL SIKB 6000). 

Mel ditiogo op offertes an In rapportages wordt aangageven of hel werk conform de BAL SIKB 2000 of 

6000 is uitgavoerd. Bij afwijkingan op kri~sche ~.Jnlen wordt hetlogo nial gevoerd. lie voor mo~vatie dan 

de leKsI. 

SRL 5052 

Grontmij Nedertand B.V. beschikl over hel SBC-Procescertificaal voor asbestonderzoek volgens de Nati· 

onale BeoordelingsrlchUijn (BAL 5052) en Is daarmee wenelljk gerechtigd 101 het uitvoeren van asbest 

inventarisalies. 

V.B 
Grontmij Naclerland B.V. is aetiel lid van de Verenlging Kwalileltsborging Bodamooderzoek (VKB). Deze 

vereniging van milieuadvies- en veldwerkbureaus werkt aan de kwaliteitsborging van boclemonderzoek 

en boclemadvies door o.a. hal stellan van eisen inzake opleiding en ervaring.toepassing van norman en 

vcorschriften en certifiealie. Onze advies· en valdwerkzaamheden worden ui tgevoerd conlorm de kwali

leitsaisen van deza vereniging. 

Milieukundig laboratoriumonderzoek 

De laboratoria. die door Grontmij worden ingaschakeld voor het uilvoeren van mi!ieukundig laboralorium

onderzoek. voIdoen aan da acereditatiecriteria van de Raad ven Accraclitatie conlorm NEN-EN-ISOIIEC 

17025: 2005. 

april200B 



I 

Definitief rapport 

• --
ODD 

• D e 0 • 

000 

ROYAL HASKONING 

Bijlage 7 
Actualisatie BBT-toets 

9V4717.01 /ROOO3INijml 

16juli2010 



ARN a.v. 

21 juli 2010 

Definitief rapport 

9V4717.01 

BBT toets ARN Nijmegen 
Actualisatie meestoken gevaarlijk afval 



Barbarossastraat 35 

Postbus 151 

6500 AD Nijmegen 

+31 (0)243284264 Telefoon 

+31 (0)243236146 Fax 

Info@nijmegen.royalhaskonlng.com E·rnall 

_ .royalhaskonlng.com Internet 

Amhem 09122561 KvK 

Documenttitel BBT toets ARN Nijmegen 

AcluaHsatie meestoken gevaarlijk afval 

Verkorte docomenttilel BBT loels ARN 

Status Definitief rapport 

Datum 21 juli 2010 

Projectnaam MER en vergunningaanvraag meestoken 

gevaarlijk afval ARN 

Projectnummer 9V4717.01 

Opdrachlgever ARN B. V. 

Referenlie 9V4717.01/R0004/Nijm 



INHOUDSOPGAVE 

1 INLEIDING 
1.1 Aigemeen 
1.2 Categorie-indeling volgens IPPC 

2 TOETSING 

3 BREF AFVALVERBRANDING 

BST toels ARN 

Oefinilief rappon 

. , . 

• 

Biz. 

1 
1 
1 

4 

5 

9V4717.0 1 fROOO4fNijm 

21 juli 2010 



1 INLEIDING 

1.1 Aigemeen 

De EUfopese richtlijn ~Integrated Pollution and Prevention Contror (IPPC) 200B/1JEG is 
sinds 1996 van kracht en heeft als doelstelling om tot een ge"lntegreerde aanpak te 
kamen om industriele verontreiniging te voorkomen en te bestrijden. Vanaf oktober 1999 
moeten nieuwe (en belangrijke wijzigingen aan bestaande) inrichtingen valdoen aan de 
Europese IPPC-richtlijn: vanaf 31 oktober 2007 geldt deze eis oak voor aile bestaande 
inrichtingen. 

8epaalde bedrijfsmatige (in het bijzonder industriele) activiteiten moeten worden 
voorzien van een vergunning teneinde 'een haag niveau van bescherming van het 
milieu in zijn geheel te bereiken'. Oil moet worden gerealiseerd door het voorkomen of 
beperken van emissies naar lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen 
betreffende afval . 

Om te komen tot dit hoge beschermingsniveau wordt elke activiteit getoetst aan de best 
beschikbare techniek (8BT: in het Engels: Best Available Techniques (BAT)) . Bij de 
bepaling van de best beschikbare technieken moeten de in bijlage IV van de richtlijn 
vermelde punlen, waaronder de kosten en de balen, speciaal in aanmerking worden 
genomen. 

Om te toetsen of de installaties en werkwijzen van een bedrijf voldoen aan de Best 
Beschikbare Technieken, zijn zogenaamde BBT referentiedocumenten opgesteld 
(BREF's) . Deze BREF documenten zijn zowel gerich! op specifieke branches (verticale 
(sectorale) BREF's) als algemene activi!eiten (horizontale BREF's) van een bedrijf. Voor 
een aantal BREF's zijn ook zogeheten oplegnotities opgesteld. Deze oplegnotities 
hebben betrekking op een nadere toelichting en concretisering van de desbetreffende 
BREF. 

In 2007 is voor ARN een toets uitgevoerd, waarin is geconcludeerd dat ARN voldoet aan 
toepassing van SST. Onderhavige toetsing betrefl een toels op destijds nag niet 
beschikbare BREF documenten en op een wezenlijke wijziging in de bedrijfsvoering. 

1.2 Categorie-indeling vorgens IPPC 

In bijlage I van de IPPC-richtlijn is aangegeven welke categorie~n van industri~le 
activiteiten onder de werkingssfeer van de richtlijn vaUen. ARN kan op basis van haar 
bedrijfsactiviteiten in een aantal categorie~n van bijlage 1 van de IPPC richtlijn worden 
ingedeeld. 

De navolgende activiteiten (in willekeurige volgorde) worden door ARN uitgevoerd. 

1. Op- en overslag van afval ; 
2. Verbranden van RDF; 
3. Sreken (shredderen) van afval ; 
4. Sorteren (zeven) van afval ; 
5. Storten van afval ; 
6. Siologisch drogen van afval : 
7 . Vergisten en composteren van organisch afval ; 
8 . Afvalwaterbehandeling : 
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9. Koeling; 
10. Monitoring. 

Op basis van bovenstaande activiteiten is ARN in te delen in de volgende categorieen 
uit bijlage I van de IPPC richtlijn: 

5.2 Instal/aties voor de verbranding van slede/ijk afva' (huishoudeJijk afva/, alsmede 
bedrijfs-, industrieel en institutioneel afval dat qua aard en samenstelling te vergeJtjken is 
met huishoude/ijk afvaJ), met een eapaeiteit van meerdan 3 ton per uur. 

Onder deze categorie vallen de beide verbrandingslijnen van ARN. 

5.3lnstal/aties voorde verwijdering van ongevaarfijke afvalstoffen in de zin van bijalge II 
A van de Rieht/ijn 2006l121EG. Rubrieken 08, 09, met een capaeiteit van meer dan 50 
ton perdag. 

Onder deze categorie vall voorbehandeling ten behoeve van het storten of verbranden: 
de shredders en de breker- en scheidingsinstallatie van ARN. 

Vergisten en composteren : binnen de inrichting vwordt het vergisting- en 
composteerproces ingezet voor de verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen volgens 
een 08 handeling (biologische behandeling, >50 ton/dag) om de geproduceerde 
compost vervolgens nuttig af te zetten (R3 handeling, terugwinning van organische 
stoffen). Om deze reden is het vergisting- en composteerproces niet IPPC-plichtig. 

5.4 Stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen of een totale capaciteit van 
meerdan 25.000 ton hebben, met uitzondering van stortpJaatsen voor inerte 
afva/stoffen. 

Onder deze categorie va It de stortplaats van ARN. 
Art. 1, lid 2 van Richtlijn 1999/3 1 bepaalt dat een stortplaats geacht wordt te voldoen 
aan de IPPC-richtlijn als voldaan is aan de Eisen van Richtlijn 1999131 . 
Bestaande stortplaatsen hadden tot 2009 de tijd om aan Richtlijn 1999131 te voldoen, 
terwijl de IPPC-richtlijn al in 2007 ge"lmplementeerd moest zijn. 
(Bran: Richtlijn betretfende het storten van afvalstoffen [1999/31/EG (PbEG L 182, 
16.7.1999)] en Beschikking van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling van 
criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen 
overeenkomstig artikel16 en bijlage II van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten 
van afvalsloffen [2003f33fEG (PbEG L1 1, 16.1.2003)[ 
Een toetsing met betrekking tot het storten heeft in het kader van het nemen van een 
eerdere beschikking al plaatsgevonden. In de beschikking d .d. 16 december 2003 is 
geconcludeerd dat deze activiteit voldoet aan de Richtlijn Storten en daarmee impliciet 
ook aan BBT. 

Conform de Regeling aanwijzing BBT -documenten (Staatcourant 28 November 2005. 
nr. 231) is in tabell weergegeven welke BREF documenten van toepassing zijn voor de 
verschillende categorieen uit bijlage I van de IPPC-richtlijn.' 

, BJZ2009027212, Wijziging Regeling aanwijzing BBT -documenten, Ministerie 
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, Staatcourant 27 mei 2009 
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Tabel1 Bepallng van toepasslng zjjnde BREF documenten 

Installatie In bljlage 1 Prlmair relevante BREF· Aanvullende BREF· BREF documenten (voor 

RlchtliJn 2008l1 1EG documenten documenten (voorzover :lover relevant In 

Categorie 5.2 

Categorie 5.3 

BREF Alvalbehandeling 

BREF Alvatverbranding 

BREF Afvalbehandeling 

relevant In individuele 

BREF Koelsystemen 

BREF Op- en overs lag 

bulkgoederen 

BREF Koelsystemen 

BREF Op- en overs lag 

bulkgoederen 

individuels gevallen) 

BREF Cross media & 

economics 

BREF Monitoring 

BREF Crosse media & 

economics 

BREF Monitoring 

Categorie 5.4 Geen BREF. De eisen aan stortplaatsen op grond van Richlliirl999131 lEG betreffende 

I 

Op basis van tabel1 voigt in het onderhavige document de BBT·toetsing voor de 
situatie behorend bij de revisievergunningaanvraag van ARN. In 2007 zijn de installaties 
en de bedrijfsvoering al getoetst aan onderstaande BREF documenten en is 
geconcludeerd dat ARN voldoet aan toepassing van BBT. 

• BREF Afvalverbranding (versie augustus 2006); 
• BREF AfvalvelWerking (versie augustus 2006); 

• BREF Koelsystemen (versie december 2001); 

• BREF Op· en overslag bulkgoederen (versie juli 2006); 

• BREF Economics & cross media effects (versie juli 2006); 

• BREF Monitoring (versie juli 2003). 

Het BREF Energie efficiency (versie februari 2009) was destijds nog niet definitief. 
Daarom is ten behoeve van de onderhavige revisievergunningaanvraag toetsing aan dit 
BREF toegevoegd en is daarmee de BBT·toets op de van toepassing zijnde BREF 
documenten gecomplementeerd. 

Daarnaast is wegens voortschrijdende technisch inzicht in de werking van de IBT· 
installatie en de aangevraagde gewijzigde procesvoering voor deze installatie opnieuw 
een BBT·toets uitgevoerd , waarbij het BREF AfvalvelWerking als referentiedocument is 
toegepast. 

De nieuw aangevraagde activiteiten in de revisievergunningaanvraag (vergisting met 
compostering) zijn • zoals gesteld in de revisievergunningaanvraag . niet IPPC·ptichtig . 

BBT teels ARN 
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2 TOETSING 

Op 8 maart 2007 heeft ARN voor haar op dat moment bestaande activiteiten een 88T
teels bij bevoegd gezag ingediend (referentie: 22505/02 .01.18.01 , zie bijlage 1). Deze 
toetsing is door bevoegd gezag geaccepteerd. In 2007 is getoetst aan de BREF 
documenten: 

• BREF Afvalverbranding (versie augustus 2006); 
• BREF Afvalverwerking (versie augustus 2006): 

• BREF Koelsystemen (versie december 2001); 
• BREF Op- en overslag bulkgoederen (versie juli 2006); 

• BREF Economics & cross media effects (versie juli 2006); 
• BREF Monitoring (versie juri 2003) . 

• 

Ten tijde van uitvoering van de toetsing in 2007 was de BREF Energie Efficiency nog 
niet gereed. lnmiddels is dit BREF-document definitief en conform de KRegeling 
aanwijzing BBT-documenten" ook verplicht om te toetsen voor de activiteiten van ARN. 

In de revisievergunningaanvraag van april 2010 is om deze redenen een aanvulling op 
de toetsing uit 2007 opgenomen door uitwerking van de richtlijnen uit de BREF Energie 
Efficiency (versie februari 2009) en een aanvulling op het BREF Afvalverwerking 
vanwege de gewijzigde bedrijfsvoering van de IBT-instaliatie. 

Onderhavig document betreft een aanvuliende actualisatie van de BST-toets met als 
nieuw element de toetsing van de verwerking van gevaarlijk afval in de bestaande AVI 
van ARN. De relevante SREFs voor deze wijziging zijn in principe het SREF 
afvalverbranding en het BREF afvalverwerking. Het BREF afvaJverwerking bevat echter 
geen specifieke BST voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen. De toets richt zich 
daarom aileen op de aanvuUingen vanuit het BREF afvalverbranding. 

SST toets ARN 

Definltief rapport . , . 9V47 17.01 fROO04fNijm 
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• 

BREF AFVALVERBRANDING 

Dit BREF gaat in op aile technische (en milieutechnische) aspecten, verbonden aan 
afvalverbranding, inclusief de benodigde voorbewerking, thermische velWerking, 
rookgasreiniging , energieaspecten, residubehandeling etc. Het belangrijkste hoafdstuk 
is het hoafdstuk 5, waarin middels een groat aantal BAT-items aangegeven wordt. aan 
welke voorwaarden dient Ie worden voldaan om van toepassing van BAT Ie kunnen 
spreken. De fijst van BAT items is opgesplitst in verbranding algemeen, verbranding van 
huishoudelijk aNal, slib, ziekenhuisafval en gevaarlijk afval. 

In de onderstaande overzichtstabel zijn de diverse BAT-items opgenomen, voor zover 
van toepassing voar verbranding van gevaarlijk afval, aangezien de inrichting voor wat 
betreft de overige facetten reeds getoetst is in 2007 en aan BBT-voldoet (zie bijlage 1) . 

BST loets ARN 

Defimtief rapport - 5 -
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70 
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BBT toets ARN 

Definitief rapport 

In aanyulling op BAT 4 gebruikmaking van 
specifieke systemen lloor gevaarlijk afval, op basis 
van een risicogedreven benadering naar de 
herkomst van het afval: labelling, controle , 
monstemame en tests. Over het algemeen 
moeten de volgende onderdelen worden 
gecontroleerd: 

• calorische waarde 
• vlampunt 

• PCB's 
• Halogenen en lWavel 
• Zware metalen 
• Afval compatibiliteit en reaclivileit 

• 
Mixen, mengen en voorbehandelen van 
yoaf homogeniteit tbv verbrand ing beschouwen in 

Een sysleem voor gelijkmatige toevoer van vast 
gevaarlijk alval om de verorandingskarakteristiek 
en rookgassamenslelling Ie verbeleren. 

en gasvormig 

Gebruikmaking van een verbrandings~amer voor 
opslag. schudden en transporteren van afval. 
Walergekoelde ovens hebben de vaarkeur voor 
situaties waarbij : 

a. de onderste verbrandingswaarde van het 

nvt 

- 6-

geschreven en 
geTmplementeerd (zie MER §4.5.3). 
Voor zover genoemde parameters relevant zijn 
\loar het verbrandingsproces bij ARN, voar de 
emissies van ARN enlof \lOQr de veiligheid bij 
ARN zal ARN die gegevens vooraf van de 
aanbieder verlangen. 
In gevar van twijfel zal ARN zelf (Iaten) 
verifiaren. 

wordt 

ARN hanteert mechanische 
doseervoorzieningen om de brandslof in de 
vuumaard Ie brengen. Hiermee wordt een 
gelijkmatige toevoer van het (gevaarlijk) afval 

ARN verbrandt vanwege haar voorbewerking al 
hoogcalorisch niet-gevaarlijk afval. Het rooster 
is voorzien van waterkoeling. Oil sluil dus goed 
aan bij de hoge calorische waarde van hel 
gevaarlijke afval. Vaor de bedrijfsvoering in 
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BST toets ARN 

Definitief rapport 

GJ/ton) of 
b. hogere temperaturen bijv. >1100 °C 

" en he! algeheel 
elektriciteilsgebruik om Ie kamen tot een 
elektriciteilsgebruik van 0,3 - 0,5 MWh/ton 
verwerkt afval. Weerscondities hebben grate 

Voor grootschalige gevaarlijk afvalverbranders en 
andere verbranders met een groot verschil aan 
input hel gebruik van : 

• natte rookgasreiniging is BST 
• specifieke techn ieken ler reductie van 

jodium- en broomemissies indien deze 
substanties in noemenswaardige 
concentraties aanwezig zijn in de input 

- 7-

MER 4.5.5 

Zie oak punt 63, waarin word! aangetoond da! 
he! eigen gebruik beperkt blijft tot 0,15 
MWh/ton. Oil zal niet wijzigen als gevol9 van de 
loepassing van gevaarlijk afval. 

op grate 
verwerken. Daarnaast past zij natte 
(afvalwatervrije) rookgasreiniging toe en 
bevatten de te accepteren afvalstoffen geen 
jodium en broomhoeveelheden, die sterk 
af.Nijken van dat in het nu al te verbranden 
huishoudelijk en hierop gelijkend bedrijfsafval. 

Bovendien zuUen de concentraties - indien 
aanwezig - sterk zijn verdund door 
homogenisering met het huishoudelijk en 
hiermee vergelijkbaar bedrijfsfafval. Uit het 
monitorings- en evaluatieprogramma zal blijken 
of er ondanks deze maatregelen (relatief) grote 
hoeveelheden van deze stoffen worden 
ge~mitteerd . Wanneer dit het geval is zal ARN 
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Bijlage 1 
Beoordeling BG informatiedocument IPPC toetsing 2007 
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Gedeputeerde Staten 

ARN B.V. 
T.a.v. de heer H.J.J. Arends 
Postbus 7006 
6503 GM NIJMEGEN 

datum IIUmtnef 

3 april 2007 MPM10304 

""'"'-
Beoordelen informatiedocument IPPC 

Geachte heer Arends. 

--=p..rovincie 
GELDERLAND 

Be.w~kadnt.f 
Huff der Provirlde 
Marld 11 _.m 
telefoon (020) 3sg '" " 
tMfel( (026) 359 ~ &0 
~~.nI 
JntemeI_.g8lderfMld.fII 

Po.,,,,,,,. 
PorlbuJ i090 

"'" GX Amhom 

Op 20 maart 2007 ontvingen wij hel door U opgestelde Informatiedocument inzake de Europese 
richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Op basis hiervan kunnen wij de loels 
ullvoeren die vaslgelegd Is in artikel22.1a van de Wet milieubeheer. 

ARN B.V. is een installatie zoals bedoeld in de IPPC-richtHjn door een aanwijzlng in Bijlage 1. 
artike! 1, onder 5.2 -Afvalverbrandingsinstallaties met een capacileit van meer dan 3 ton per uur
en 5.3 -rnstallaties voar de verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 
meer dan 50 Ion per dag-. 

