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ALGEMEEN 

Onderwerp aanvraag 

Op 3 mei 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van MAVOM B.V. (verder MAVOM) voor 

een deelrevisievergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm). De aanvraag betreft het opslaan 

in emballage en in tanks van diverse chemische producten voor (voomamelijk) de metaal- en elektro-

industrie, zoals producten voor het voorbehandelen van metalen en overige chemische producten voor 

de metaal-en elektro industrie, o.a. smeermiddelen, lijmen, metaal bewerkings vloei stoffen en siliconen. 

De activiteiten met afval (acceptatie en registratie, bedrijfsvoering en bewerking), de indirecte lozing 

van (afval)water en de geluidsemissie vallen buiten deze deelrevisieaanvraag. De vergunning wordt 

aangevraagd voor onbepaalde tijd. Het betreft een inrichting voor het opslaan, produceren en 

ompakken van diverse chemische stoffen voomamelijk ten behoeve van de metaal- en elektro-

industrie. Daamaast worden door MAVOM (gevaarlijke en niet gevaarlijke) afvalstoffen ingenomen en 

venwerkt. 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW Den Haag 

Tram 9 en bus 65 

sloppen bij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

tiel lien minuten lopen. 

De parkeerruimle voor 

aulo's is beperkl 

Afdeling Vergunningen 

is ISO-9001-

gecertificeerd 

Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) behorende bij de Wm, valt 

de inrichting onder meer onder de categorieën 4 (a), 5.1, 27.1 en 28 (onder 28.1, onder a.4 en onder 

28.4 onder a.6, b.2 en c.2). Daarnaast valt MAVOM onder bijlage 1, onderdeel 5.1 van de IPPC-

richtlijn. Wij zijn op grond hiervan bevoegd gezag. 

Locatie bedriif 

De inrichting is gelegen aan Handelsweg 6 te Alphen aan den Rijn. kadastraal bekend Alphen aan den 

Rijn, sectie A, nummer 5174. De afstand tot de dichtstbijzijnde woning is ongeveer 100 m. 

Veraunninaensituatie 

De volgende vergunningen en/of meldingen zijn eerder aan het bedrijf verieend. 

Op 21 februari 1996 hebben wij aan MAVOM een vergunning Ingevolge de Wm verieend (kenmerk 

DWM/114111) voor een inrichting bestemd als: 

handelsondememing en productiebedrijf van chemische producten ten behoeve van de metaal- en 

elektro-industrie: 

het opslaan van gechloreerde koolwaterstoffen (afval); 
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het opslaan en verwerken van - van buiten de inrichting afkomstige - (gevaariijke) afvalstoffen. 

Het gedeelte van de vergunning dat betrekking heeft op het opslaan en verwerken van - van buiten de 

inrichting afkomstige - gevaarlijke afvalstoffen was verteend voor de periode tot 1 januari 2000. Op 5 

februari 2002 hebben wij opnieuw een vergunning afgegeven voor het gedeelte van de inrichting dat 

betrekking heeft op het opslaan en verwerken van - van buiten de inrichting afkomstige - (gevaariijke) 

afvalstoffen. Deze vergunning was verieend tot 1 maart 2007. Op 15 februari 2007 

(kenmerk/2007/2903) hebben wij opnieuw een vergunning afgegeven voor het gedeelte van de 

inrichting dat betrekking heeft op het opslaan en verwerken van - van buiten de inrichting afkomstige -

(gevaariijke) afvalstoffen. Deze vergunning is verleend tot 24 april 2017. Door de inwerkingtreding, per 

1 oktober 2010, van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is de tijdelijke 

(afval)vergunning {want afgegeven voor 10 jaar) van rechtswege omgezet naar een vergunning voor 

onbepaalde tijd. 

Op 11 november 2003 (kenmerk DGWM/2003/14382) hebben wij besloten dat de op 20 oktober 2003 

door MAVOM ingediende melding inzake de opslag van die categorieën van gevaariijke (afvalstoffen, 

die onder de werking van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (BRZO '99) vallen, voldeed aan de 

wettelijke eisen en hebben wij deze melding geaccepteerd. 