De voor uw InrlchUng relevante BAT·referentiedocumenten (Best Available Techniques) zijn : 

-
-
-
-

Waste IncIneration; 
Waste Treatments Industries; 
Industrial Cooling Systems: 
General Principles of Monitoring; 
Emissions from Storage; 
Economics and Cross-Media Effecls. 

In uw rapportage hebt u aangegeven hoe door u Invulling is gegeven aan de hiervoor genoemde 
referentiedocumenten. Uw rapportage geeft ons geen aanleiding om tot een ambtshalve aan
passing van uw milieuvergunnlng over Ie gaan, uw afvalverbrandingsinstallatie voldoet aan de 
IPPC. 

Een afschrift is verzonden aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivie
renland en VROM-Inspeclie Reglo Oosl. 

inlichtlngen bij dhr. J . Willemsen 

j. willem sen 1@prv.gelderland.nl 

\ 8 APR. 2007 

_~. (026) 359 61 39 
BNG ·,-Gr.venhlige. relr. nr. 28.50.10.82" 
ABN t AMRO Amhem. relt. nr. 53.50.26"'83 
PoItblInk1Jlrorekening 86Q762 
BlW nr. 0011125100.803 

IBAN",.: NL74BNG02S5010824 
swrFTIBIC: BNGHNL2G 

I 

I 



-----=12 ro v; n ci e 
GELDERLAND 

Wi; hopen u hiermee voldoende Ie hebben gernformeerd. Wanneer u nog vragen hebt over deze 
brief, dan kunl u contact opnemen met de heer J. Willemsen. Zijn telefoonnummer is (026) 359 
81 39. 

Hoogachtend, 

Kaal 
Milieu en Water 

I EindVerwijdering & Nazorg 
Bodem & Arval 

code: 64220.out 
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Bezoekedrn De Biomboogerd 1, 4003 ax Tiel 
Postadr .. Poslbus 599, 4000 AN TIel 

T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 
• E info@.YsrI.nI 

Bank 63.67.57.2S9 
I _ .waterschaprivierenland.nl 

ARN B.V. 
I.a.v. de heer H.J,J . Arends 
Postbus 7006 
6503 GM NIJMEGEN 

Datum: Ons kenmeoc: 

7 mci 2007 Z 20070441 7/18069 

Bcoordcling infonnalicdocummllPPC 

Geachte heer Arends. 

Uw kenmer1l: 

22505102.01 .18.0 I 

Watersc h a p 
Rivierenland 

VERZONDEN B ME l 1007 
Behandeld door. 

F. R-"1nmCf$wanl 

Doortdesnurnmerl &-mail; 

288 

Op 8 maart 2007 hoon u ons verzocht het door u opgcstelde infonnatiedocument inzake de Europese 
richtlijn Integrated Polution Prevention and ConlrOl (LPPC) te gebruikcn voor het uitvoeren van de 
toets zoals die vastgelegd in artike122. 1 a van de Wet milieubeheer. 

De toets die door het watcrschap. als bevoegd gezag voor de we;. verontreiniging oppervlaktewatclCiI 
(Wvo) is uitgevoerd. heeft alleen betrekking op de voor (af-vaJ)waler relevanle aspecten. 
Het resultaat van deze toets is weelgegeven in de bij dezc brief gevoegde bijlage en geeft aan clat de 
installaties behorende bij de inrichting voldoen ann de lPPC. 

Er is derhalvc geen aanleiding de vergunning op grond van de Wvo (ambtshalvc) te wijzigen. 
Een afschrin is verzonden aan Gcdeputccrde Staten van Gelderland. 

We hopen u hi<.,tnee voldocnde te hebben geinfonncerd. 

Hoogachtend. 
namens het college van dijkgraaf en heemraden 
van Waterschap Rivierenland. 
het hoofd van de afdeling Vergunningen. 

drs. r. p.e .G. Willems 

BIJlage(n): Booordc1ingsdoc:umClltlPPC 
Afsctvift provincic Gcldcrland 

• 



Bezoekadres De 81omboogerd 1,4003 BX Tiel 
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel 

T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 
E Info@WSr1 .nl I v.ww.waterschapriviereniand.nI 

Bank 83.67.57.269 
Waterscha p 

Rivierenland 

Uitvoeringlbeoordcling IPPC tocts voor water relcvante ondcrdclcn. 

Uitgevocrd door F. Remmerswaal Datum: lmei 2007 

Betreft: ARN BV Weurt Status: dcfinitief 

De £PPC richt1ijn heeft ten doel Ie komen tot eeo gei"ntegreerde preventie en beperking van 
verontreiniging van stoffen in het milieu. Geslreefd wordt naar een zo hoog mogeJijk 
beschermingsniveau. In de richtlijn wordt aan de lidstaten de opdracht gegeven om er zorg veor te 
dragen dat de tot vergunningveriening bevoegde autorileiten via hel instrument vergunningen aan het 
doel en de uitgangspunten van de regelgeving kunnen voldoell. 
De lidstaten moesten op 30 oktober 1999 de richtlijn gefmplementeerd hebben in nationale welgeving. 
Af te geven vcrgunningen voor nieuwe installaties moctcn vanaf die datum voorschriften bevalten 
waannee aan het besehenningslliveau van de richtlijn wordl voldaan. Vcrgunningen voor bestaande 
inslallalies moeteo uiterlijk voor 30 oktober 2007 dergelijke voorschriften bevatten. 

Dc ARN BV (hierna te nacmen de ARN) heeft in het kader van de IPPC cen toets uitgevoel'd, 
vastgelegd in een infonnatiedocument. Het bedrijfheeft in haar brief van 8 maart 2007 het watersehap 
verzoeht dit informatiedocument te gebruiken voor de IPPC toets. 

Deze toetsing heeft betrekking op de lozingsvergunning op grand van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren verieend door Watersehap Rivierenland op 6 november 2003 onder nummer 2001· 
6672 en laatstelijk gewijzigd op 27 september 2005 onder nummer 2005·11 131. 

In deze notitie is toepassing gegeven aan de artikelen 3 en 6 tot en met 10, artikel 12, artikel 15, leden 
1,2 en 4 en artikel 18 van de IPPC riehtlijn . 

Bcdrijfscatcgoric cn watcrrelevante activiteiten. 

Het bedrijf is IPPC plichtig voor de volgende categorieen: 
Categoric 5.2 "blstallaties voor het verbranden van stedelijk afval met een capaciteit van meer dan 
3 Ion per uur" . 

• Categorie 5.4. Stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen of een totale capaciteit van 
meer dan 25 000 ton hebben, met uitzondeting van stortplaatsen vaal' inerte afvalstoffen. 

Aangezien aUe overige bij de ARN uitgevoerde aetiviteiten teehnisch cn organisatorisch samenhangen 
met de TPPC plichtige activiteiten vallen aIle aetiviteiten onder de ll)PC pJiehe 

BAT Reference documents. 
In de lPPC richtlijn is opgenomen dat installaties moelen voldoen aan de Best Available Techniques 
(BAT) . In Nederland wordt het begrip Best Beschikbare Techniek (BST) gebruikt. De BAT zijn 
vastge1egd in "BAT " Reference Documents" (BREP's). Deze documenten zijn verplicht als 
referentiekadcr. Hierbij wordt onderseheid gemaakt tussen zogenaamde verticale en horizontale 
BREF's. Verticale BREF's zijn van loepassing als de daar op betrekking hebbende installaties 
aanwezig zijn of in de aanvraag zijn genoemd. Horizontale BREF's zijn van toepassing als deze 
betrekking hebben op een speciflek deel van de inslallalie. De geheJe installatie moet dan wei als 
categorie zijn opgenomen in de bijJage van de £PPC richtlijn. 
Indien voor Nederland een Nederlandstalige versie van de betreffende BREF is vastgcsteld zal deze 
voor de toets worden gebruikt. 



Daamaast kunnen er ook nog andere referentie documentell in het kader van de BREF zijn opgesteld. 
Dit zijn in ieder geva} de documenten die voor de betreffende installatie zijn aangewezen in de 
Regeling "aanwijzing BBT documenten". 

In de onderstaande label zijn de vergunde (en feitelijke) activiteiten beschreven die VOOI" de ARN van 
toepassing zijn. Daaraan gekoppeld is beschreven de van toepassing zijnde IPPC categorie, de 
relevante BREF's bij de activiteit en de status van de betreffende BREF. 

~. 

overslag van 
afval 

van RDF 

(shrcddercn) 
van afval 

(7.evcn) van 
afval 

van 
afval 

drogcn van 
afval 

" .... 

(gecn Wvo rclcvanlc 
ondcrdclcn) 

"Emissions from storage" 

he! vcrbnmdcn van stedclijk afval 
afval in de zin van Richtlijn 
891369?EEO en Richtlijn "Waste Incineration" 
89?429/EEO. lnstallalic met COl 

capacitcit van mccr dan 3 ton pa-
uur. 

I 
mccr dan 10 ton per dag 
ontvBngcn of ceo totale 
capaciteil van mcer dan 2S 000 
ton hcbbcn, met uilzondcring 
van stortpl!l8tSCl1 
vnor inooe afvalstofl'cn. 

• 

verbranding) 

"Waste Treatments 

vcrbranding) 

"Waste Treatments 

• 

Industrial Cooling systems 

I • 

General Principle of 

2006 
DefBREF:ja 
Nt samcnvatting: Nee 
Oplegnotilic: Nee 

Augustus 
DefBREF: 1a 
NL samcnvatting: Nee 
Oplegnotilie: Nee 

Augusrus 
DcfBREF: Ja 
NL 

Augustus 
DefBREF:ja 
Nt . Nee 

In de lozingsvergunning, zoals Iaatstclijk gewijzigd op 27 september 2005 onder nummcr 2005-11131 
1ijn de voor in bijlage 111 van de IPPC genoemde stoffen voor water emissiegrenswaarden in de Wvo
vergulming opgenomcn. De emissiegrenswsarden zijn geloetst san de in de betrefTende BREF 



weergegeven bandbreedle van emissie grenzen die bij toepassing van BBT door het bedrijf 
realiseerbaar zijn . 

In de Regeling "aanwijzing BBT documenten" zijn op het moment van toetsing geen documenten 
aangewezen die betrekking hebben op waterrelevante aspecten van de in de label genoemde 
activiteiten . 

De deelactiviteit "Biologisch drogen van afva'" is vergund in de wijziging van de Wvo-vergunning 
van 27 september 2005, die gelijktijdig is verleend met de Wm-vergunning. Gedurende deze 
gec06rdineerde procedure heeft ook voor deze nieuwe activileil de toetsing in gevolge de IPPC plaats 
gevonden. 
Voor dil onderdeel was hel resultaat van de toetsing posilief. 

Conclusie. 
Na toetsing van de huidige Wvo-vergunning van hCl bedrijf aan aile voor waler relevante 
beoordelingsaspecten uit de van toepassing zijn de BREF's en andere van beJang zijnde documenten 
kan worden vastgesleld dal hel bedrijf aan aile voorwaarden voldoel. 
Uilzonderingen zij n: 

Referentiedocument "Waste Incineration" hoofdstuk 5. 1 nr.54. 
Er is geen voldoende inzicht in de chemische samenstelling van het afvalwater en inzicht in 
de samenstell ing van het totaal aan zuurstofbindende stoffen (COD) in het afvalwater 
(rookgasreiniging) van de verbrandingsinstallatie. Omdat dit slechts een zeer geling gedeelte 
is van de tataic afvalwaterstroom, die in zijn totaliteit wordt gemonitord en voomameIijk 
bcstaat uit het percolatiewater afkomstig van de afvalstortplaats is er verder geen aanleiding 
am dit afvalwater nader te onderzaeken. 
De Wvo-vergunning is voar wat betreft de maatregelen, voorzieningen en lozingseisen 
gebaseerd en afgestemd op de inzichten en aanbevelingen van het CUWVO VI rapport 
"Percolatiewater afkomstig van stortplaatsen voar huishoudelijk afva1.". 
Inzicht en stand dec techniek zijn niet zodanig gewijzigd dat dit op korte tennijn een nicuw 
onderzoek naodzakelijk maakt. 



Defintllef rapport 

-

· .~ .. 
000 
o e D 
000 

-

ROVAL HASKONING 

Bijlage 8 
Plattegrondtekening inrichting 

9V4 717 .01/ROOO3fNijm 1 

16 juti 2010 



I 

000 
_ 9 . 9 _ 

D 6 0 
.OYAL MAI.OIII'IliG 

afvalenergiecentrale 

De bijgevoegde beoordeling externe veiligheid is opgesteld 
in het kader van de revisievergunningaanvraag van 16 april 
2010. Ais gevolg van de voorgenomen activiteit zullen geen 

wijzigingen plaatsvinden, die leiden tot andere conclusies 
zoals gesteld in dit document. Om deze reden is er geen 

nieuwe versie van dit rapport bijgevoegd. 

9V4717 ,Ol /ROOO3lNijml 

16juH2010 

MER meeverbranden gevaar1ijk atval 

Definitief rapport 



BY 

Aanvraag Wm-revisievergunning 
Delloitief rapport 

000 

Bijlage 3 
Plattegrond inrichting 

9V5486.01IROOI21Nijml 
15 april 2010 



-------

"(liii'A!lE01 

-------

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

, , , , , , , , , , , , , 
, , , , , , 

, , , , , , , , , , , , 

SIUli" .... U11 

-
--------------

, , , , , , , , 

, , , 

--

IlQItlfASECD 

-
-

--------------------, _________ r-__________ \ 

- -

• f , 
I ., ...... ,fAIIE" 

8T011T1'_C fASEO. 

------------

11011' ..... 0. 

---------.... ---

''''''',fASEO< 

11 

., .... " ..... 01 

- - - -- -----

i \ 

"Oi\i.1oIE:O!i 

I 

.. 'c.ci' ..... OIi 

,-

------

T\lS!latG£llIEO NOOIID 

w __ 

'Il.IISOIO(1IIED MIDOl'! 

9 

.~' •.•.. , 

--:-:--' --. 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

...... 10 1 rASE'DC 

-
I -

-

o 

6 , 
,-

PRIMAIRE ACTIVITEITEN ARN B,V. 

~ .. [ . 14 I 
2-11- 18 

3 

1 4 

2 

-

-
'8" 

12 1 

, ~ , 
I . 

diverse locaties 

diverse 

diverse locaties 

• 
.. -• 

../ 
• 
• • , 
, --, , • , , • ", 
", 
" , 
" • • , , , 
" , 
• " • 

• 
• • , 

,eo :. i • .. .. .. •• 

IIlVlSllYUIi\i 'G .. ~ 
- 'IIN I.y 

J - ----", __ '" . . ' . - .-_ ....... ' 
" ... " .",J -... ...----



afvalenergiecenlrale 

Definitiel rapport 

· ' .. 
000 

~ o . 0 _ 

000 

ROYAL HASKONING 

Bijlage 9 
Rapport externe veiligheid 

9V4717 .01lROOO3INijm1 

16 juli 2010 



Bijlage 14.b: Veil igheidsbeoordeling ammoniaopslag 

De ammoniatanks (3 • 25 m3
) staan in het ammoniagebouw. Deze is voorzien van een 

vloeistofdichte vloer (145,5 m2
). De vloer is voorzien van een put waardoor verspreiding 

van de vloeistof wordt voorkomen. Tevens is er een schuimvoorziening waarmee een 
schuimdeken over gemorste ammonia kan worden gelegd ter voorkoming van 
verspreiding van ammoniadampen. 

Aangenomen is dat de vrijgekomen ammonia een plas vormt op de vloer. Voor de 
modellering is aangenomen dat de plas een oppervlakte heeft van maximaal145,5 m2

. 

am een indruk te krijgen van de effecten ten gevolge van een calamiteit met een 
ammoniatank zijn de eftecten bepaald voor de volgende scenario's: 
• Instantaan vrijkomen van de gehele tank; 
• Vrijkomen gehele inhoud uit de grootste aansluiting. 

am de eftecten van het vrijkomen van ammonia te modelleren is uitgegaan van het 
vrijkomen van ammonia, al dan niet instantaan, met plasverdamping tot gevolg. Worst
case is aangenomen dal de plas buiten is gelegen. In werkelijkheid komt de ammonia 
inpandig vrij waardoor de verspreiding in de omgeving beperkt wordt . 

Normaliter wordt door SAFETI-NL de bronsterkte vastgesteld. In dit geval is dit niet 
mogelijk daar het waterige oplossing van ammoniak in water betreft. Daarom is met 
behulp van de methodiek, zoals deze beschreven staat in de 'FAQ's over gebruik van 
SAFETI-NL (versie januari 2009)' opgesteld door de Helpdesk SAFETI-NL, de 
verdampingssnelheid berekend. Bij deze rekenmethode wordt de bronterm ten gevolge 
van plasverdamping berekend onder verwaarlozing van warrnteoverdracht via de 
ondergrond, instraling en convectie op basis van de formules 3.141 , 3.13, 3.24 en 3.25 
uit het Gele Boek. 

qv=q\ xA 

q"v"" km x Pv x jJ I (R x Tps) 

(kg/s) 

(kg/(m's)) 

(m/s) • -c U 0.78 (2 r) ·O.ll SC .o·87 
"m - m&m x w,10 x x x 

Waarin: 
km -
C m&m= 
U w,10 = 
r = 
Sc -
P, 

~ -
R -
T .. = 

A -

Massa transfer coefficient (m/s) 
0,004786 (m 0'''1 s 0.22) 
5 mIs, de windsnelheid op 10 meter hoogte 
6,81 m. de straal van een vloeistofplas van 145,5 m2 

Schmidt getal • 0.8 
Dampspanning van ammonia van 32.405 N/m2 bij 283 K (Perry's Chemicals 
Engineers 'Handbook, sixth edition) 
0,017 kg/mol molecuulgewicht NH3 
8,3145 J/(mol K) , gasconstante 
283 K, temperatuur 
145,5 m2

, plasoppervlakte 

Op basis van de bovenstaande gegevens is de maximale plasverdamping is 0,5 kg/s. 
In onderslaande label zijn de uitgangspunten en de in SAFETI-NL berekende 
effectafstanden weergegeven. 



TabeI8.14.1 Effeclbepaling opslagtanks met ammonia (25 m3) 

Faalscenarlo Siol Plasoppervlak Bronslerkle 1% letaliteltalstand ') 

[m2
) [kg/s) (m] (meleo) 

Inslanlaan faJen van een NH, 100 0,35 28 (0 , 5 mls) 
container dO IF 1,5 mls) 
Vrijkomen gehele lnhoud NH, 100 0,35 28 (0 , 5 mls) 
uil de rootsle aansluiti <10 IF, 1,5 mls) 

In onderstaand figuur is de 1 % letaliteit versus de afstand bij het instantaan falen van 
een tank dan wei het vrijkomen van de gehele inhoud van een tank door de grootste 
aansluiting grafisch weergegeven. 
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Figuur 8 .14.1 1% letalileit versus de afsland falen ammonia opslagtank 
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De kortste afstand van de ammoniaopslag tot de terreingrens is 35 meter. De grootste 
1% letaliteitafstand is 28 meter. Oil betekent dat de 1% letaliteiteffecten ten gevolge van 
een calamiteit met een inslu ilsysteem met ammonia niet tot buiten de inrichting leiden. 
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1. INLEIDING 

1.1. Achtergrond aanvrager 
De hoofdacliviteiten van ARN B.V. (hierna: ARN) op de localie Ie Weurt zijn : 
• het afscheiden van herbruikbare componenten uit het aangeboden afval; 
• het opwerken van afvalstoffen mel het oog op afvoer naar hergebruiks- of 
• nuttige loepassingsbestemmingen; 
• het afscheiden van brandbare componenten uit het aangeboden afval; 
• Het vergislen van organisch afval en aansluitend het opwerken van het biogas tot 

aardgaskwaliteit dan wei het inzetten van het biogas als energiebron voar de opwekking 
van elektriciteit en het leveren van deze elektriciteit aan het openbare net alsmede het 
opwerken van het digestaat tot een gekwalificeerde compost; 

• het verbranden van brandbaar afval in de afvalverbrandingsinstallatie (AVI ) bestaande 
uit twee verbrandingsovens; 

• het opwekken van elektriciteit met behulp van de verbrandingswarmte en het 
• leveren van deze elektriciteit aan het openbare net; 
• het zo veel mogelijk afzetten van restwarmte; 
• het op- en overslaan van afvalstoffen; 
• het storten van afvalstoffen op de stortplaats; 
• het zo veel mogelijk functioneel toepassen van atvalstoffen op de stortplaats; 
• het benutten van het in de stortplaats geproduceerde gas voor de opwekking van 

elektriciteit en het leveren van deze elektriciteil aan het openbare net; 
• het zuiveren van eigen bedrijfsafvalwater (incl. percolaat van de stortplaats). 

1.2. Re/evantie A V-AOI/C 
Overeenkomstig LAP 2 dienen afvalverwerkende bedf/jven te beschikken over een adequaat 
acceptatie- en verwerkingsbeleid (A& V-befeid) en toereikende procedures met betrekking tot 
administratieve organisatie en interne controle (AO&IC). 

In het voorliggende document zijn de procedures voor acceptatie en verwerking vastgesteld 
voor zover de onder 1.1 genoemde activiteiten afvalstoffen-gerelateerd zjjn. Het betreft 
derhalve: 
• het afscheiden van herbruikbare componenten uit het aangeboden afval ; 
• het opwerken van afvalstoffen met het oog op afvoer naar hergebruiks- of 
• nuttige toepassingsbestemmingen; 
• het afscheiden van brandbare componenten uit het aangeboden afval ; 
• Het vergisten van organisch afval en aansluitend het opwerken van het biogas tot 

aardgaskwaliteit dan wei het inzetten van het biogas als energiebron voor de opwekking 
van elektriciteit en het leveren van deze elektriciteit aan het openbare net alsmede het 
opwerken van het digestaat lot een gekwalificeerde compost; 

• het verbranden van brandbaar afval in de afvalverbrandingsinstaliatie (AVI) bestaande 
uit twee verbrandingsovens; 

• het op- en overstaan van afvalstoffen; 
• het storten van afvalstoffen op de stortplaats; 
• het zo veel mogelijk tunctioneel toepassen van atvalstoffen op de stortplaats. 
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1.2.1. Beleidsvoornemens zoals vastgelegd in Lap 2 

Met het van kracht worden van LAP 2 vervalt het rapport 'De verwerking verantwoord '. Delen 
van de kaders van dit rapport zijn in het LAP opgenomen, met inachtneming van een aantal 
aanbevelingen uit de evaluatie van het rapport en jurisprudentie. In hoofdstuk 16 ~Aspecten 
van Vergunningverleningn van LAP 2 wordt aandacht besteed aan de onderdelen acceptatie
en verwerkingsbeleid en administratieve organisalie en interne controle (AO/le). 

Acceptatie- en verwerkingsbeleid 
Afvalstoffen zijn vaak geen eenduidige homogene stromen. De eigenschappen van 
afvalstoffen zijn onder meer afhankelijk van het praces waarbij de afvalstoffen ontstaan en 
de samenstelling van de afvalstoffen. De samenstelling bepaalt bijvoorbeeld of er sprake is 
van een gevaarlijke afvalstof of niet. Wijzigingen in het aanbod en de samenstelling van 
afvalstoffen kunnen gevolgen hebben voor de verwerking ervan. De aard van de gevolgen 
zijn afhankelijk van het specifieke verwerkingsproces. Zo is het verbrandingsproces in een 
A VI veel minder gevoelig voor wisselingen in aanbod en samenstefling van de afva/stromen 
dan bijvoorbeeld een regeneratieproces voor minerale olie. 
Zo moet blj laatstgenoemd proces worden uitgesloten dat olie wordt ingenomen met een te 
hoog gehalte aan chloor of PCB's. 
Het in een verwerkingsproces inbrengen van een afvalstof die nie1 in dat proces kan worden 
verwerk1, kan resulteren in een laagwaardige verwerking 1 van de afvalstoffen. Ook kunnen 
ongewenste milieueffecten optreden, zoals emissies naar de lucht of het water. Om de 
risico's voor het verwerkingsproces te beheersen, heeft ARN de intentie om duidelijk aan 1e 
geven welke afvalstoffen wei en niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke 
afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). De 
wijze van handelen en de daaraan ten grondslag liggende afwegingen zijn verwoord in 
onderhavig document en enige procedures uit het Handboek bedrijfsinterne milieuzorg, 
waarnaar in dit document wordt verwezen. 61 en onder welke condities afvalstotfen (kunnen) 
worden geaccepteerd, is verwoord in het ARN-acceptatiereglement. 

Oit acceptatie- en verwerkingsbeleid bevat dus de afwegingen en oogmerken waarmee 
afvalstoffen door ARN worden geaccepteerd en verwerkt. Met dit beleid willen wij aan de 
vergunningverlener aantonen dat de risico's van acceptatie en verwerking van afvalstoffen 
voldoende worden beheerst. De basis voor dit beleid vormt uiteraard de voorgenomen wijze 
van verwerking. De aard van de verwerking bepaalt de ingangscriteria van de afvalstoffen en 
de uitgebreidheid van de waarborgen waarmee het acceptatieproces wordt omkleed. 
Ook voor de afvalstoffen die wij accepteren, maar niet met de intentie om deze zelf te 
verwerken, is een acceptatiebeleid relevant. Het spreekt voor zich dat in dat geval het 
verwerkingsbeleid niet aan de orde is. Het acceptaliebeleid zal dan gericht zijn op de 
voorgenomen vervolgafgiften aan verwerker(s) c.q. hergebruikers en in samenhang daarmee 
de door hen gestelde acceptatiecriteria. 

! Bij de afweging. of sprake is van laagwaardiger verwerking ant icipcen ARN op hel fonnal iscren van haar R 1-
status in hel kader van de Europcsc Kadem chtlijn Afvalstoffen. Dil belekenl concreel. dat steeds de afweging 
wordt gemaakl of aangeleverde afvalsloffen geschikt (Ie maken) zijn voor productie- of materiaalhergebruik. Als 
dat niet het geval is, wordt bepalend dat verbranding bij ARN de kwalificatie toekoml van ' inzet van de afvalstof 
voor hoofdge bruik als brandslof . 
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Het acceptatie- en verwerkingsbeleid bevat de volgende onderdelen : 
1. een omschrijving van aile verwerkingsroutes binnen de inrichting ; 
2. een globaal overzicht van de te accepteren afvalstoffen (indien van toepassing) per 

verwerkingsroute; 
3. een overzicht van voorstelbare verontreinigingen in afvalstoffen die de verwerking 

kunnen verstoren. De aanwezigheid van deze veronlreinigingen in de te accepteren 
afvalstoffen zal dus worden uitgesloten en/of worden ef specifieke eisen aan gesteld. 

4. de vooracceptatieprocedure. Oit betrett een procedure voorafgaand aan de werkelijke 
afgifte of inn arne van afvalstoffen, waarin aanbieder en verwerker overleg hebben over 
de aard en samenstelling van de afvalstoffen, verwerking, kosten, momenten van 
monsterneming, enz. 
In deze vooracceptatieprocedure houden wij rekening met de mogelijkheid dat aard en 
samenstelling van de afvalstoffen bij levering niet overeenstemmen met de tijdens de 
vooracceptatieprocedure aangegeven aard en samenstelling. In dit document zal 
worden aangegeven wat in een dergelijke situatie met de afvalstoffen moet gebeuren 
(zie onder meer verderop in deze paragraaf onder 'Terugleveren van afgegeven (niet 
geaccepteerde) afvalstoffen'). In dit document zal hieromtrent worden volstaan met 
vermelding van hetgeen daaromtrent niet reeds in ons Acceptatiereglement is verwoord. 
Oit am doublures en discrepantie 1e vermijden; 

5. de acceptatieprocedure. Oil betrett de procedure random de fysieke overdacht van 
afvalstoffen van de ontdoener naar de ontvangende inrichting. In dit document zal 
hieromtrent worden volstaan met vermelding van hetgeen daaromtrent niet reeds in ons 
Acceptatiereglement is verwoord. Oit am doublures en discrepantie te vermijden; 

6. de monsterneming- en analyseprocedures; 
7. een overzicht van risicogestuurde procedures. In het algemeen zullen andere 

procedures gevolgd worden bij onbekende klanten en/of onbekende afvalstromen. Bij 
bekende stromen van bekende klanten kunnen onderdelen van deze procedures 
vervallen. 

Terugleveren van afgegeven (niet geaccepteerdel afvalstoffen (10.37 Wet milieubeheer) 
Uit LAP 2 is te herleiden dal ARN de houder van afvalsloffen is geworden op het moment dat 
de afvalstoffen door de laatste ontdoener (in concreto de aanbieder/transporteur) zijn 
afgegeven en de afvalstoffen zich bevinden op ons terrein , al dan niet (nag) in het 
inzamelmiddel. 
De kans bestaat dat na deze afgifte blijkt dat de aard enlof samenstelling van de afvalstoffen 
niet overeenkoml met de eerder opgegeven specificaties en dal wij de afgegeven 
afvalstoffen daarom niet kunnen of mogen verwerken. Het LAP stell hieromtrent: 

De betrettende afva/slotten mogen dan aileen aan de Jaatste ontdoener worden terug 
geleverd a/s die ontdoener krachtens artike/10.37 van de Wet mi/ieubeheer bevoegd is 
om afva/slotten in ontvangst te nemen. Is de laalsle ontdoener krachtens artikel 10.37 
Wet milieubeheer niet bevoegd om de afvalstoffen terug Ie nemen, dan moet de 
verwerker voor de afvalsloffen waarvan hij houder is, maar ze niet kan of mag 
verwerken, een andere verwerker inschakelen die wei bevoegd is am de afvalstoffen Ie 
onlvangen. Overigens betrett dit een wijziging van de teks! over het acceptaliebeleid 
zoals dal in 'De verwerking verantwoord' was opgenomen. Uit de uitspraak van de Raad 
van Slate van 2 september 2009, zaaknummer 200806740/1/Ml , is op te maken dat er 
ruimte was voar een ongewenste uitleg van artikel 10.37 Wet milieubeheer. Nu 'De 
verwerking verantwaord' niet meer van kracht is en de teksten over het acceptatiebeleid 
zijn gewijzigd in LAP 2, is er geen ruimte meer vaor de uitleg zoals deze in 
bavengenaemde jurisprudentie werd gebezigd. Het verbod am afva/statten at Ie geven 
blijft van kracht, ook a/ blijkt tljdens de acceptatieprocedure dat de aard en samenstelling 
van de atgegeven atvafstoffen, niet avereenkomsl met de opgegeven speciticaties. 
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Artikel 10.63 van de Wet milieubeheer geeft Gedeputeerde staten de bevoegdheid om 
ontheffing van artikel 10.37 te verlenen, indien het doelmatig beheer van afvalstoffen zich 
daartegen niet verzet. Met een ontheffing op basis van artikel 10.63 Wet milieubeheer kan 
een partij afvalstoffen die niet aan de specificaties voldoet , door de verwerker of inzamelaar 
worden leruggegeven aan de laatsle aanbieder. Gelet op het hiervoor staande en de 
mogelijk daaruit voortvloeiende (extra) kosten, is het voor zowel de (Iaatste) ontdoener 
alsook voor ARN van belang dat wij in de vooracceptatieprocedure voldoende aandacht 
besteedden aan dit aspect. 

Administratieve Qrganisalie en Interne controle (AO/tC) 
Een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/le) vertoont gelijkenis 
met een zorgsysteem. Het doel van de AO/ le is om door technische, administratieve en 
organisatorische maatregelen een systematische aandacht voor de beheersing van de 
relevante processen binnen een bedrijf te waarborgen en daarmee de risico's binnen de 
bedrijfsvoering te minimaliseren. 
De omvang en de inhoud van de AO/le is daarmee afhankelijk van de aard van de risico's 
van het betreffende bedrijfsproces. Wanneer wij bijvoorbeeld aileen zouden sorteren en 
samenvoegen voorafgaand aan opslag, zou wellicht een minder omvangrijk AO/ le volstaan 
kunnen worden. Nu ons pallet aan bewerkingen en bestemmingen uitgebreider is, behoeven 
wij een omvangrijker AO/le . 
Overigens denken wij bij risico's niet aileen aan milieuhygienische risico's, maar ook aan 
informatietechnische risico's. Dergelijke risico's hebben betrekking op het onjuist of 
onvol1edig vastleggen van informatie, waardoor er onvoldoende sturing kan plaatsvinden van 
de processen en (keten)handhaving word! bemoeilijkt. Ons systeem voor AD/le bevat 
onderstaande elementen: 
a. een risicoanalyse gerich! op milieuhygienische en informatietechnische risico's; 
b. een beoordeling van de kritische momenten in het be- en verwerkingsproces; 
c. een beschrijving van de meet- en registratiepunten; 
d. de wijze van monitoring (onder meer stromenbalansen); 
e. een beschrijving van de administratieve organisatie (stoffen-, proces en financiele 

administratie en de relatie daartussen); 
f. interne controle maatregelen (preventief en repress ief ). 

Leidraden voor acceptatie- en verwerkingsbeleid en AO/le 
In de vorige paragrafen is aangegeven welke elementen onderdeel uitmaken van het 
acceptatie- en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie en interne controle. Uit 
het oogpunt van uniformering hebben wij ten behoeve van het opstelien van onderhavig 
document gebruikgemaakt van Beschrijving van het ~A&V-beleid en de AO/ le of de 
vereenvoudigde administratieve procedures; Een Handreiking voor bedrijven van de 
provincie Gelderland", d.d. 17 juni 2005. 

In deze handreiking is uilgewerkt welke elementen binnen het acceptatie- en 
verwerkingsbeleid en het AOlie beleid van belang worden geacht en moeten worden 
opgenomen in een vergunningaanvraag. Op die manier heeft de provincie Gelderland de 
mogeJijkheid om te beoordelen in hoeverre sprake is van een doelmatig beheer van 
afvalstoffen. 
De handreiking zal niet het enige instrument zijn aan de hand waarvan wordt beoordeeld of 
sprake is van een ontvankelijke vergunningaanvraag. Zo zal voor onze stortplaats ook het 
Beslult stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen van toepassing zijn , waarin onder meer 
de Europese Beschikking aanvaarding afvafstoffen op stortplaatsen is geimplementeerd. 
Voor ons als IPPC bedrijf geldt tevens dat wij rekening dienen Ie houden met de relevante 
BBT documenten, zoals voor afvalbehandeling en afvalverbranding . Zoals eerder is 
aangegeven. dienen wij in het kader van de AOIIC een risicoanalyse uit Ie voeren. 

Pagina 6 van 37 



Wij kunnen daarmee aantonen dat bepaalde risico's niet aanwezig zijn gezien het specifieke 
proces of dat de risico's al op een andere wijze zijn beheerst, bijvoorbeeld door ons in 
werking zijnd milieuzorgsysteem. 

1.2.2. Beschikbare documenten en werkwijze 
Voor de voorliggende rapportage is gebruik gemaakt van het bestaande Handboek 
bedrijfinterne milieuzorg als onderdeel van het ISO 14001 -systeem, waarvoor ARN sedert 
1998 onafgebroken gecertificeerd is en van het ARN Acceptatiereglement 2010. 

Dit AV-AO/ IC-document en aile onderliggende bijlagen (inclusief afvalstoffenregister en 
acceptatiereglement) is onderdeel van het Handboek 81M en eventuele wijzigingen daarin 
worden volgens vaststaande procedures opgesteld, goedgekeurd, bekend gemaakt en 
beheerd. Actualiteit hiervan wordt minimaal jaarlijks geevalueerd via interne audits (zie 
hoofdstuk 5.2). 
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2. HET ACCEPTATIEBELEID 
In dit hoofdstuk worden per paragraaf de volgende aspecten van het acceptatiebeleid 
besproken: 
• acceptatieprocedure; 
• Ie accepteren afvalstoffen; 
• acceplatiecriteria. 

2.1. Acceptatieprocedure 

De acceplalieprocedure bij ARN beslaal uit: 
I . Vooracceplalie ; 
2. Eindacceplalie ; 
3. Feitelijk acceptatie. 

Ad 1. 
De vooracceplatie vind! plaals voorafgaand aan de beslissing dat aan een partij alvalsloffen een 
alvalstroomnummer toegekend mag worden en dal de ontdoener de afvalstof bij ARN B.V. mag 
aanleveren. De vooracceplalie word! beschreven in paragraaf 2.1.1. 

Ad 2. 
De eindacceplalie vind! plaats op het moment dat de afvalstof daadwer1c:elijk wordt aangeboden en 
uileindelijk geaccepteerd door ARN B. V. De eindacceplalie word! beschreven in paragraal 2. 1.2. 

Ad 3. 
De feitelijke acceplatie vindl plaals wanneer ARN B.V. de afvalstol definil ief accepteert. Hier vind ook 
de overdrachl van risico en eigendom plaals. 

2.1.1. Vooracceptatie 

Algemeen 
Voordat een afvalstroom voor verwerking mag worden aangeboden, dient een verzoek tot 
acceptatie en verwerking van een (afval)stof in behandeling te worden genomen door de 
Weegmeesters, die bij ARN tevens als acceptanten belast zijn met de vooracceptatie. Zij 
jnilieren het vooracceptatie-onderzoek en beoordelen de resultaten hiervan. Zij beslissen of 
een afvalstroom geaccepteerd en verwerkt kan worden en welke route (met welke specifieke 
ARN-afvalstroomnummer) dien! te worden gevolgd. 

Elke afvalstroom wordt bij ARN B.V. vooraangemeld door middel van het toezenden van en 
geretourneerd krijgen van een ingevuld omschrijvingsformulier. Oil geschiedt v66rdat de 
afvalSlroom fysiek bij ARN S.V. aangeboden kan worden. Door ondertekening van het 
omschrijvingsformulier verklaart de aanbieder dat de gegevens op het formulier 
overeensteml met hel aan Ie bieden afval en verklaart de aanbieder van de belreffende 
afvatstroom dat deze akkoord gaat met het acceptatiereglement en derhalve aansprakelijk 
kan worden gesteld voor gevolgen die voortvloeien uit de aanlevering van afvalstoffen, 
wanneer die niet door ARN B.V. magen worden geaccepteerd. 

Verwijzingen 
In artikel 2 van het Acceptatiereglement worden de restricties omschreven, die WIJ 

(civielrechtelijk) in dit kader hanteren. 