Op 8 november 2004 (kenmerk DGWM/2004/18774) hebben wij besloten dat de op 4 oktober 2004 

door MAVOM ingediende melding inzake de manier van registratie van de opgeslagen gevaarlijke 

stoffen, voldeed aan de wettelijke eisen en hebben wij deze melding geaccepteerd. 

Op 15 febmari 2007 (kenmerk/2007/2903) hebben wij de vergunning van 21 februari 1996 {kenmerk 

DWM/114111) op het aspect bodembeschermende maatregelen veranderd. 

Op 1 december 1993 heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland aan MAVOM een vergunning 

ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verieend (kenmerk nr. V. 30097) voor de 

lozingen van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater van MAVOM. Deze vergunning is op 29 april 2009 

(kenmerk nr. 09.01919/V30097) en 17 februari 2010 (kenmeric nr. 09.22876/V30097) gewijzigd. Als 

gevolg van de inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009 is voornoemde Wvo-vergunning 

nu onderdeel geworden van de Wm-vergunning voor zover het een indirecte lozing betreft. Het 

hoogheemraadschap heeft op 4 juni 2010 aangegeven dat zij actualisatie van de vergunning niet 

noodzakelijk acht. 

Procedure 

Aangezien de aanvraag voor 1 oktober 2010 is ingediend, is op grond van artikel 1.2, lid 2, van de 

Invoeringswet Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) het oude recht van toepassing (en 

niet de Wabo). Zodra onderhavige beschikking onherroepelijk is geworden wordt op grond van artikel 

1.2, lid 3, van de Invoeringswet Wabo de beschikking gelijkgesteld met een omgevingsvergunning. 

Voor de behandeling van de aanvraag is daarom de procedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) van toepassing. 
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Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken: 

- Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn; 

' Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland; 
- De commandant van de regionale brandweer. 

Op 18 juni 2010 (PZH-2010-179838196) hebben wij de aanvrager verzocht om binnen acht weken 
aanvullende gegevens te verstrekken ten aanzien van onder meer het brandpreventieplan, het 
inspectieplan en enkele tekeningen. Op 9 augustus 2010 hebben wij een brief (zonder kenmerk) van 
MAVOM ontvangen met het verzoek de termijn met twee maanden te verlengen. Op 10 augustus 2010 
(kenmerit PZH-2010-193352677) hebben wij MAVOM per brief meegedeeld aan dit verzoek te voldoen 
en hebben wij de termijn om aanvullende gegevens te leveren, verlengd tot uiteriijk 14 oktober 2010. 
Op 12 oktober 2010 (kenmerk 1010110004/04/NL/ml) hebben wijde aanvullende gegevens ontvangen. 
De proceduretijd is, alsgevolg hiervan, met 116 dagen opgeschort (artikel 4:15 van de Awb). 

Om te voldoen aan Hoofdstuk 13 van de Wm en Afdeling 3.4 van de Awb heeft de aanvraag met de 
bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit, ter inzage gelegen van 27 december 2010 tot en met 7 
februari 2011. 

Beschriiving (aangevraagde) activiteiten 

MAVOM is een bedrijf dat diverse chemische (gevaariijke) stoffen opslaat, produceert en ompakt. Deze 
chemische producten worden (voornamelijk) gebruikt in de metaal- en elektro-industrie. Hierbij moet 
gedacht worden aan onder andere de volgende producten: reinigingsmiddelen, beitsmiddelen, 
oppervlaktebehandelingsproducten, smeermiddelen, lijmen, metaal bewerkings vloeistoffen en diverse 
siliconen producten. Daarnaast worden door MAVOM gevaariijke en niet gevaariijke afvalstoffen 
ingenomen. Dit betreft gebruikte producten die eerder door MAVOM geleverd zijn. Een deel van deze 
afvalstoffen wordt door MAVOM venwerkt. 