De volgende procedure van het Handboek bedrijfsinterne milieuzorg beschrijven hoe 
de betrokken ARN-medewerkers hieromtrent dienen Ie handelen : 
• Siok Groen 01 : gWegen en Ontvangst" d.d. 6 augustus 2009; 
• Blok Rood 06: "Acceptatie" d.d. 4 juni 2009; 
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• procedure M012: uAanbieden van afval" d.d. 10 februari 2005; 
• procedure M013: MControleren van aangeboden afvalstoffen" d.d. 4 juni 2009; 

Allereerst wordt geverifieerd of aile minimaal benodigde gegevens vermeld zijn. 
Op grond van gegevens in het omschrijvingformulier over herkomst en verwachte 
samenstelling , partijgrootte en verwachte datum van aanlevering, wordt beoordeeld of tot 
(verdere voor-)acceptatie kan worden overgegaan. Indien dat het geval blijkt , voigt de 
feitelijke vooraccep!atie. 
Hierbij wordt aan de hand van de bekende gegevens getoets!: 

1. Of de aangeboden afvalstroom conform vergunning, wet- en regelgeving geaccepteerd 
mag worden. 

Toelichting 
Centraal uilgangspunt is dat afvalstoffen volgens 
verwerkingsstandaard worden verwerkt. Dit beteken! dal 
volgens de minimumstandaard uil het LAP wordt verwerkt. 

Verwijzing 

de 
een 

hoogst 
afvalstof 

mogelijke 
ten minste 

In artikel 3 van het Acceptatiereglement worden de restricties omschreven , die wij in dit 
kader hanteren. 

2. Of acceptatie kan geschieden met de intentie het binnen de inrichting te be- of 
verwerken dan wei teneinde het op- en over te slaan om het vervolgens uit de inrichting 
af Ie voeren ; 

3. Hoe moet worden omgegaan met vervolgaanleveringen (vervolgafgifte); 

4. Of de acceptatie en of verwerking op het gewenste tijdstip van afgifte logistiek mogelijk 
is. 

Toelichting 
Hierbij wordt eveneens onder meer bepaald of acceptatie op grond van de (technische) 
capaciteit van de inrichting en van de vigerende milieuvergunning(en) mogelijk is en of 
sprake is van zogenaamde visueel herkenbare stromen c.q. welk onderzoek tijdens 
eindacceptatie dient te worden verricht. 
Er word! daarbij tevens overwogen wat de voorkeursverwerking (preventie - hergebruik -
nuUige toepassing - verbranden met energielerugwinning - storten) . 

8enodigde gegevens voor de vooracceptatiefase 
Bij de vooraanmelding dienen door een ontdoener minimaal de volgende gegevens Ie 
worden verstrekt: 
• de herkomst van de alvalslroam (soart bedrijf en praces); 
• de aard en samenstelling van de afvalstof ; 
• Eural-code; 
• de hoeveelheid aangeboden alval ; 
• de wijze van aanlevering; 
• de frequentie van aanlevering; 
• aile overige punten uit de voorschriften uit de vigerende vergunning Wm. 
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Door ARN worden over het algemeen relatiet grove, visueel herkenbare atvalstoffen 
geaccepteerd. Bij visueel herkenbare stromen behoeft door de ontdoener - voor zover 
uberhaupt mogelijk - geen chemische analyse omlrent de precieze samenslelling van een 
atvalstof bij de vooraanmelding te worden overgelegd. 
Deze standaardstromen zijn onder meer: 
• asbesthoudende bouwmaterialen voor de start; 
• A-haul voor materiaalhergebruik respectievelijk B- en C-hout voor de AVI; 
• Kunststoffen voor materiaalhergebruik; 
• Gro' groen- en GFT-afval voor vergisten en composteren; 
• Huishoudelijk restafval voor breker- en scheidingsinstallatie, voor biologische 

drooginstallatie (IBT) en/of voor de shredders; 
• Brandbaar afval voor de AVI ; 
• Grof bedrijfsafval voor product- of materiaalhergebruik respectievelijk AVI ; 

Er wordt over het algemeen geen onderscheid gemaakt in verschillende 
acceptatieprocedures in relatie tot de partijgrootte. Uitzondering daarop zijn ; 
• Daar waar dit in het kader van de Regeling acceptatie van afvalstoffen op stortplaatsen 

sinds juli 2009 relevant is, wordt bewaakt dat tijdens het afsluiten van het contract en het 
maken van afspraken rekening gehouden wordt met de eisen in relatie lot de 
partijgrootte. 

• Voor grondpartijen die geaccepteerd worden onder het Bouwstoffenbesluit, wordt 
gewerkt conform hel hiervoor geldende AP04-keuringsprotocol ; zie hoofdstuk 2.3.5. 

Monsterneming. analyse en karakteriseringsonderzoek 
Indien aard en samenstelling van de atvalstof , enlof de Eural-code, niet bekend zijn kan - op 
basis van proces van herkomst, door ARN - een karakteriseringonderzoek worden ingesteld 
am deze gegevens vast te stellen. Het resultaat van het karakteriseringsonderzoek is een 
onderbouwde conclusie of betreffende partij alvalstoffen problemen kan opleveren ten 
aanzien van de verwerking dan wei vergunningseisen en dus of de partij afvalsloffen 
conform dit AV-beleid geaccepteerd zou kunnen worden. 

Een karakteriseringonderzoek kan bestaan uit: 
• monsterneming en analyse; 
• handmatige sortering van een deelpartij ter vaststelling van de samenstelling; 
• vasts telling van (varialie in) homogeniteit van de afvalstroom. Oil kan betrekking hebben 

op samensteliing, aanwezige Iypen stoffen, vochtverdeling, etc. 
• bezoek localie van herkomst door medewerkers van ARN voor visuele inspectie en/of 

monsterneming en analyse; 

Bijlage 2 specificeert hoe en door wie de monsterneming en analyse uitgevoerd dienl Ie 
worden. 

De Regeling acceptatie van afvalstoffen op stortplaatsen slull expliciet afvalstromen van 
karakleriseringsonderzoek uit wanneer het nemen van een represenlatief monster niet 
mogelijk is, dus voor deze afvalstromen geldt dil niet. 

Analyses worden tenminste uilgevoerd op de parameters die voor betreffende afvalstroom in 
dit AV-AO/ IC-document dan wei het acceptatiereglement vermeld worden am daarmee vast 
te stellen of de partij voldoet aan dit AV-beleid. Daarnaast kan analyse uitgevoerd worden op 
zogenaamde "kenmerkende" parameters. Oil zijn parameters die worden geanalyseerd mel 
als doel een "fingerprint" te maken van de afvalstof. Deze "fingerprint" kan eventueel tijdens 
latere acceptatiefasen gebruikt worden om de afvalstof te identificeren. 
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Of en wanneer dit noodzakelijk is en welke parameters per geval geanalyseerd moeten 
worden is ter beoordeling van de acceptatiemedewerkers. Analyses worden uitgevoerd door 
een gecertificeerd sterlab. 

De omgang met resultaten van analyses (aangaande de toetsing aan normen en 
regelgeving) en de consequenties voor betreffende vrachVontdoener is geborgd in het 
acceptatiereglement, het bedrijfsinlerne milieuzorgsysleem en het conlract mel de 
ontdoeners. 

Na een positieve beoordeling aan de hand van de vooraanmelding wordl aan de afvalstroom 
nader ingedeeld c.q. voorzien van een zogenaamd (intern) ARN-afvalstroomnummer, 
waarmee niel aileen een eenduidige benaming van de (afval )stof wordt verkregen doch 
tevens de voorgenomen verwerkingsroute wordt vastgelegd. 

Uitsluilend indien het maleriaal mag/kan worden geaccepteerd, word! door ARN een 
schriftelijke aanbieding opgesteld en • indien van toepassing, samen met begeleidende 
stukken (zoals algemene voorwaarden e.d.) - aan de klanl verzonden. 
De aanbieding word! , in het geval van een standaardtarief, vastgelegd in he! 
geautomatiseerde systeem door de weegmeester en de tekenbevoegde bedrijfsleider. Een 
ui!draai hiervan wordt met de genoemde stukken naar de klant verzonden. In geval van een 
nie!-standaard tarief word! een schriftelijke overeenkomst in de vorm van een offerte of een 
contract aangemaakt. Deze word! gemaakt en ondertekend door de 
accounlverantwoordelijke en tekenbevoegde bedrijfsleider GSI. Na ondertekening door beide 
partijen is deze overeenkomst geldig. 
Aile aanbiedingen worden vaslgelegd in het geautomatiseerde adminislratiesysteem en 
aansluilend lezamen met de benodigde documenten aan de opdrachtgever verzonden 
(d.w.z. aile documenten die in de voorafgaande lekst zijn beschreven zoals dit mogelijk 
kunnen zijn: de acceptatievoorwaarden, algemene leveringsvoorwaarden een offerte en/of 
een contract). De offerte is ondertekend en geparafeerd conform de tekenbevoegdheid blj 
ARN. 

Indien de opdrachtgever met de aanbieding instemt, dient deze - ter vaststelling van de 
overeenkomsl - ondertekend aan ARN Ie worden gerelourneerd, waarna het 
contraclnummer word! 'opengezet' en daadwerkelijk tal aanvoer en on!vangst van de 
afvalstoffen kan worden overgegaan. Ten behoeve van he! fei!elijk aanbieden van de 
afvalstof aan ARN word! de ARN-begeleidingsbrief aan de aanvrager toegestuurd. 
Op het mom en! dal de, door de klanl ondertekende, overeenkomsVofferte in het bezit is van 
ARN stuurt ARN de klan! een ingevulde begeleidingsbrief. Hiermee is de vooracceptatiefase 
len einde. 

Aan het einde van de vooracceptatiefase kan het volgende worden (vast-)gesteld: 
• dal een goed beeld van de aangeboden afvalstof is verkregen; 
• dal een beslissing omtren! de vooracceptatie van de aangeboden afvalstof is genomen; 
• vooracceptatie: 

o is procestechnisch magelijk; 
o is binnen de wet- en regelgeving mogelijk; 
o geeft een indicatie voor de logistieke magelijkheid; 

• da! een voarstel is gemaakt voor de Ie hanleren opslagloca!ie met de bijbehorende 
verwerkingsmelhode; 

• da! (eventuele) instructies voor de acceplatiefase zijn opgesteld ; 
• dal afspraken hierover met de klan! zijn gemaakt. 

Pagina II van 37 



Vooracceptatie biJ een vervo/gaangifte 
Vooracceptatie bij vervolgalgifte vindt plaats als een ontdoener alval aanbiedt waarvoor, voor 
deze ontdoener, al een (vol1edige) vooracceptatieprocedure is doorlopen. Het betreft hier 
gelijksoortig afval in hoeveelheden boven de hoeveelheid uit de vooracceptatie. De 
ontdoener geeft hierbij een omschrijving van het afval waarbij in ieder geval de volgende 
informatie wordt verstrekt: 
• De herkomst van de afvalstof (soort bedrijf en proces) ; 
• De aard en samenstelling van de afvalstof(al dan niet met behulp van een monster); 
• De Eural-code van de afvalstof; 
• De hoeveelheid aangeboden afval; 
• De wijze van aanlevering van het afva!; 
• De frequentie van aanlevering. 
Indien uit administratieve controle blijkt dat de gegevens niet overeenkomen met de 
gegevens uit de vorige aanlevering is er geen sprake van een vervolgaanlevering en dient de 
vooracceptatie procedure opnieuw doorlopen Ie worden. 
Hel vooracceptatie onclerzoek bij vervolgafg ifte vindt plaats conform het advies van de 
weegmeester in de vooracceptatielase. Oil advies is vastgelegd in het geautomatiseerde 
systeem. 

2.1.2. De eindacceptatiefase 
De acceptatiefase start op het moment dat de partij alval fysiek wordt aangeleverd bij ARN. 
Oil is op hel moment als de vracht met afvalstoffen bij ARN op de weegbrug (Ie Weurt) staal 
om te worden ingewogen. 

Blj aankomst op de weegbrug meldt de chauffeur zich. Door het ondertekend zijn van de 
begeleidingsbrief verklaart de aanbieder dat de gegevens op het formulier overeenstemt met 
de aangeboden vracht en deze overeenstemt met de gegevens van het voorafgaande 
omschrijvinglorm urier. 

Bovendien wordt ermee verklaard dat de aanbieder van de betreffende afvalstroom akkoord 
gaat met het acceptatiereglement en derhalve aansprakelijk kan worden gesteld voor 
gevolgen die voortvloeien uit de aanlevering van afvalstotfen die niet door ARN B.V. mogen 
worden geaccepteerd. 
De vervoerder verklaart door ondertekening van de begeleidingsbrief dat de afvalstoffen in 
dezellde staal algeleverd zijn als zij zijn ontvangen. De weegmeester controleert de 
verstrekte gegevens op juislheid aan de hand van de vooraanmelding en de 
begeleidingsbrief. Daarna wordt de aangeboden vrachl gewogen en geconlroleerd. 
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Op de weegbrug vindt een visuele en gedegen administratieve controle plaats. De 
acceptatiemedewerkers stellen de juiste wijze van verwerken vast zodat storten van 
brandbare en herbruikbare afvalstoffen kan worden voorkomen en om een zo goed 
mogelijke (voor)bewerking van de afvalstromen te garanderen. 

Per weging wordt slechts een afvalstroom ingenomen. Indien een vracht meer dan een 
afvalstroom bevat moet per deelstroom de gehele acceptatiefase apart doorlopen worden. 
De afgittelocatie, opslaglocatie en verwerkingsmethode I1ggen vast in het contract van ARN. 
Dit is reeds in de vooracceptatiefase bepaald. Hiervoor hoeft (tijdens aanlevering) geen 
keuze meer gemaakt te worden. 
Tijdens het inwegen van de afvalstroom worden de volgende handel1ngen en controles 
uitgevoerd: 
• Controle van kenteken; 
• Controle op geldigheid van het contract (inclusief maximaal aan te leveren tonnage); 
• Controle van het contractnummer (het contractnummer bevat levens het 

afvalstroomnummer) c.q. controle op aanwezigheid begeleidingsbrief en juiste en 
volledige invulling. Indien aile gegevens volledig en correct zijn wordt de vracht 
ingewogen, ontvangt de chauffeur een terreinbon met een melding van de locatie waar 
hij zich dient te vervoegen (atgiftelocatie) en kan de chauffeur van de vrachtwagen het 
terrein oprijden. 

Aile noodzakelijke gegevens liggen vast in het systeem: 
• Afvalstroomnummer; 
• Contractnummer ARN ; 
• Datum en tijdstip inwegen; 
• Voignummer; 
• Naam transporteur; 
• Naam ontdoener; 
• Kenteken auto; 
• Bruto gewicht; 
• Intern afvalstroomnummer ARN; 
• Eventueel bijzonderheden met betrekking tot de acceptatie; 
• Eventueel de volumieke massa (in geval van doorgeleiden naar de stortplaats). 

Na passeren van de weegbrug worden de volgende controles onderscheiden: 
beperkte controle ; 
uitgebreide controle; 

• monsterneming ; 
basiskarakterisering (voor betreffende te storten gevaarlijke afvalstoffen). 

Op de aangewezen afgiftelocatie meldt de chauffeur zich bij de controleur (shovel machinist , 
chef Ontvangsthal , IBT-medewerker, afvalstoffencontroleur). Na controle van de gegevens, 
en de gebleken juistheid hiervan, wordt de vracht gelost op de desbetreffende loslocatie. 
Vrachten die in de ontvangsthal, overslaghal respectievelijk in de nieuwe composteerhal 
worden gelost, worden aile op de losvloer visueel gecontroleerd. 

Afvalstromen worden slechts geaccepteerd na beoordeling door ARN. Het materiaal is 
dermate van samenstelling dat er sprake is van visueel herkenbaar afva!. Elke vracht wordt 
bij de weegbrug administratief en ter plaatse in de ontvangsthal respectievelijk in de 
overslaghal (na het kiepen op de losvloer) visueel geinspecteerd. 
Na lossen toets1 de controleur, op grond van de sorteerbaarheid en de specifieke 
samenstelling, of het afval aan de overeenkomst met de aanbieder voldoet. Indien 
noodzakelijk wordt het atval op een overeenkomstig contract omgeboekt. 
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Ingeval van niet-toegelaten, niet acceptabele of recyclebare bestanddelen (stoorstoffen die 
storing in het proces veroorzaken zoals netten, linten, lange of draadachtige componenten 
kga e.d.) in beperkte mate worden aangetroffen, worden deze verwijderd en naar soort 
gescheiden opgeslagen en verwerkt. 

A select worden door de computer in het weeghuis 1 op de 20 vrachten, met een andere 
beoogde interne bestemming dan de ontvangsthal/AS-hal, aangewezen om op de 
inspectievloer visuele nader te worden geinspecteerd. Op deze vrachten is overeenkomstig 
van toepassing hetgeen hierna omtrent te storten gevaarlijke afvalstoffen is vermeld. 

Vrachten (gevaarlijke) afvalstoffen ten behoeve van 
de stortplaats worden op de inspectievloer 
gecontroleerd. Daar waar dat noodzakelijk is , maar 
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om van 
een gekwalificeerde basiskarakterisering te kunnen 
spreken, worden hier de ontbrekende monsters 
genom en en blijft de partij in afwachting van 
uitsluitsel hier opgeslagen. 
De hier bedoelde afvalstoffen bestaan (nagenoeg 
geheel) uit inert materiaal . Geuremitterende stoffen 
worden niet geacht onderdeel uit te maken van 
dergelijke afvalstoffen. Mocht dat onverhoopl toch 
het geval blijken, kunnen de monslervrachten 
tijdelijk met folie worden afgedekt. 

Wanneer de bedoelde afvalstoffen stuifgevoelig blijken, zullen de monstervrachten 
regelmatig met water worden besproeid of kunnen ook in dit geval de monstervrachten 
tijdelijk met folie worden afgedekl. Oak wanneer de bedoelde afvalstoffen het ontstaan van 
zwerfvuil kunnen veroorzaken, kunnen dergelijke monstervrachten tijdelijk met folie worden 
afgedekt. 
Gelet op de getroffen milieubeschermende voorzieningen en de te nemen maatregelen 
worden geen gevolgen voor het milieu verwacht van het in depot nemen van 
monstervrachten. 

Voor aile in depot genomen monstervrachten geld! dat zij lang genoeg in opslag zullen 
blijven om de monsters te nemen en de analyseresultaten af te wachten. Afhankelijk van de 
uitkomst van de analyses worden de bedoelde vrachten zo spoedig mogelijk na ontvangst 
van die resultaten op-, overgeslagen, be- of verwerkt dan wei uit de inrichting afgevoerd. 
Naast de steekproefsgewijs plaatsvindende uitgebreide visuele inspectie, vindt 
vanzelfsprekend tevens dergelijke uitgebreide visuele inspectie plaats in geval van 
'verdachle' partijen overeenkomstig de algemene acceptalieprocedure (frequentie derhalve 
afhankelijk van aard van de aangeboden partij en eerdere ervaringen met die afvalstroom 
resp . ontdoener). Hiervan word! een logboek bijgehouden. Hoe deze uitgebreide inspectie 
plaatsvindt , staat uitgebreid - tot op beslisboomniveau - uitgewerkt in procedure M.013 van 
het 8edrijfs Interne Milieuzorgsysteem. 
In de ontvangslhal wordt een op de twintig vrachten extra nauwkeurig geinspecteerd. Deze 
word! daartoe a select door de computer in het Weeghuis aangewezen. 

Wanneer er afval wordt aangeboden dat afkomstig is van een aanbieder, waarmee in het 
verleden minder goede ervaring werd opgedaan - als het gaat om de samenstelling van het 
aangeboden afval - word! er extra intensief geinspecteerd. 
Hierna wordt door de controleur bepaald of de voora1 overeengekomen route kan worden 
ver- c.q . gevolgd, d.w.z. dus ook of tot samenvoeging met andere partijen kan worden 
overgegaan. 
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Afwijkingen 
Bij afwijking van hetgeen overeengekomen in het contract enlof overschrijdingen van de 
maximale acceptatiegrenswaarden wordt de partij geweigerd voor verwerking. Er wordt een 
inspectierapport opgemaakt en de weigering wordt vastgelegd in de computer. Tevens wordt 
dit gemeld aan het provinciaal milieuklachten en informatiecentrum. 
Indien uit de controles blijkt dat er afwijkende delen aanwezig zijn dan wordt het aanlal 
uitgebreide controles opgevoerd, zolang als dit nodig word! geacht. Afhandeling zal 
plaatsvinden conform algemene acceptatie en levervoorwaarden ARN. 
Contractering kan eventueel opnieuw beginnen, inclusief daaraan voorafgaande 
vooracceplatie, voor een andere entiteil binnen ARN of daarbuiten. In voorkomende gevallen 
vindt voor bedrijfss!romen een omcodering plaats. Indien dit tot gevolg heeft dal betreffende 
partij een andere verwerkingsroute moet krijgen, wordt geverifieerd of dit 
vergunningstechnisch toegestaan is en za1 de accepteerbaarheid voor die andere 
verwerkingsroute worden uitgevoerd als betrof het een eerste verzoek van die aanbieder 
v~~r die veflAlerkingsroute. 
Voor de procedure ingeval van onterechle acceptalie wordt verwezen naar het 
acceptatiereglement. 

De gecons!ateerd afwijkingen worden geregistreerd en periodiek gerapporteerd aan de 
betreffende leverancier(s). Bij meerdere overtredingen kan het contract van de leverancier 
worden ingetrokken. 
Bij negatieve ervaringen met een aanleverende partij wordt een volgende partij van dezelfde 
aanbieder in het vervolg -zo mogelijk- pas na een uitgebreider inkeuring (in ieder geval 
visueel en zo mogelijk, met monsterneming en analyse) geaccepteerd. 

Binnen ARN wordt -zoafs aangegeven onder meer 'de ladder van Lansink' als uilgangspunt 
gehanteerd voor de Ie volgend verwerkingsroute. Bij gebleken hogere verwerkingsstandaard 
word! onderzocht of en zo ja, in welke richting tol rerouting kan worden overgegaan. 
Andersom kan het voorkomen dat voor afvalstoffen vanwege gebleken fysische enlof 
chemische verontreinigingen een andere dan voofgenomen route , wordt toegepast. 
Daarbij vorm! een punt van afweging of in een aanlevering van te verbranden afval een 
aandeel - op het eerste gezicht herbruikbare - componenten aanwezig is. Wanneer het 
componenten betreft die voor product- of materiaalhergebruik in aanmerking komen, zal 
oveflAlogen worden of deze op logistiek verantwoorde en veHige wijze zijn al Ie zonderen c.q. 
te rerouten. Wanneer het componenten betref! die maximaal voor gebruik als secundaire 
brandstof in aanmerking kamen, wordt de afweging gemaakt dat (oak) bij ARN bij 
verbranding sprake zal zijn van 'hoofdgebruik als brandstof'(Rl-status). In deze gevallen 
spelen naast de technische overwegingen oak andere haalbaarheidsoverwegingen. 

Uitweging 
Indien kteine hoeveelheden stoorstoffen worden aangetroffen, worden deze verwijderd. Blj 
grotere hoeveelheden niet toelaatbaar afval word! de gehele lading geweigerd. De 
geconsta!eerde kleine afwijkingen worden geregistreerd en periodiek gerapporteerd aan de 
leveranciers. Vrachten die bemonsterd zijn , worden - in afwachting van de analyseresultaten 
- tijdelijk separaat opgeslagen Ais de vrachl akkoord is bevonden door de controleur vindt 
hiervan door aftekening van de weegbon registratie plaats en wordt de begeleidingsbrief 
afgelekend door de controleur. De vrachtwagen keert hierna terug naar de weegbrug om uit 
Ie wegen. Blj het uitwegen worden de weeggegevens vastgelegd. Minimaal de volgende 
gegevens worden vastgelegd : 
• Afvalstroomnummer; 
• Contractnummer ARN ; 
• Datum en tijdslip inwegen; 
• Datum en tijdstlp uilwegen; 
• Voignummer; 
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• Naam transporteur; 
• Naam ontdoener; 
• Kenteken auto; 
• Bruto gewicht; 
• Netto gewicht; 
• Intern afvalstroomnummer ARN (eventueel gecorrigeerd); 
• Waarmerk controleur. 
Genoemde (weeg)gegevens worden bewaard conform de documentenmatrix en zijn op 
verzoek beschikbaar. 

Na uitwegen ontvangt de chauffeur een weegbon. Tevens kan de chauffeur - indien van 
toepassing - een ondertekende kopie van de begeleidingsbrief krijgen. Hiermee eindigt de 
acceptatiefase. 

Vervolgaanleveringen 
Vervolgaanleveringen doorlopen steeds de (eind)acceptatieprocedure zoals hiervoor 
beschreven: eerste aanleveringen en vervolgafgiften doorlopen eenzelfde acceptatieproces. 

2.1.3. Feitelijke acceptatie 
De overgang van eigendom en risico vindl eerst plaats na het doorlopen van de 
acceptalieprocedure. De laatste controle in deze procedure wordt uitgevoerd door de 
daartoe binnen de inrichting aangestelde controleurs. Na hun akkoord (paraaf op de weeg· 
c.q. terreinbon) zijn de afvalstoffen geaccepteerd. 
Indien ARN een begin maakt met de daadwerkelijke verwerking van de afvalstoffen geldt dat 
als acceptatie van de afvalstoffen door ARN, welke acceptatie contractspartij niel uit zijn 
verplichting uit de overeenkomsl onlslaat. 

V~~r wat betreft afvalstoffen waarvan door middel van monsterneming en analyse pas kan 
worden beoordeeld of lot eindacceptatie kan worden overgegaan geldt dat deze pas worden 
geacht Ie zijn geaccepteerd op het moment dat uit monslerneming en analyse blijkt dat de 
aard en samenstelling van de afvalstoffen overeenkomen met de overeenkomst en de 
geldende acceptatievoorwaarden. Ook voor andere routes kan het voorkomen dat 
afvalstoffen tijdelijk (separaat) worden opgeslagen in afwachling van de resultaten van het 
eind acceptatieonderzoek. Bij tijdelijke opslag van deze biomassa vindt geen overgang van 
eigendom en risico plaatsvindt. 

2.2. Te accepteren afva/stoffen 

2.2.1. Alvalstoffenregister 
Bijlage 1 geeft op het niveau van Eural·codes een overzicht van de verschillende afvalstoffen 
die voor de onderscheiden activiteiten zullen worden geaccepteerd. Het betreft bekende 
stromen van bekende aanbieders, waarmee in het verleden veel ervaring is opgedaan 
(zogenaamd basispakket). 
Wijziging van het afvalstoffenregister kan uitslu itend na toetsing aan de Wm·vergunning en -
waar nodig - goedkeuring door het Bevoegd Gezag. Oil is geborgd in het Bedrijfsinterne 
Milieuzorgsysteem ; zie hoofdstuk 1.2.2 en 3.5. 
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2.2.2. Proeiaanleveringen 
Afvalstromen die niet behoren tot het basispakket en die de acceptatiefase met goed gevolg 
hebben doorlopen worden bij eerste aanlevering altijd als proefaanlevering behandeld en 
vallen bijvoorbeeld - in relalie tot de vigerende milieuvergunning - onder een 
proefnemingsvoorschrift. Tijdens deze proefaanlevering worden de effecten, op de instaltatie 
en het milieu, van het verwerken van de betreffende afvalstroom onderzocht. 
De wijze hoe het onderzoek zal worden uitgevoerd zal worden vastgelegd in een 
proefbeschrijving. Het onderzoek betreft het uitvoeren van een proefneming in de installatie 
om na Ie gaan wat de effecten zijn op de emissies. Hiervoor kunnen naar behoet!e metingen 
worden uitgevoerd met behulp van bedrijfsmeters. Een dergelijke proefbeschrijving behoeft 
de goedkeuring van het Bevoegd Gezag. Als er in de proef geen significante veranderingen 
worden vastgesteld op de installatie en het milieu is er sprake van een positieve proef . Indien 
de proel positief is verlopen, zal de nieuwe afvalstroom kunnen in het vervolg worden 
geaccepteerd voor de desbetreffende route . 
Voor deze stromen zal er in de (voor)acceptatiefase uitgebreid aandacht worden gegeven 
aan het mogelijke effect op de emissies naar het milieu. Daarnaast kan in de betreffende 
procesinstaliatie door middel van het meten van procesparameters het effect van de 
verwerking van de nieuwe afvalstroom worden gemeten. 

2.3. Acceptatiecriteria 

Paragraaf 2.2 verwijst naar de lijst met Eural-codes betreffende de afvalstoffen die worden 
geaccepteerd, terwijl paragraaf 2.1 de acceptatieprocedure aangeeft op 'afvalstoffenniveau' 
en op welke wijze de algemene acceptatieprocedure in specifieke gevaHen wordt 
gestuurdluitgevoerd. De volgende paragrafen geven op 'bewerkingsniveau ' aan welke 
acceptatiecriteria worden gebruikL 

2.3.1. Aigemeen 

In het algemeen geldt dal geen acceptatie plaatsvindt van afvalstoffen die overeenstemmen 
met de omschrijving of benaming zoals genoemd in artikel 3A van hel Acceptatiereglement. 

De (emissie-)eisen vanuit de Wm-vergunning zijn leidend voor de Ie stellen acceptatiecriteria 
per afvalstroom. Met dit uitgangspunt bewaakt ARN via monitoring van emissies en 
eindproducten of er geen alwijkende alvalstoffen zijn verbrandlverwerkt. Ais pieken in de 
emissies geconstateerd worden die te relateren zijn aan de afvalsamenstelling (hetgeen nog 
nooit het geval geweest is) wordt teruggeredeneerd naar de vermoedelijke veroorzaker en 
word! be!reffende ontdoener vanaf dat moment als 'verdachte aanbieder' behandeld. Feitelijk 
zal dan extra aandacht besteed gaan worden aan componenten die een verhoging van de 
betreffende parameter veroorzaken (bijvoorbeeld extra aandacht voor de aanwezigheid van 
PVC wanneer de chloorconcentratie in de rookgassen toeneemt) . 
De nadruk ligt mede op de juridische categarisering (gevaarlijk alval of niet) en zanodig op 
basis van chemische analyses anderzaeken 01 de partij gevaarlijk is of niet. Vanzelfsprekend 
is dit enkel een them a wanneer de afvalstof gestort mag worden wanneer het niet-gevaarlijk 
is en niet als het wei gevaarlijk alval is. 

Op basis hiervan worden aile alvalstoffen die geaccepteerd mogen worden vanuit de Wm
vergunning en voldoen aan de specifieke criteria van ARN zonder meer geaccepteerd. 
Derhalve zijn - naast de specifieke criteria - geen karakteristieke parameters c.q. 
acceptatiegrenswaarden per afvalstroom vastgelegd. 
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Voor Ie storten afvalstoffen geldt helzelfde, zij het dat hier uiteraard niel gemonilord kan 
worden op emissies of eindproduclen. Vanuil de Regeling acceptatie van afvalstoffen op 
stortplaatsen is duidelijk waarop geanalyseerd moet worden; dit is door de ARN leidend. 

Voor afvalstoffen die (al dan niel na bewerking) herbruikbaar zijn, wordt uitgegaan van de 
kwaliteitscriteria die daaraan door de afnemer worden gesteld. Waar relevant wordt een 
ontdoener bij het afsluiten van een contract in de vooracceptatie van dergeJijke criteria op de 
hoogle gesleld. 

Voor afvalstoffen van de ARN naar externe locaties geldl dat al wat beschouwd werd ten 
aanzien van onze ingangscontrole geldt overeenkomstig oak voor (ons anticiperen op) de 
acceptatiecriteria en ingangsconlrole van onze afnemers. Oil is via het bedrijfsinterne 
milieuzorgsysteem en de stoffenbalans geborgd. 

Specifieke acceptatiecrUer;a voor specifieke afva/stromen 
De eisen die hieromtrent gesteld worden, zijn verwoord in de bijlagen VIU en volgende van 
het Acceptatiereglement. 

2.3.2. Acceptatiecriteria voor de AVI 
In de AVI worden uitsluitend brandbare afvalstoffen verwerkt : 
• waarvoor geen hoogwaardiger methode van verwijdering (in casu product- of 

materiaalhergebruik) in het LAP 2 als minimumslandaard is vastgesteld, tenzij daarvoor 
vrijstellinglontheffing is verleend; 

• die conform LAP 2 gemengd mogen worden ten behoeve van verwijdering door 
verbranding; 

• waarvan aan de hand van ervaringscijfers is gebleken dat deze oak praktisch 
verwerkbaar zijn. 

2.3.3. Acceptatiecriteria voor de stortplaats 
Bij ARN worden uitsluitend afvalstoffen gestort voor definitieve verwijdering. Niel 
geaccepteerd worden de volgende stromen: 
• Afvalstoffen en afvalstromen waarvoor een stortverbod conform het BSSA geldt en 

waarvoor ARN niel over een ontheffing beschikt; 
• Gevaarlijk afval behoudens de afvalstoffen die in artikel 3B van het Acceptatiereglement 

zijn benoemd. 

2.3.4. Acceptatiecriteria voor bewerking asbesthoudende stromen 
Mel asbesl verontreinigde grand, lichtveronlreinigde grand respeclievefijk puin word! enkel 
verwerk! op de stortplaats. Voor asbest(houdend) afval wordt verwezen naar bijlage IX van 
het Acceptatiereglement 

2.3.5. Acceptatiecriteria voor sorteerbaar alval 
De navolgende criteria betreffen uitsluitend sorteerbaar afva!. Deze worden geaccepleerd 
teneinde Ie worden gesorteerd, wanneer de componenten geschikt zijn (Ie maken) voor 
hergebruik of anders len behoeve van hel hoofdgebruik als brandslof voor de eigen 
verbrandingslijnen. Het betreft: 
• grof huishoudelijk afval van gemeenten; 
• grof bedrijfsafval; 
• de niel-puin of sleenachtige fractie uit bouw- en sloopafval. 
Het aangeboden afval wordt niel voor het beschreven doe! geaccepteerd indien het: 
• afval bevat dat overeenkomstig de vergunning niel mag worden verwerkt ; 
• asbest, asbesthoudend, asbestverdachl afval of asbeslgelijkend afval bevat; 
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• vloeibare of pasteuze verontreinigingen beval ; 
• vermengd is met fijn huishoudelijk afval ; 
• vermengd is met organische stromen; 
• gevaarlijk afval beva!. 

2.3.6. Acceptatiecriteria voor tijdelijke opslag 

(Verontreinigde) Grond 
Inname van grond geschiedt conform de verwerkingsmatrix grond, overeenkomslig BRL 
9335. Oit betekent bijvoorbeeld dat kleinere partijen op basis van indicatieve gegevens (NEN 
5740) worden geaccepteerd en samengevoegd met andere geHjksoortige partijen en 
aansluitend conform AP04 worden uitgekeurd. Grotere partijen (2000 ton of meer) worden 
slechts met een AP04-keuring geaccepteerd. 
Grond wordt pas overgenomen na positief keuringresultaat, zoals omschreven in de 
overeenkomst. Voor hergebruiksgrond gelden de eisen uil het Besluit bodemkwalitei!. Voor 
niet-reinigbare grond wordt verwezen naar bijlage X van het Acceptatiereglement 

Overige atva/sloffen 
Overige afvalstoffen die bij ARN lijdelijk worden opgeslagen worden, moeten bij ARN 
verwerkt kunnen worden dan wei voor product- of materiaalhergebruik geschikt (Ie maken) 
zijn. Ze moeten voldoen aan de AV voorwaarden van de eindverwerkingsmethode. 

2.3.7. Acceptatiecriteria voor de vergisting en nacompostering 
Aangezien vergisting en compostering nog geen beslaande praktijk betreft, is daaromtrent 
nag geen voorwaarden gesteld in het Acceplatiereglement en wordt om die reden het 
navolgende gesteld. 

Voor compostering komen biologisch afbreekbare atvalstoffen in aanmerking : 
• GFT-afval ; 
• groenafval (van gemeentelijke planlsoenen inc!. bermmaaisel , van luinen e.d. zoals 

snoei- en dunning shout). 
• specifieke bedrijfsatvalslromen (zoals uil de zuivelindustrie) geaccepteerd. 

De kwaliteit van de te accepteren afvalsloffen moet zodanig zijn, dal het daarvan te bereiden 
product kan voldoen aan de normen zoals opgenomen in rerevante wetgeving. Voor GFT
afval en groenafval wordt conform de algemene acceplatieprocedure volstaan met een 
beoordeling van de opgegeven aard en samenstelling van de desbelreffende afvalstoffen; 
voor (fijnkorrelig) bedrijfsafval (analoog aan GFT-afval) dienen hiertoe analyseresultaten Ie 
worden aangereikt. 
Aile aangevoerde partijen afvalstoffen worden ter plaatse van de compostering visueel 
gecontroleerd . In beginsel is met aile geaccepteerde afvalsloffen langjarige ervaring bij ARN 
aanwezig. Immers er wordt sinds jaar en dag op- en overgeslagen en het acceptatiebeleid 
van een externe composteerder is immer de maatstaf geweest voor de eigen 
acceptatiecriteria. 
GFT -afval en groenafvalstromen worden als visueel herkenbaar aangemerkt. 
Monsterneming en analyse blijft beperkt tol 'niet-visueel herkenbare' stromen (c.q. 
fijnkorrelige analoogstromen). 
Bij twijfel over de samenstelling van de geaccepteerde groen- en GFT-afvalcomponenten 
worden de betreffende afvalstoffen apart opgeslagen. Hel maleriaal wordt dan niel eerder 
bewerkt dan nadat is aangetoond da! het niet is verontreinigd. 
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3. RISICOMANAGEMENT 

3.1. Risico categorie-indeling 

R;sico--indeling 
De geaccepteerde atva lsloffen zijn stromen die door ARN reeds langjarig worden verwerkt 
en waaraan geen aanvullende proceslechnische voorwaarden gesteld worden. In de meesle 
gevallen gaa! het om visueel herkenbare afvalstromen. De acceptatie en verwerking van 
externe stromen heeft dan oak een laag rislco. De indeting in haag resp. matig risieo 
(overeenkomstig DVV) is daarmee niet van 
toepassing c.q. komi niet voor : 
1. er is veelal sprake van zodanig grove afvalstoffen (groenafval, puin, grol haul e.d.) , da! 

aan de hand van een visuele controle kan worden beoordeeld of aan de 
overeengekomen contractvoorwaarden is voldaan; 

2. voor niet·visueel herkenbare afvalstoffen is reeds tijdens de vooracceplatie partijgewijs 
onderzoek naar de samenstelling verricht zodat inzicht bestaat in de fysische en 
milieuhygienische kwaliteit van de desbetreffende partij; 

3. er is veelal sprake van vaste ontdoeners met bekende afvalstoffen (standaard·stromen), 
waarmee met de geschetste verwerkingsroutes gekoppeld aan de standaard· 
acceptatievoorwaarden) veel /voldoende ervaring is opgedaan; 

4. acceptalie en bewerking geschiedt over het algemeen binnen de reikwijdte van 
vastgestelde SAL's, waarmee bijvoorbeeld voor grond/bouwstoffen (SAL 9335· 1 en 7500 
(of opvolger)) resp. groencompost voldoende borgingsinstrumenten zijn ingebouwd. 