De aanvraag heeft betrekking op de opslag van gevaariijke en niet gevaarlijke {afval-)stoffen, en niet 

op: 
de afvalactiviteiten, omdat de vergunning voor deze activiteiten al in 2007 geactualiseerd is; 

de (indirecte) lozing van (afval)water, omdat de vergunningsituatie hiervoor als actueel wordt 

beschouwd; 

de geluidsaspecten van de inrichting, omdat hierin geen veranderingen zijn en omdat MAVOM op 
een gezoneerd industrieterrein ligt waar geen geluidsruimte beschikbaar is. Hierdoor is het 

opnieuw verienen van dezelfde geluidsruimte juridisch niet mogelijk. 

BELEIDSOVERWEGINGEN 

Algemeen Toetsingska der/B BT 
Bij vergunningveriening in het kader van de Wm wegen wij zoveel mogelijk de verschillende 
milieugevolgen tegen elkaar af (integrale afweging). Dit doen wij om een zo hoog mogelijk milieu-
rendement te krijgen. In elk geval worden de milieugevolgen getoetst op het gebied van bodem, lucht, 
geluid, exteme veiligheid, afvalwater, energiegebruik, water en grondstoffen, afvalstoffen en veriteer en 
vervoer. Bij deze toetsing worden ook toekomstige ontwikkelingen van de omgeving betrokken. 
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Verder houden wij rekening met de geldende milieubeleidsplannen en andere beleidskaders. Ook 

houden wij rekening met de voor de aangevraagde activiteiten geldende richtlijnen. 

Op 1 december 2005 is een aanpassing van de Wm in werking getreden, waarmee de IPPC-richtlijn is 

geïmplementeerd in de Nederiandse wetgeving. Dientengevolge moeten in het belang van hel bereiken 

van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften worden 

verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te 

voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en 

ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting 

in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Bij de bepaling van 

BBT dienen wij in zijn algemeenheid de in de Wm vennelde aspecten te betrekken, rekening houdend 

met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorgs- en het 

preventiebeginsel. In het bijzonder dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de 

Regeting aanwijzing BBT-documenten. 

Voor installaties als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van 

verontreiniging (gpbv-installaties) moet in ieder geval rekening worden gehouden met de tn tabel 1 van 

de in de Regeling aanwijzing BBT-documenten opgenomen informatiebronnen. Met de in tabel 2 van 

de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor 

zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting. Blijkens 

jurisprudentie behoren wij ook de eindconcept-BREF's en BREF's die nog niet zijn opgenomen in tabel 

1, te betrekken bi] de besluitvorming. Deze moeten immers worden beschouwd als documenten die 

een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met 

succes in de praktijk zijn beproefd. 

Beoordeling 

MAVOM verwijdert gevaariijke afvalstoffen door middel van een ONO-installatie (ontgiften, 

neutraliseren, ontwateren). Het bedrijf mag meer dan 10 ton gevaariijke afvalstoffen op enig moment op 

de inrichting aanwezig hebben en valt daarom onder bijlage 1, onderdeel 5.1 van de IPPC-richtlijn. 

Deze afvalactiviteiten zijn in 2007 beschouwd. 

De overige activiteiten betreffen het mengen van chemische producten tot een nieuw product. 

Er worden geen chemische basisproducten gemaakt. 

Op de aangevraagde activiteiten zijn de volgende Nederlandse informatiedocumenten uit de Regeling 

aanwijzing BBT-documenten van toepassing: 

Leidraad afval- en emissiepreventie; 

Circulaire energie in de milieuvergunning; 

NeR: Nederiandse emissierichtlijn Lucht; 

NRB: Nederiandse Richtlijn Bodembescherming; 

PGS 15: Opslag van verpakte gevaariijke stoffen; 

PGS 30: Vloeibare aardolieproducten. Buitenopslag in kleine installaties. 
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Conclusies BBT 
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besiuit gehechte voorschriften - aan de BBT ter 
voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, afvalpreventie, exteme veiligheid en 
energiebesparing. Voor de ovenvegingen per milieuthema wordt venwezen naar de desbetreffende 
paragraaf. 