Ingeval met een ontdoener c.q. afvalstof negatieve ervaringen worden opgedaan, dan wordt 
een eventuele vervolgafgifte aangeduid als 'matlg' risico. In dat geval word! de herkomst of 
ontdoener van 
de desbetreffende part ij gescreend (bijv. herbeoordeling kred ietwaardigheid) erv'of tijdens 
eindacceptatie tot een uitgebreidere visuele controle, eventueel in combinatie met 
monsterneming en analyse (voor rei alief fijnkorrel ige materialen), overgegaan. 
Eenzelfde kwalificalie geldt voor afvalstoffen waarvoor de chemische samenstelling 
maatgevend is voor het feit of er al dan niet sprake is van gevaarlijke afvalstof en/of waarvan 
uitlooggedrag en duurzame vormvastheid maatgevend zijn om deze afvalstof al dan niet als 
korrelvormige gevaarlijke afvalstof dan wei als monoliet te typeren. In laatstgenoemde 
gevallen geld! steeds dat de samenstelling en/of uitlooggedrag eerst door 
laboratoriumonderzoek moet worden aangeloond alvorens tot acceptatie kan worden 
overgegaan. 

De systematiek uil de provinciale handreiking wordl nagenoeg geheel gevolgd. De essentie 
van de handreiking is weergegeven in de navolgende figuur. 
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In Bijlage 1 is aangegeven hoe en in welke gevallen ARN op basis van risico-inschatting 
naast visuele controle ook andere controlemaatregelen treft 

Daar waar in de kolom "Visueel herkenbaar" "Ja" werd ingevuld, kan conform de provinciale 
handleiding met visuele controle worden volstaan, 
Er zijn tal van afvalstoffen waarmee ARN dermate ruime ervaring heeft opgedaan (althans 
voor zover het binnen de betreffende categorie aangeduide specifieke afvalstroom) dat ARN 
van oordeel is dat - ook al zou volgens de provinciale handreiking niet met visuele contra Ie 
volstaan kunnen worden - visuele controle op basis van haar specifieke ervaring toereikend 
kan zijn . Dit betreft met name situaties waarin de aard van de betreffende afvalstof in 
combinatie met de voorgenomen wijze van verwerking (verbranden) maakt, dat nader 
onderzoek in dit geval geen meerwaarde toekomt In die gevallen is dit in de betreffende 
kolom door ARN aangeduid met "[Ja] W, De "W verwijst naar de kwalificatie 'visuele 
herkenbaarheid' uit de provinciale handreiking, 
Ten slotte is er een categorie waarvoor de chemische kwalificatie bepalend is (die visueel 
niet is waar te nemen), In dat geval wordt als onderdeel van de vooracceptatie analyses van 
chemische samenslelling respectievelijk van uitlooggedrag gevraagd c,q. geinitieerd. Soms 
is dergelijk onderzoek enkel al nodig om Ie vergewissen of ARN de afvalstof Oberhaupt mag 
accepteren c ,q, mag verwerken op de voorgenomen wijze , In die gevallen wordt dal in de 
betreffende kolom aangeduid als "[JA] I", De 'T' verwijst naar de kwalificatie 'niet visueel 
herkenbaar' uit de pravinciale handreiking, In de betreffende gevallen betreft het sleeds 
chemisch (Iaboratorium) onderzoek, 

ARN stelt voor om voorafgaande aan de eerste acceplatie van een afvalstof onder deze Eural
code (te rekenen vanaf het tijdstip dat de revisievergunning wordt verleend) in het stadium van de 
vooracceptatie overleg met het bevoegd gezag te voeren over het vraagsluk 6f en zo ja, welke 
aanvullende controlemiddelen in dil specifieke geval kunnen worden toegepasl, De betreffende 
afvaltypen zijn in de tabel gemarkeerd, 

Door middel van de Wm-vergunningaanvraag, het acceptatiereglement, het bedrijfsinterne 
milieuzorgsysteem en aile bijbehorende bij lagen zijn aile risico's per processlap I 
verwerkingsroute aangaande acceptatie en verwerking inzichtelijk, geminimaliseerd en beheersl, 

3.2. Kritische momenten 

De uit een oogpunl van acceptatie en daarmee op eventuele emissies van belang zijnde 
kritische momenten in het be- en verwerkingsproces zijn de volgende: 
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• De juiste typering van de afvalstof (toekenning van Eural-cade/intern 
atvalstraomnummer) in het stadium van vooracceptatie; 

• De gedegenheid van administratie controle in het weeghuis inclusief het strik 
afparaferen van begeleidingsbrieven; 

• De juisle verwijzing naar de juiste plaats van (interne) bestemming; 
• De mate van gedegenheid van visuele controle op de diverse cantraleplaatsen; 
• De afweging of het fysiek mogelijk is om in een later stadium waargenomen aanwezige 

herbruikbare componenten alsnog Ie af te (doen) zanderen alvarens de resterende 
(hoofdslroam Ie verwerken ; 

• De afweging of de aanwezigheid van bepaalde componenten het verwerkingsproces 
kan doen beinvloeden. 

3.3. Meet- en registratiepunten 

Het meest wezenlijke meet- en registratiepunt vanuit een optiek van afvalstoffenacceptatie 
betreft het weeghuis. De weegbrug is daarom opgenomen in het keuringsprogramma en 
wordt geijkt volgens de procedures van hel ijkwezen. In het weeghuis word! gebruik gemaakt 
van software die nadien handma!ig aangebrachte wijzigingen steeds traceerbaar doe! zijn. 
Manipulatie is derhalve niet (onzichtbaar) mogeJijk. 

Verder in het traject betreft het handmatige weergaven van accordering, zoals op terreinbon 
en begeleidingsbrieven. 

Ten slotte is er een nauw samenspel tussen de acceptatie van afvalstoffen en de ervaringen 
die de operationele dienst opdoet tijdens het be- of verwerken van de betreffende afvalstof. 
Zonodig wordt via korte lijnen gecommuniceerd over de (on)wenselijkheid om dergelijk type 
afval wederom ten behoeve van die be- of verwerking door te sturen. Bij deze afweging 
spelen tal van (registraties van) proces- en emissieparameters een rol. Het vaert Ie ver am 
die hier aile te benoemen. 

3.4. Monitoring (stromenbalansen) 

Door de veelheid aan afvaltypen en diversificatie van alvalbe- en -
verwerkingsmogelijkheden binnen een inrichting is een gedegen 'tracering ' van bestemming 
een absolute vereiste om een sluitende afvalstromenbalans te kunnen opstelien. 'Sluitend' 
met dien verstande dat eventuele leemten verklaarbaar zijn (vochtverlies, lozing op het riool , 
weegafwijkingen). 

Ter illuslratie is hierna de atvalstromenbalans van 2009 weergegeven: 
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4. HET VERWERKINGSBELEID 

4.1. Inleiding 

De opslag, be-Iverwerking en/of verwijdering vindt ptaats conform de tijdens de acceptatie 
gemaakte keuzes. Bij afwijking hiervan wordt de reden van afwijking vastgelegd. Afwijken is 
echler aileen mogelijk indien ARN blijft voldoen aan het gestelde in het acceptatiebeleid (zie 
hoofdstuk 2). In het hiernavolgende wordt beschreven hoe de opslag, be-/verwerking en/of 
verwijdering van afval verloopt, waarbij aandacht wordt besteed aan: 
• mogelijke verwerkingskeuzes; 
• opslag als zelfslandige activiteit; 
• de afvoer van reststoffen; 
• de gehanteerde beheersingsmechanismen; 
• de wijze van vastlegging. 

4.2. MogeJijke verwerkingskeuzes 

Bij het bepalen van de mogelijke verwerkingskeuzes wordl C.q . zal worden aangesloten bij 
de in de Wm-vergunning opgenomen voorschriften. 

De verwerkingskeuzen worden in beginsel al bij de (voor-)acceptatie gemaakt en vastgelegd. 
De werkelijke verwerkingsroutes dienen m.8.W. overeen Ie komen met de tijdens het 
acceptatieonderzoek en de bij de uitvoering van de mengregels vastgestelde routes. In 
beginsel zijn de volgende verwerkingskeuzen voorhanden: 
1. overslag en opbulken; 
2. tijdelijke opsfag; 
3. afval breken en scheiden (sorteren) of anderszins bewerken (IBT); 
4. vergisten en composteren; 
5. afval verbranden; 
6. storten van afvalstoffen. 
In het hiernavolgende wordt aan deze verwerkingskeuzen c.q. toepassingen nader aandacht 
besteed voor zover dat in het kader van het acceptatiebeleid relevant wordt geacht. 
Voor een uitgebreide beschrijving van de diverse verwerkingsroutes en interne reststromen 
en hun (interne danwel externe) bestemming wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de Wm
vergunnlngaanvraag. 

4.2.1. Overslag en opbulken 
De binnenkomende materialen worden - voor zover deze geschikt zijn (te maken voor) 
hergebruik - geleid naar de betreffende interne in de milieuvergunning genoemde locaties 
voor overslag, sorteren en opbulken. Met name de overslaghal en (een deel van) de 
ontvangsthal worden voor dit doel ingezet. Bij de acceptatie en ingangscontrole wordt met 
name aandachl besteed aan de (kwaliteits)eisen die de afnemer aan (componenten uit) 
dergelijke afvalstoffen stell. 

4.2.2. Tijdelijke opslag van (atval)stoffen 
De binnenkomende materialen worden geclusterd naar interne dan wei externe be- of 
verwerkingsmethode. Tijdelijke opslag kan plaatsvinden op de diverse daartoe in de 
milieuvergunning genoemde locaties, 
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Voor zover tijdelijke opslag van brandbaar afval voor de AVI plaatsvindt , betreft het brandstof 
uit huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval (ROF, ROF+), verpakt in balen. 

4.2.3. Alval breken en scheiden (sorteren) 01 anderszins bewerken (IBT) 
De binnenkomende materialen worden geclusterd naar interne bewerkingsmethode. Ten 
behoeve van bewerking in de breker- en scheidingsinstallatie , de 1ST -installatie en de 
shredders wordt huishoudelijk restafval en daarmee overeenkomend bedrijfsafval 
respectievelijk grof huisvuil aangevoerd in de ontvangsthal respectievelijk de AS-hal. Andere 
afvalstromen worden (voor andersoortige bewerking) aangevoerd in de overslaghal. 

Voor specifieke controlepunten van dit proces en de herkomst en bestemming van interne 
reststromen wordt verwezen naar hoofdstukken 3.2, 3.4 en 3.6. 

4.2.4. Vergisten en composteren 
Vergisting en compostering is gericht op biologische afbraak van organische afvalstoffen 
zoals groente- fruit- en tuinafval en vergelijkbaar agrarisch bedrijfsafval tot nuttig toepasbare 
producten (gas en compost). 
Sij het vergisten en composteren wordt gebruik gemaakt van gesloten installaties. Grofweg 
omvat de vergistings- en composteringsinstallatie de volgende stappen: 
• Aanvoer, opslag en voorbewerking; 
• Vergisting; 
• Tussenbewerken (menging digestaat, structuurmateriaal en compost) ; 
• Nacomposteren; 
• Eindbewerking ; 
• Luchtbehandeling; 
• Siofilter. 
Sturing van het proces geschiedt aan de hand van het vochtgehalte en de structuur van het 
materiaal (porositeitlbeluchtbaarheid). In de gesloten installatie worden permanent 
parameters als temperatuur drukval en vochtgehalte gemelen en geregistreerd. Indien uit de 
gemeten waarde en eventuele visuele waarneming blijkt da! het proces niel optimaal 
verloopt dan worden direct doellreffende maatregelen gelroffen om het composteringsproces 
Ie verbeteren (omzetten, bevochtigen, mengverhouding met zeefoverloop uit nabewerking 
a.d.). 
Producten uit de gesloten installatie worden pas voor de buitengelegen opslag/narijping uit 
de installatie verwijderd als wordl voldaan aan een temperatuur van maximaal 50 'C 
(bepaald volgens de "Rottegraad"-methode) zoals is opgenomen in de SRL-K2S6/02, versie 
1-5-1999 "Compost uit groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens en bedrijven en 
organische restslromen van bedrijven". 

4.2.5. Alvalverbrandingsinstallatie 
De AVI bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen: 
• ontvangsthal. In de onlvangsthal zijn gescheiden bunkers voor tot RDF op Ie werken 

afval resp. voor gerede ROF gelokaliseerd. In de ontvangsthal wordt hel aangevoerde 
en geaccepteerde afval vanuit de inzamelwagens op de vloer v66r de bunker gelosl. 

• opslag en verkleining; 
• verbrandingsoven(s); 
• rookgasreiniging en schoorsteen. 
De in het afval aanwezige verontreinigingen zijn tijdens de verbranding vernietigd dan wei in 
de gasfase / rookgassen terech! gekomen. Oerhalve wordt een uitgebreide rookgasreiniging 
toegepast. De rookgasreiniging van AVI-lijnen 1 en 2 bestaal in hoofdzaak uit de volgende 
onderdelen: 
• elektrofilter 1 voor primaire stofafscheiding; 
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• sproeidroger voor rookgaskoeling ; 
• elektrofilter 2 voor afscheiding van de restprodueten van de rookgasreiniging ; 
• tweetraps natte wasser (zure wassing en neutrale25 wassing . 
• doekfilter met absorbtiemiddeldosering ; 
• DeNOx· instaliatie volgens het selectieve katalytische systeem; 
• een 80 meter hoge sehoorsteen. 

Voor specifieke controlepunten van de afvalverbrandingsinstaliatie wordt verwezen naar 
hoofdstuk 3.7 van de Wm·aanvraag. 

4.2.6. Storten van alvalstoffen 
Het start van ARN is gecompartimenteerd waar de volgende stromen geseheiden van elkaar 
worden geborgen: 
• niet·gevaarlijk afva] (NGA); 
• gevaarlijk afval (afgedekt met daarvoor geschikt niet·gevaarlijke afvalstoffen) ; 
• geimmobiliseerde rookgasreinigingsresiduen. 

Het storten gesehiedt overeenkomstig het Stortbesluit. 
Het afval wordt na storten verdicht. De volgende stromen worden niet verdieht: 
• slibachtig afval (d.s. > 35%; 
• (verpakt) asbest. 

Het slortfront wordt dageJijks afgedekt met andere afvalstoffen die als afdekkingmateriaal 
geschikt zijn . Het betreft hier: 
• (niet·reinigbare) grond; 
• shredderafval (geen kunststoffen); 
• ander -als afdekmateriaal geschikt· afval. 
Teneinde altijd voldoende afdekmateriaal besehikbaar Ie hebben worden hiertoe -zo 
mogelijk· zekere voorraden aangehouden. lndien deze stromen niet beschikbaar zijn , worden 
secundaire bouwstoffen (Iieht·verontreinigde grand, AVI·bodemassen e.d.) als 
afdekmateriaal gebruikt; moch! dat ook niet aanwezig zijn , dan worden primaire bouwstoffen 
aangewend. 
In voorkomende gevallen (c.q. indien daartoe aanleiding bestaat) worden afvalstoffen direct 
afgedekt indien -als gevolg van bijzondere omstandigheden· tijdens verwerking (stort) 
'ontoelaatbare hinder' wordt ondervonden door: 
• emissie van stof (stuifgevoelige materialen22); 
• verwaaling van afval (Iicht afvalstoffen); 
• geur/stank; 
• verspreiding door (on)gedierte (vogels e.d.). 
De minimale laag (tussen~)afdekkingsmateriaal bedraagt 10 cm ; mocht het stortfronl 
gedurende een lang ere periode niel benut worden, dan wordt een extra laag 
afdekkingsmateriaal aangebrachl (101 tolaal 20 em). Ais eindafwerking zal een laagdikte van 
50 em worden aangehouden. 

Van de stortplaats is een plattegrond aanwezig waarop met een raster de verschiliende 
stortvakken (ca. 50 bij 50 meter) zijn aangeduid; aldus wordt bijgehouden welke partij (op 
basis van afvalstroomnummer c.q . datum van verwerking) in enig stortvak is aangebracht. 
Deze registralie geschiedl dagelijks. Op deze manier is elke partij altijd traceerbaar. 
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5. Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) 

5.1. Administratieve organisatie 

ARN maakt gebruik van de software van PB Balance. Eenmaal ingevoerde informatie 
(basisgegevens) blijf! binnen het systeem behouden. Zo worden via deze software de 
basisgegevens gebruikt voor het aanmaken van omschrijvingformulieren, 
begeleidingsbrieven, terreinbonnen en weegbonnen. Fouten als gevolg van (opnieuw) 
handmatig invaeren zijn aldus uilgesloten. 
Deze software heett - zoals eerder aangegeven - de eigenschap dat handmatig 
doorgevoerde wijzigingen (zoals wanneer een afvalstof verkeerd getypeerd blijkt Ie zijn) 
weliswaar mogelijk zijn, maar dit in het systeem Ie allen tijde zichlbaar aanwezig blijf1. 
Weeggegevens worden automatisch vastgelegd en gebruikt voor het aanmaken van facturen 
en het doen van meldingen. Aldus zulien afvalstoffenadministratie en financiele registratie 
steeds naadloos op elkaar aansluiten. Gegevens van de uitgevoerde activiteiten worden 
direct , doch uiterlijk binnen een werkdag verwerkt in het digitale systeem. De bewaartermijn 
van gegevens is vastgelegd in een documentenmalrix in het bedrijfsinterne 
milieuzorgsysteem en conform de minimale eisen vanuit wet- en regelgeving. 

De beveiliging van het digitale archief en applicaties is geborgd via de procedures in hel 
bedrijfsinlerne milieuzorgsysteem - via dagelijkse back-ups en frequenIIT-onderhoud. 

5.2. Interne controle 

Er is sprake van een hierarchische structuur, waarbij de chef weegmeester toezicht houdt op 
het handelen van de weegmeesters en de bedrijfsleider GSI op het handelen van de chef 
weegmeester respectievelijk die van de afvalstoffencontroleurs. 
Er is voortdurende wisselwerking tussen het weeghuis, waar hel gaal am de 
afvalstoffenregistratie en uitgaande facturen enerzijds en de financiele administratie 
anderzijds waar hel gaal am de getotaliseerde (financiele) cijfers. De financiele administratie 
is in de organisatie volstrekt gescheiden van die van GSI ingebed. 