DEELCONCLUSIE 1 
De aangevraagde activiteiten achten wij in overeenstemming met hel beleid zoals dat is vastgelegd in 
het beschreven toetsingskader. 

MILIEUASPECTEN 

Algemene inleiding 
De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die relevant 
zijn, zijn hieronder beschreven. 

BODEM 

Het kader voor de bescherming van de bodem 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederiandse Richtlijn 
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het (voormalig) Ministerie van VROM heeft de 
NRB in overieg met vergunningverieners, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven opgesteld. Deze 
richtlijn is ontwikkeld om vergunningsvoorschriften te uniformeren en te harmoniseren. Met de NRB 
kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen 
worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodem
beschermingstrategie worden gestuurd. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en 
voorzienbare incidenten. Bodembescherming ten behoeve van calamiteiten wordt in NRB-kader niet 
behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel. 

De potentieel bodembedreigende activiteiten 
Binnen de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden potentieel 
bodembedreigende stoffen toegepast en opgeslagen, namelijk: 
a. de op- en overstag van (gevaariijke) vloeistoffen in emballage; 
b. de filterpers van de ONO-installatie; 
c. de op- en overslag van filterkoek uit de ONO-installatie; 
d. de opslag van bulkvloeistoffen in tanks; 
e. de overslag van bulkvloeistoffen; 
f. de verwerking van vloeistoffen in een ONO-installatie; 
g. het vulien en spoelen van vaten en mengen van vloeistoffen in de productieruimte. 

Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodem
bedreigende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-
systematiek. 
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Beoordeling en conclusie 

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de 

opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende 

locaties het venvaarioosbaar bodemrisico wordt behaald. 

Bodembelastingonderzoek 

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een venwaarioosbaar bodemrisico 

nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd 

bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderiijke 

activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen. Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de 

nulsituatiebodemkwaliteit voorafgaand aan, o fzo spoedig mogelijk, na de start van de betreffende 

activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatiebodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende 

activiteit. Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over: 

de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen 

en de lokale grondwaterstroming; 

de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en 

geanalyseerd; 

de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties. 

De door middel van nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de 

beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en/of 

bodemherstel nodig is. 

Het terrein van MAVOM is verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen en zware metalen. Wij 

hebben op 8 oktober 2007 (kenmerk PZH-2007-386764) besloten dat er ter plaatse sprake is van een 

ernstige verontreiniging en ingestemd met het ingediende saneringsplan. Onderdeel van het 

saneringsplan is het vastleggen van de bodemkwaliteit van het gehele terrein. Deze onderzoeken, 

vastgelegd door ons besluit van 8 oktober 2007 (kenmerk PZH-2007-386764) is voldoende om als 

nulsituatie van de bodemkwaliteit te beschouwen. De komende jaren zal het terrein verder gesaneerd 

worden. Dat brengt met zich mee dat de grondkwaliteit intensief gevolgd wordt. 

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatiebodemkwaliteit te worden 

onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodem bel asting 

is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. De in dit kader gestelde voorschriften zijn op 

grond van artikel 8.16, sub c, van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige 

vergunning vervalt of wordt ingetrokken. 

LUCHT 

BBT Afwegingen luclitemissies 

Op grond van de Regeling aanwijzing BBT-documenten is voor de installaties en processen binnen de 

inrichting in ieder geval het volgende document relevant voor het bepalen van BBT: 

- NeR. 

Ten gevolge van de batchgewijze productie van producten met oplosmiddelen komen er binnen de 

inrichting emissies vrij van vluchtige organische stoffen (VOS). Op grond van de NeR zijn alle 

geëmitteerde vluchtige organische stoffen ingedeeld in de stofcategorie g02. 
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Ten gevolge van de batchgewijze productie van chroomhoudende producten komen er binnen de 
inrichting chroom Vl-emissies vrij. Op grond van de NeR is chroom VI ingedeeld in de stoffen met een 
minimalisatieverplichting (MVP). 