In het kader van het Bedrijfs interne milieuzorgsysteem vinden jaarlijks twee externe audits 
plaats, waarbij ook dit aspect geregeld aan de orde komI 
Daar tussendoor vinden met regelmaat interne audits plaats waarbij een (wisselende) 
functionaris van een andere afdeling als auditor op dit specifieke dossier optreedt. 
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6. ALGEMENE EISEN 

In het geval van onvoorziene situaties en calamiteiten die niet voorzien zijn in het A&V beleid 
zal worden gehandeld conform, de procedures uit, he! bedrijfsnoodplan of he! Handboek 
milieuzorgsysteem. Deze procedures zijn voor vertegenwoordigers van bevoegd gezag ler 
inzage binnen de inrich!ing. De provincie beschikl, als bevoegd gezag, steeds over de 
actuele inhoud van het Handboek. De procedures met betrekking tot acceptatie en 
verwerking van afvalstoffen , welke zijn opgenomen in dit document zijn dynamisch van aard. 
Minimaal een keer per jaar, of bij wijziging van procesvoering, wet en regelgeving en andere 
factoren die invloed hebben op de procedures, zal het A&V beleid worden geevalueerd en 
waar nodig aangepast. Hetzelfde geldt voor het Acceptatiereglement. 

Wijzigingen van het AV-beleid waarbij niet wordt afgeweken van de richtlfjnen zoals 
vastgelegd in (de bijlagen XIII en IX) van De Verwerking Verantwoord, worden op grand van 
artikel 8.13 van de Wm medegedeeld aan Gedeputeerde Staten. 
Wijzigingen van het AV-beleid waarbij wordt afgeweken van de richtlijnen zoals vastgelegd in 
(de bijlagen XIII en IX) van De Verwerking Verantwoord, zullen op grond van artikel 8.13, 
tweede lid, onder b, van de Wm -voorafgaand aan de invoering hiervan- ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan bevoegd gezag. ARN zal pas werken conform he! uitgebreide dan 
wei aangepaste AV-beleid nadat het door bevoegd gezag is goedgekeurd. 

V~~r inzicht in de organisatiestructuur, taakverdeling, functiescheidingen en 
verantwoordelijkheden wordt verwezen naar hoofdstuk 5.2 van de Wm-vergunningaanvraag. 
Geschikte opleiding en training van personeet voor deskundige uitvoering van taken is 
geborgd in het bedrijfsinterne milieuzorgsysteem. 
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- ---------

Bijlage 1 Overzicht Eural-codes / interne controle 

Bijgaand is een dynamisch overzicht gegeven van actuele door ARN gebruikte of voorziene 
euralcodes. Opgemerkt wordt dat nieuwe stromen (c.q. afvalstromen VDar nieuwe 
activiteiten) nag niet benoemd zlJn c.q. nag geen intern afvalstroomnummer hebben 
gekregen. Daarnaast wordt opgemerkt dat actueel niet-uitgevoerde activiteiten pas weer op 
de liist worden opgenomen als deze weer in bedrijf worden genomen 

Eural-code 

0201 02 

0201 03 

0201 03 

0201 04 

0201 04 

0201 99 

020203 

020203 

020299 

020301 

020301 

020304 

020304 

020399 

020399 

020501 
0301 01 

0301 05 

030301 

030307 

030307 

030307 

Eural-omschrijving 

Alval van dier1ijke wee/sels 
Alval van plantaardige 
weefsels 
Alval van plantaardige 
wee/sels 
Kunststofafval (exclusief 
verpakltingen) 

Kunslstofafval (exclusief 
verpakklngen) 

Niet elders genoemd afval 
Voor consumpl ie of 
verwerlling ongeschikt 
maleriaal 
Voor consumplia of 
verweridng ongeschlkt 
maleriaal 

Nial elders genoemd alval 
slib van wassen, 
schoonmaken, pellen, 
centrifugeren en schelden 
slib van wassan, 
schoonmakan, pellen, 
centrifugeran an scheiden 
VOOf consumplie of 
verwerking ongeschlkl 
maleriaal 
VOOf consumptie of 
verweridng ongeschlkt 
maleriaal 

Niel elders genoemd alval 

Niel elders genoemd alval 
VOOf consumplie of 
v9fWerking ongesehikt 
maleriaal 

Schars- an kurkafval 
ZaagsaJ, schaafsel, 
spaanders, haul. spaanplaal 
en lineer 

Schars- en haulafva] 
Mechanlsch afgescheiden 
rejects alk van de 
verpulping van papier- en 
kartonalval 
Mechanisch afgescheiden 
rejects afkomstig van de 
verpulping van papier- en 
kartonafval 
Mechanisch afgesch9iden 
rejects afkomstig van de 
verpulping van papier- en 
kartonafval 

ARN-omschr1jvlng 

Dierlljk afval 

Groanafval 

(Loop)folie 
KunstSlofafval (bv verontreinigde 
grote tappen Ioop/olie en 
visserijnet. lechnisch niel te 
verwerken) 

Afval van 
landlluin/aqualbosljachVvisserij 

Nielle verbranden afval van 
voedingsmiddelen 

Niel Ie verbranden afval van 
voedingsmiddelen 
Afval van bereidlng 
vleeslvistvoedsel dierlijk 

slib van bereidingIVerwerlling 
IruiVgroente etc. 

slib van bereidinglverwerking 
lruiVgroenle etc, 

(Aardappel)zelmeel 

Niet Ie verbranden 
(aardappellzelmeel 

Alval van bereidinglverwerking 
/ruiVgroenle etc. 

Afval van bereidinglverwerking 
fruiVgroente elc. 

Opwtlrkingsreslen oud pepier 

papierslib 

pepierslib 
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Visueel 
herkenba 

" 
J. 

J, 

J. 

J. 

(Ja) 

" 
[Ja) 

" 
{Ja) 

" 
J. 

J. 

J. 

J. 

J. 

[Ja] 

" 
[Ja] 

" [Ja) 
I 

J. 
J. 

J. 
(Ja) 

" 
[Ja] 

" 
[Ja) 

" 

Locatle 

Slortplaats 

Composleemal 

Bunker 

Bunker 

Stortplaals 

Bunker 

Stortplaats 

Composleerhal 

Bunker 

Composteerhal 

Slortplaats 

Composleerhal 

Stortplaals 

Composleerhal 

Bunker 

Slortplaats 

Bunker 

Bunker 

Bunker 

Bunker 

Slortplaals 

IBT·hal l Bunker 

8ewerklng 

Stortan 
Vergisling I 

Compostering 

Verbranden 

Verbranden 

Storten 

Verbranden 

Siorten 

Verglsting I 
Composlering 

Verbranden 

Verglsting { 
Compostering 

Siorten 

Vergistlng I 
Composlering 

Stortan 

Vergisting I 
Composl9l'ing 

Verbranden 

Storten 

V9fbranden 

Verbranden 

Verbranden 

Verbfanden 

Storten 

Onlwaleren I 
Verbranden 



Alval van hel scheiden van [Ja] 
voor recycling bestemd " 030308 papier en karton Bunker Verbranden 
Onbruikbare vezels en door [Ja1 
mechanlsche alscheiding " vmregen vezel- , vulslof- en 

030310 coaUngslib Coatlngbrokken papierprod. Bunker Verbranden 
Niet onder 03 03 10 vallend [Ja] 
slib van I 
afvalwaterbehandeling ter 

030311 plaalse Bunker Verbranden 

Niel onder 03 03 10 va/lend [JaJ 
slib van I 
alvalwalerbehancleling ler Ontwaleren I 

030311 plaatse IBT-hal l Bunker Verbranden 

Alval van productielverwerking 
J, 

030399 Niel elders genoemd alval pulplpapierlkarton Bunker Verbranden 
Alval van [Ja] 

04 01 99 Niel elders genoemd alval leer /bonVI e xtieli ndus I rie " Bunker Verbranden 
Alval van J, 
composiatmaterialen 
(geTmpregneerde lextiel, 

040209 elastomeren, plastomeren) Bunker Verbranden 
Alval van onvarwerkte J, 

04 0221 leKlielvezeis Bunker Verbranden 
Alval van verwerkle J, 

04 0222 lextielvezels TeKlieiler vernieliging Bunker Verbranden 
[Ja] 

04 0299 Niel elders genoemd alval Alval van lextielinauslrie " Bunker Verbranden 
06 02 OS" OVerige basen OVerige basen [Ja) 

I Slortplaals Siorten 
060311" Vasta zoulen en oplosslngen [Ja1 

die cyankle bevallen I Slortplaats Siorten 
06,03.13" Vaste zouden en [Jaj 

oplossingan die zware I 
melalen bevatten Slortplaals Siorten 

060315" Metaaloxlden die zware [Ja] 
metalen bevanen I Stortplaals Siorten 

[Ja] 
06 03 99 Niet alders genoemd alval Alvalbluspoeder " Slortplaats Storten 
06 03 99" Albluspoeder [Ja] 

Niel elders genoemd alval " Stortplaats Storten 
060701" Asbesthoudend alval van [Jaj 

eleklrolyse " Stortplaats Storten 
[Ja] 

061303 Actie! kool " Bunker Verbranden 

Alval van organischatchemlscha 
[Ja] 

I 
0701 99 Niet elders genoemd alval processen Bunker Verbranden 

070213 Kunststo!alval Volumineus afval 
J, Bunker Verbranden 

070213 Kunslstofalval Polyester vezel 
J, 

Stortplaats Slorten 

070299 Niat alders genoemd alval Niel herbruikbare kunststoffen "' Bunker Verbranden 

Alval van org.gewas·en 
J, 

0704 99 Nist elders genoemd alval houtverduurzaammiddel Bunker Verbranden 
Niel onder 07 05 t 3 vallende Jo 

070514 vaste alvalstolfen vast farmaceutisch alvei Bunker Verbranden 
Alval van vet,smeermkldel,zeep. (Ja) 
desinfectie, cosmetlsche " 070699 Nlel elders genoemd alval miOdelen Bunker Verbranden 

070711 " Slib van J, 
alvalwaterbehande!lng ler 
plaatse dal gevaarlljke 
stoffen beval Stortplaals Storten 

070711" SUb van (Ja) Ontwaterings· 
alvalwaterbehandeling ter " conlainer 
piaalse dal gevaarlijke Ontwaleren I 
stollen bevat Kolkenzuigermateriaal storten 

(JaJ 
070799 Niel elders genoemd alval eMe " Slortpiaats Storten 

Nlel oncler 08 01 11 velland J, 
0801 12 alval van veri en lak Ultgeharde veri Bunker Verbranden 
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NisI onder 08 01 II vallend J. 
0801 12 afval van vGf1 en lak Uilgeharde verf SIOI1plaats Storten 

Niel onder 08 01 13 vallene! niet gevaarlijk slib van verf ollak J. 
080114 slib van verf of lak Bunker Verbranden 

Niet onder 08 01 17 vallene! niet gevaarlijk afval van vGf1 01 [Ja] 
afval van varl· en lakverwijdering " 08 0118 lakverwijdering Bunker Vert>randen 

Alval van [Ja] 
0801 99 Niet elders genoemd alval coal ings ,Ii jm, kit , d ru klnkl " Bunker Verbranden 

lJal 
08 02 01 Alval-.coatingpoeder Verflxleder " Stortplaats Storlen 

Alval van coatings (Ja) 
080299 Niet elders genoemd alval (incl.keramisch) " Bunker Verbranden 
080409" Ujm en kit met (Jaj 

oplosmkldelen 01 andere " gevaarlijke stollen SlortplaalS Siorlen 
Niet onder 08 04 09 vallend [Ja] 

080410 alval van lijm en kit Lijm en kil " Slorlplaals Storlen 

Alval van Ujm en kit 
[Ja] 

" 080499 Niel elders goooemd alval Incl.vochlwerende producten Bunker Verbranden 
Fologralische film en papier J. 
die zUver of 

0901 07 ziivervelbindingen bevattoo Bunker Verbranden 
Fologralisct1e film en papler J. 
zonder zllver of 

09 01 08 zi ivervelbindi ngen Bunker Verbranden 
Wegwerpcamera's zonder J. 

090110 batteriJen Bunker Verbranden 
[Ja] 

09 01 99 Niet elders ganoemd alval Alval van fologralische industrie " Bunker Verbranden 
Niet onder 1 0 01 14 vallende [Ja] 
bij bijstol<en vrijkomende " bodemas, slakken en 

tOO115 ketelslo! Verbrandlngsassoo Stortplaats Storten 
[Ja] 

100199 Niel elders genoemd alval Alval van thermische processen " Storlpjaats Slortan 
[Ja] 

101199 Niet elders genoemd alval Niet-recyclebaar glas " Stortplaals Storten 

101206 Aigedankie VOm1en J. Bunker Verbranden 

Alval van het mengsel vocr 
[Ja] 

" 101301 thermlsche verwerking Bunker Verbranden 
Non-!erromelaalslof en - J. 

1201 04 deellJes Bunker Verbranden 
Non·lerromelaalslof en - Jo 

1201 04 deelljes Fi Ilersl oUm etaalslol Stonplaals Storten 
Kunstslolschaafsel en - J. 

1201 05 krullen Bunker Verbranden 
120114" Slib van machinaJe Nielherbruikbaar [Ja] 

bewerking clat gevaarllJke Ii Ilers 1 of!m elaals 10 I " stollen bevat Slortplaals Storten 
12.01.16' c Alva! van gritstralen dat Nie! reinigbaar straalgrfl (Ja] 

gevaarlijke stoffen bevat " Slortplaats Storten 
Niet onder 1201 16 va!lend Nie! reinigbaar straalgrit [Ja] 

120117c alval van grltstralen " Stortplaats Storlen 
Alva! van bewerking an (Ja] 
oppervlaktebeh.metalen en I 

120199 Niet elders genoemd alval kunststoffen Bunker Verbranden 
Papleren en kartoonen J. 

1501 01 verpakking Bunker Vert>randen 

150102 Kunststolverpakking J. Bunker Verbranden 

150102 Kunststolverpakking Veronlreinigd bedrijlsalval J. Stortplaals Storten 

1501 03 Houten verpakking J. Bunker Verbranden 

1501 05 Composiel'lerpakking J. Bunker Verbranden 

150106 Gemengde verpakking J. Bunker Verbranden 

150107 Glazen verpakklng J. Slortplaats Storten 

150109 Text lelen verpakklng J. Bunker Verbranden 
15 011 1' Metalen verpakking die een Jo 

gevaartijke vaste poreuze 
malri)! (bijvoorbeeld asbesl) 
bevat, inclusiel lege Sionplaats Storten 
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drukhouders 

Niet onder 15 02 02 vallende J. 
absofbentia, fiitemJateriaal. 
poetsdoel\en en 

IS 02 03 beschem'lsnde kleding SpuncabinefiheJs BunkBf V,,",,"""'" 
Nielonder IS 02 02 vallende J. 
absorbentia, fihermaleriaaJ, 
poetsdoeken en 

IS 02 03 bescherrnsnde kledng SpuJtcabinefihOfs SIOf'IpIaals Storten 

1601 03 Aigedankte banden Niet-herbruikbare baoden J. BunkBf V_ 
160103 uilgesorteerd J. Tussengebied 

Afgedankle bar.den houUpapierl1!.unslslol Opslag 
1601 II' Remblokken die asbesl [Jaj 

bevanen " Slortplaals Slorten 
Niel elders genoemde (Ja) 

160122 onclerdelen " Bunker Verbranden 
[Ja) 

160199 Nlel elders genoemd alval " BunkBf Verbranclen 
160212" Afgedankte apparaluur die (Ja) 

vrile asbestvezels beval " SIOI1piaals Storten 
Nlet Onder 1602 IS vallende J. 
uil afgedankte apparatuur 

160216 verwljderde onderdelen Bunker Verbranden 
Niet onder 16 03 OS vallend (Ja) 

160306 organisch alval I Bunker V_o 
1701 OS' Mengsels van belon, st&nen, [Ja) 

'eos1s of keramische I 
produclen, of alzondBrljka 
lracties daalVan, die 
gevaatlijke stoffen beval1en Stortpiaals Slorten 

niel recyclebaar / verwild / C- J. 
170201 C Hool hoot Bunker V_..-

170201 Hool A / BHout J. T usseogebled Opslag 

170202 c G'" GranulaJre alvalslof J. Tussengebied Opslag 

170203 Kunslslol J. Bunker Vefbranden 
170204" Glas, kunslstol en haut die Jo 

gevaarlijke sloffen bevatlen 
of daarmee veronlreinlgd 
zijn Stonplaals Stonen 
Glas, kunslstof en hout die J. Tussengebled 
gevaartijke stoffen bevat1en 
01 daarrnee veron\reinlgd 

170204"c zlJn Uitgesorteerd houl/1lunstslof Opslag 
Bilumlneuze mengsels die Nlel-recyclebaar bouW- en (Ja) 

17 0301 kooll88f bevallen sloopalval " Stonplaats Storten 
170301' Bilumlneuze mengsels die (Composielen van) bitumineus (Jaj 

kooIlaer bevallen dakalval en leerhoudende " dakbedekkJng Stortplaats Stortan 

170401 c Koper, brans en messing J. Tusseogebied Opslag 

170402c AJumlnllrn Jo Tusseogebied Opslag 

170403c Lood J. Tussengebisd ""'log 
170404c link 

J. T USS81 sg a~ed Opslag 

17040Sc IJzeJ en staal 
Jo T ussengebied 

""'~g 
170406 c no Jo T usseng ebied ""'~g 
170407c Gemeogde metalen 

J. Tussengebied Opslag 
Nisi onder 17 04 10 vallende Jo 

1704 II ka"'. Bunker v_ 
170503' Grand en stenoo die J. 

gevaarlijke stoffen bevatten SIOftpIaals Storten 
Grand en stenan die (Ja) T ussangebied 

170S03"c gevaarlijke stoffen bevattoo Granulaire alvalslol I """og 
NisI onder 17 OS 03 valiende [Ja) Tussengebied 

170S04c grond an slenen Granulalre alvalslol I Opslag 
Nlel onder 170503 vallende [Ja) 

170504 grand en ster.en Niet-re!nlgIJare grond I S10rtplaalS SIOtl&n 
17050S' Baggerspecle die gevaarlljke [JaJ 

sloffen beval I Slortplaals Slortan 
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170601 ' Asbeslhoudend Jo 
Isolatiemateriaa! Stortplaats Storten 

17 06 03' OYerig isolatiemateriaal dat Jo 
uU gevaar1ljke slo ffen 
beslaal of dergelijke stoffen 
beval Slortplaats Slorten 
Nietonder 170601 en 17 Jo 
06 03 vallend 

170604 isolatiemateriaal Sleenwol Bunker Verbranden 
Nielonder 170601 en 17 Jo 
06 03 vallend 

17 06 04 isolatiemaleriaal Isolaliemaleriaal Stortplaals Storteo 
170605' Asbeslhoudende Asbest Jo 

bouwmalflfialen Slortplaats Siorten 
Gipshoudend bouwmateriaal J. Tussengebied 
dal met gevaarlijke stoffen Is 

17Ol!OI ' c verontrelnfgd Granulaire alvalslof Opslag 

Niet onder 17 08 01 vaJlend 
J. Tussengebied 

170802c gipshoudend bouwmaleriaal Granulaire alvaislof Opslag 
17 09 03' OYerig bouw- en sloopafval J. 

(inclusief gemengd alval) dal 
gevaarlijke stoffen beva! Slortplaats Stortan 
Nietonderl 7090t, 1709 Jo 
02 en 1709 03 val1and 
gemengd bouw- en 

170904 sloopalval Bouw- en sloop rest/raclie Bunker V&fbranden 
NietooderI7090I , 1709 J. 
02 en 1709 03 vallend 
gemengd bouw- en 

17 09 04 sloopalval Bouw- en sloop restfracl ie Slortpfaats Storten 
Gedecontamineerd speclfiek Gedecontamlneerd specifiek J. 

1801 04 ziekenhuisalval zlekenhulsalval Bunker Verbranden 
Alval waarvan de Inzameling J. 
en verwijd.niel zijn 
onderworpen aan spec. 
richUijnen teneinde Infeclie 
Ie voorkomen(gipsverband, 
linnengoed, 

1801 04 wegwerpl<leding, lulers). Niet-specifiek ziekenhuisalval Bunkflf Verbranden 
Uit bodemas verwijdarde Jo T ussengebied 

1901 02 ferromalerialen Uitgesorteerde melalen Opslag 
1901 OS' Fllterkoek van gasreinlglng {Jal 

" Slortplaats Stortan 
1901 06' Walerig vloeibaar alval van {Jal 

gasrelnlging en ander " waleJig vIoeibaar alval Slortplaals Siorten 
[Jal T ussengebied 

190107' Vast alvalvan gasreinlging RGR-glps " Opslag 
190107' Vast alval van gasrelnlgiflg Gips uit [Jal 

RGRlvliegaslkelelasfsproeidroog " zout Stortplaals Storten 
190110' Afgewerkle aclie! koolvan [Jal 

gasrelniglng " Stortplaals Siorten 
190112c Niet onder 19 01 II vallende Siakken I Bodemas {Jal 

bodemas en slakken " Tussengebled Opwerken 
190113- Vliegas die gevaarlljke {Jal 

stoffen bevat I Slortplaats Siorten 
Niet onder 1901 13 vaJlende [Jal 

190114 vliegas " Stortplaats Storlen 
[Jal T ussengebied 

190199 Niet elders genoemd alval Siopresidu " Opslag 
[Jal 

190199 Niel elders genoemd alval I Bunker V&fbranden 
Niel-gecomposleerde !ractie J. 
van huishoudetijk en 

190501 soongeliJk alval Bunker Verbranden 
Niel-gecomposleerde !ractie J. 
van diert ljk en plantaardig 

190502 alva! Bunker Verbranden 
{Jal 

190599 Niel elders geooemd alval restsloffen na composleren " Bunker Verbranden 
Digestaat van de anaArobe {Ja] 
behandellng van sledelijk " 190604 alval Compostering Composleren 
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Digeslaal van de anaerobe (Ja) 
behande/lng van dierlijk en II 

\90606 planlaardig alval Composlering Composteren 

alval van anaarobe behanooling 
[Ja) 

II 
\90699 Niel elders genoemd alval van alval Compostering Composleren 

[Ja) 
\9080\ Roostergoed II Bunker Verbfanden 
\908\\" Slib van de biologische gevaartijk sUb van biologische [Ja) 

zuivering van industrieel zuivering I 
alvalwaler 001 gevaarlijke 
stoNen beval Slortplaats Storten 
Niet onder 1908 t t vaJlend [Ja) 
slib van de biologlsche II 
zuivering van industrieel 

1908t2 alvalwaler Slib BWZI IBT-hal Qnlwateren 
190813" Slib van andere gevaarlljk slib van behandeling [Ja) 

behandelingen van industrieel alvalwater I 
Industrieel alvalwaler dal 
gevaarlijke stoNen beval Slortplaals Storten 

alval van alvalwaler:zuivering [Ja) 
190899 Niet eld9I's genoemd alval I Bunker Verbranden 

191001 IJzer- en staalalvaJ Uilgesorteerde melaJen J. Tussengebled Opslag 

191002 Non-Ierroalval Uilgesorteerde metalen J. T ussengeb!ed Qpslag 
191003" Lichte lraelle en s101 dal gevaarli)k alval van shredding {Jaj 

gevaarliJke stoffen beval metaalhoudend alval I Slortplaats Storten 
Andere !raetles die Andere !racties die geva&1ijk Jo 

191005 gevaarlijke stoffen bevallen stoffen bevatten Stortplaals Stortan 
1910 OS" Andere !ractles die Witgoecl- (Ja) 

gevaartlJke stoffen beva1l9l'1 lautowrakkenshreddermateriaal I Slortplaals Slort9fl 
191005" Andere traeties die Niet Ie verbranden residu van (Ja) 

gevaarllJke stoffen bevallen PST ARN I Stortplaats Storten 
Andere, nlel onder 19 1005 Andere, nlel onder 19 1005 (Jaj 

191006 vallenOe !racties vallende !racties I Stortplaals Storten 
191006" Andere, niel onder 19 1005 alval van shredding (Ja) 

vallende Iracties metaalhoudend alval I Slortplaals Storten 
Uilgesorteerd J. Tussengeb!ed 

191201 Papier en karton houtlpapier/1(unstslof Opslag 

191201 Paper en karton 
J. 

Bunker VerbranOen 

191202 Ferromelalen Uitgesorteerde melalen J. Tussengebled Opslag 

191202 Ferrometalen J. Bunker Verbranden 

191204 Kunslstoffen en rubber 
J. 

Bunker Verbranden 

191205 Glas Granulaire alvalslof J. Tussengebled Opslag 
Hout dat gevaarlijke slorten Jo T ussengebied 

191206"c beval Uilgesorteerd C-houl Opslag 
Nlet onder 19 1206 vallend Uilg9Sorteerd Jo Tussengebied 

191207c """' houVpapier/kunstslof Opslag 
Niet onder 19 1206 vallend Jo 

191207 """' Technlsch niel Ie recyclen Bunker Verbranoon 

19\208 Te:ortlel J. Bunker Verbranden 

Minerale stoffen (bv. zand, [Jaj Overslaghal 
II Iclemoproject 191209 steen) Immobillseren 

Mlnerale stoffan (bv. zanet, [Ja] Tussengebied 
191209 steen) Granulalre alvalslof II Opslag 

(Ja) 
191210 Brandbaar alval (RDF) Sorteerresidu I kunststo!rejects " Bunker VerbranOen 
t91211 ' Overig alval (inclusle! (Ja] 

mengsels van materlalen) I 
van mechanlsche 
alvalVetwerking dal 
gevaarlijke stoffen bevat Stortptaats Siorten 
Overig, nletonder 191211 (Ja) Overslaghal 
valleod alVal (incluslel , Idemopl"oJect 
mengsels van malerialen) 
van mechanische ImmotHliseren -

191212c alvalverwerking Zeeflractie > ARN·klel 
Overig, nlelondef 191211 (Ja) o,.erstaghal 
valland alval (inclusief , ldemoproject 
mengsels van malefiaten) 
van mechanische 

201212c alvalverwerklng Granulalre alvalslo! I ARN-klei Immobiliseren 
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Overig, nlet onder 19 12 1 I 
Yalland afval Onclusief 
mengsets yan materlalen) 
van mechanische 

19 12 12 c afvaiver.verlOng Granulaire afvalslol f AAN-k1ei 

Overig, nielonder 191211 
yallend afval (inclusief 
mengsels yan materialen) 
van mechanische Windzift/leesbandlbsalsoneerfres 

191212c afvalverwerldng "" Overig, nielonder 191211 
yallend afval (inclusief 
mengsels Yan materialen) 
van mechanische 

191212 afvalverwerking (Voor)soneerresldu 
Uilgesorteerd 

20 01 01 Papier en Karton houVpapierlkunslSlol 

20 01 01 Papier en Karton 

20 01 02 G", Granulaire afvalslof 

(Verontrelnigcl)glas en 
20 01 02 Glas (velligheidsldraad)glas 

Biologisch albreeKbaar 
20 01 08 keuken- en KantineafvaJ Niet-herbruikbaar (analoog)GFT 

Biologisch albreekbaar 
20 01 08 keuken- en kanlineafval GFT 

Biologisch afbreekbaar 
20 01 08 keuken- en kantineafval GFT 
20 01 10 Kleding 

2001 11 Textlel T apijtlnon-woyen 

200111 Textlel Non-woyen doekmaleriaai -tapijt 
Niel onder 20 01 31 yallende 

20 01 32 geneesmidclelen 
Haul ciat Q6yaarlijke stoffen 

20013rc beyal Uilgesorteerd C-houl 
Niet onder 20 01 37 yallend Uilgesorteerd 

200138c hool houUpapierlkunslstol 
Niel onder 20 01 37 vallend 

20 01 38 hool Technisch niel Ie recyclen 

20 01 39 Kunslstollen 

20 at 39 Kunslstoffen 

20 01 40 Metalen Uitgesorteerde melalen 

20 01 99 Niet elders ganoemd alval Goedersn ler Yemieliging 

20 01 99 Niel elders genoemd alval Groenalval 
Ui tgesoneerd 

20 01 99 Niel elders genoemd alval houVpapier1kunslstof 

20 02 01 Niel eld9fs genoemd alva) GroenaNal 

20 02 02 Grand en Slenen Granulaire alvatsto/ 
Overig nlel biotogisch 

20 02 03 afbreekbaar alval Granulalre afvalstof 

Overig nlel biologisch Overig niel biOlogisch 
20 02 03 afbreekbaar afval afbreekbaar aNal 

20 03 01 Gemengd stedelijk afval Huisyull/brandbaar bed, ijlsalval 

20 03 01 Gemengd stedelijk afval Technisch niet te verbranclen 

20 03 02 Marktalval 

20 03 03 Veegvull 

Afval yan hel reinigen yan 
20 03 06 riolen Kolkenlu~ermaleriaal 

20 03 07 Grolvuil 

20 03 07 Grolvuil Technisch nielle verbfanclen 
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[Ja] 
I 

[Ja] 

" 

[Ja] 

" 
J, 

" J, 
J, 

" 
J, 

" 
J. 
J, 
J, 
J, 

J, 

J, 

J, 

J, 

" 
" 
(Ja) 

" [Ja) 

" [Ja] 

" J, 

" " 
J, 

J, 
J, 
J, 
J, 
[Jaj 

" J, 
J, 

T ussengebled 

BunKer 

Slortplaals 
Tussengebied 

BunKer 
Tussengebied 

Slortplaats 

Bunker 

Overslaghal 

Verglstingshal 

Bunker 

Bunker 

Slortplaals 

Bunker 
Tussengebied 

Tussengebied 

Bunker 

Bunker 
IBTfBSI/ 

Overslaghal 
Tussengebied 

Bunker 
Tussengebied 

Tussengebied 

Tussengebied 

Tussengebied 
Tussengebied 

Bunker 

Bunker 

Stortplaals 

Bunker 

Bunker 
Onlwalerings-

container 

Bunker 

Stortplaats 

Opslag 

Verbranden 

Stonen 

Opslag 

Verbranclen 

Opslag 

Slonen 

Verbranden 

Overslag 

Vergislen/na-
composleren 

Verbfanden 

Verbrandeo 

Storten 

Verbranden 

Cpslag 

Cpslag 

Verbrarn:!en 

Verbranden 

Sorteren 

Opslag 

Verbfanden 
OpslalJlyersnipp 

eren 

Opslag 
Opslagtversnipp 

,,~ 

Opslag 

Cps/ag 

Verbranden 

Vertranden 

Slorten 

Verbranden 

Verbranden 

Ontwateren 

Verbfanden 

Siortan 



20 03 99 

20 03 99 

Nie! elders genoemd alval Slopresldu 

Nie! elders genoemd alva! Drijlalval 

[Ja\ 
I 

[Ja) 

" 

plus daaraan voorafgaande opslag Of) contalnerwisselplaa!s, Inspectie op 
Bunker.. Inspe<:tievloer, opslag voor basiskarakterisering, Intern overslag 
Verbrandan plus daaraan voora leaand verkleinen entol 
.. sorteren 

T ussengebied 
Opslag 

Bunker Verbranden 

Oaar waar in de kolom uVisueel herkenbaar" "Ja" werd ingevuld, kan conform de provinciale 
handleiding met visuele controle worden volstaan. 
Er zijn tal van afvalstoffen waarmee ARN dermate ruime ervaring heeft opgedaan (althans 
voor zover het binnen de betreffende categorie aangeduide specifieke afvalstroom) dat ARN 
van oordeel is dat - ook al zou volgens de provinciale handreiking niet met visuele controle 
volstaan kunnen worden - visuele controle op basis van M.a.r specifieke ervaring toereikend 
kan zijn . Oil betre!1 met name situaties waarin de aard van de betreffende afvalstof in 
combinalie met de voorgenomen wijze van verwerking (verbranden) maakt, dat nader 
onderzoek in dil geval geen meerwaarde toekomt. In die gevallen is dit in de betreffende 
kolom door ARN aangeduid met "[Ja] 11". De "II" verwijst naar de kwalificatie 'visuele 
herkenbaarheid ' uil de provinciale handreiking. 
Tenslotte is er een categorie waarvoor de chemische kwalificatie bepalend is (die visueel niet 
is waar Ie nemen). In dat geval wordt als onderdeel van de vooracceplatie analyses van 
chemische samenstelling respectievelijk van uitlooggedrag gevraagd c.q . geinitieerd. Soms 
is dergelijk onderzoek enkel al nodig om Ie vergewissen of ARN de afvalstof Oberhaupt mag 
accepteren c.q. mag verwerken op de voorgenomen wijze. In die gevallen wordt dat in de 
betreffende kolom aangeduid als "[JA] I". De "I" verwijst naar de kwalilicatie 'niet visueel 
herkenbaar' uit de provinciale handreiking. In de betreffende gevallen betreft het steeds 
chemisch (laboratorium) onderzoek. Uit een oogpunl van overzichtelijkheid zijn deze 
afvaltypen in de tabel gemarkeerd. 

ARN stelt voor om voorafgaande aan de eerste acceptatie van een afvalstof onder deze Eural
code (te rekenen vanaf het tijdstip dat de revisievergunning wordt verleend) in het stadium van de 
vooracceptatie overleg met het bevoegd gezag Ie voeren over het vraagstuk 6f en zo ja, welke 
aanvullende controlemiddelen in dit specifieke geval kunnen worden toegepast. De betreffende 
afvaltypen zijn in de tabel gemarkeerd . 
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Bijlage 2 Monsterneming en analyse 

Deze bijlage beschrijft op welke wijze monsternemingen en analyse bij ARN B.V. worden 
uitgevoerd. 

Monsterneming 
Monsterneming (door of in opdracht van ARN) geschiedt conform de normen die van 
toepassing zjjn op de afval5tof waarvan monsters genomen worden. Afhankelijk van de 
hoedanigheid van de alvalslof zal dit volgende normeniprotocollen zijn: 

• NVN 5860 voor afvalstoffen in het algemeen; 
• NTA 8202 voor secundaire brandstoffen; en de 
• SIKB protaeolien 1001 , 1002 en 1003 voor steenachtige bouwstotfen. 

Monsters worden, in geval van analyse, ten minsle bewaard tot 4 weken na rapportage van 
de 
analyseresultaten. Monsters die niet naar geanalyseerd worden lot ten minste 4 weken na 
monsterneming bewaard. 

Indien monsterneming niet mogelijk is, dient het karakteriseringsonderzoek indien mogelijk 
uitgevoerd Ie worden aan de hand van een uitgebreide visuele inspectie (organoleptisch 
onderzoek, handmatig sorteren, steekproefmonsters nemen uit de grotere partij, etc.). De 
belangrijkste oorzaak voor het niet mogelijk zijn van een monsterneming is wanneer door de 
grove deeltjesgrootte het nemen van een representatief monster niel meer mogelijk is. 

Het uitvoeren van analyses 
In beginsel worden geen chemische analyses in eigen beheer uitgevoerd. De analyses 
worden door een laboratorium onderzochl met een Sterlab accreditatie. De analyses zulten 
indien mogelijk Sterlab worden uitgevoerd. Indien het regime van het Besluit bodemkwalileit 
van toepassing is, zullen de analyses door een laboratorium met een APQ4 accreditatie voor 
de benodigde analyses worden uitgevoerd. 

Indien analyse niet mogelijk is, dien! het karakleriseringsonderzoek indien mogelijk 
uitgevoerd Ie worden aan de hand van een uitgebreide visuele inspectie (organoleptisch 
onderzoek, handmatig sorteren, steekproefmonsters nemen uil de grotere partij, etc.). De 
belangrijkste oorzaak v~~r het niet mogelijk zijn van een analyse is wanneer de aard van de 
afvalstof monstervoorbehandeling of de analyse zelf onmogelijk maakt. Oorzaken zijn divers: 

• Hoge zoutgehalten; 
• Aanwezigheid van metalen; 

• Etc. 
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AANVALSPLAN 
FOB Ontvangsthal en bunkers 

2.) Hoofddraagconstructie: 
• Bunkers: 

Beton 
• Ontvangsthal: 

Staal 

3.) Toegangsmogelijkheden : 

==o=..,---_---t;Zie tek. F08-1. 
aan i i 

raldeuren afgesloten zijn, kunnen deze ontkoppeld worden 
via een luikje naast de roldeur. Vervolgens kan de roldeur 

Alternatieve 

4.) Plattegronden : 
F08-2A (hoogte O,OOm) 
F08-2B (hoogte 5,50m) 
F08-2C (hoagte 10,20/13,OOm) 
F08-2D hoogte 14 ,OO/15,OOm 

5.) Aantal aanwezigen: 

worden. 

F08-2E (hoogte 17,OOm) 
F08-2F (hoogte 23,OOm) 
F08-2G (hoogte 28,OOm) 

Tijdens Ongeveer 8 personen . 

onderhoud IS avonds: 

6.) Bijzondere gevaren 
1. Veel alva I: Brandgevaar. 
2. Verkeersongeval op de ontvangstvloer. 
3. Vallen in de bunker. 
4. Brand evaar bi ' de kraano stel laatsen en vu ltrechters BSI en ketels li'n 1 en 2. 



7.) Relevante informatie 
61 u sm idde len : ____ -"Z",i e:-::::::::-:,-:,,'c-':'-'="= 

• DS02: zie lek. F06-3A. 
• DS04: zie lek. F08-3C. 
• DSOS: zie lek. F08-3D. 
• DS06: zie lek. F08-3E . 
• 

Sprin klerinstallatie: 

en i 
kan per sectie ingeschakeld worden door Operations. 

c:c:- -,-,-,.,-_____ +=Zie lek. F08-3C en F08-3D. 

-
- Voor het betreden van de bunker en voor het redden 

van personen die in de bunker zijn gevallen zijn 2 
louwladders aanwezig. Zie lek. F08-2B. 

- Voor het redden van slachtoffers uit de bunkers zijn 
EHBO-schuitjes aanwezig: 
• in de twee EHBO-kasten op de kraanopstelplaatsen. 

(de 17,OOm vloer) 
• Op de onlvangslvloer (de S,SOm vloer) 
De EHBO-schuiljes kunnen m.b.v. de hulplakels van 
de grijperkraan neergelaten en opgehesen worden uit 
de bunker. 
Mel behulp van een exira louw (goed bevesligd aan 
hel EHBO-schuilje) kan de EHBO-schuilje naar de 

I 
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