Vluchtige organische stoffen; diffuse emissies 

Diffuse emissies bestaan voomamelijk uit VOS. Diffuse emissies ontstaan als gevolg van lekverliezen 
uit afsluiters, kleppen, pompen, flenzen en dergelijke en adem-, verdringings- of beladingveriiezen uit 
tanks. Bij MAVOM ontstaan de veriiezen vooral door het mengen van/met producten die VOS bevatten. 
Het betreft alleen Ner klasse g02-stoffen zoals ethanol en xyleen. Uit een in 2005 opgestelde 
oplosmiddelboekhouding blijkt dat het lekverlies dat jaar 182 kg was. Omdat de aangevraagde 
hoeveelheid VOS die diffuus wordt geëmitteerd lager is dan 100 ton, valt MAVOM niet onder het 
Oplosmiddelenbesluit. 

De methoden voor het berekenen van de veriiezen van VOS die optreden in procesinstallaties en bij 
het veriaden en bewaren zijn vastgelegd in het Handboek Diffuse emissies en emissies bij op- en 
overslag. Rapportagereeks MilieuMonitor. nr. 14, maart 2004. Aansluitend op de vastgestelde 
berekeningsmethoden is in het Meetprotocol voor lekveriiezen, Ra pportage reeks MilieuMonitor. nr. 15, 
maart 2004. aangegeven waaraan het meetprogramma voor de lekverliezen in de procestnstallaties 
moet voldoen. Omdat het lekveriies minder is dan 10 ton koolwaterstoffen per jaar valt de inrichting niet 
onder het meetprotocol lekveriiezen. Wij hebben wel In de voorschriften vastgelegd dat MAVOM eens 
tn de vijfjaar het lekverlies volgens het meetprotocol moet bepalen. 

De aangevraagde diffuse emissies bedragen maximaal 0,5 ton VOS op jaartDasis. 

Stoffen meteen minimalisatieverplichting 

Sommige stoffen zijn dennate (mitieu)gevaariijk dat hun emissies nul zouden moeten zijn. Voor de 
procesemissies van dergelijke stoffen geldt dat het streven op nutemissie moet zljn gericht, dit wordt 
aangeduid als de minimalisatieverplichting (MVP). De minimalisatieverplichting geldt voor alle stoffen 
die kunnen vrijkomen naar de lucht en die overeenkomstig hoofdstuk 3.2.1 van de NeR zijn ingedeeld 
in de categorie ERS, MVP 1 en MVP 2 van de NeR. 

De aangevraagde activiteiten leiden tot een emissie van stoffen waarvoor een minimalisatieverplichting 

geldt, te weten chroom VI. Door de aanvraagster is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden 

tot stopzetten of reductie van de emissies van MVP-stoffen. 

1} Vaststellen emissiesituatie 

Chroom VI komt vrij bij het batchgewijs produceren van chroomhoudende producten. In 1997 is de 
chroomemissie gemeten. De concentratie totaalchroom is 0,035 mg/m^ en de vracht 0,018 g/uur, dit is 
onder de grens uit de NeR voor deze MVP 1-stof; bij een emissievracht van 0,15 gram per uur of meer 
geldt een emissie-eis van 0,05 mg/m^. 
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2) Onderzoek beperking of stopzetting emissie 

Stopzetting van de productie is niet mogelijk omdat nog veel klanten vanwege kwaliteitsredenen 

chroomhoudende producten gebruiken voor de voorbehandeling van aluminium en zink. Sinds 1997 

zijn de volgende maatregelen genomen om de emissie van chroom VI te verminderen: 

chroomtrioxide wordt gekocht als schubben In plaats van als poeder; 

de reinigingsfrequentie van de afzuiging van de tank waar chroom Vl-houdende producten worden 

opgeslagen is verhoogd; 

het spoelen van lege verpakkingen chroomtrioxide is stopgezet. 

Om de uitstoot van chroom Vi nog verder te verminderen heeft MAVOM onderzocht welke andere 

maatregelen genomen kunnen worden. Deze maatregelen worden beschreven in bijlage 17 van de 

aanvraag. 

3) Immissietoets 

Uit de toetsing blijkt dat het venvachte immissieniveau 0,012 ng/m^ is. De milieukwaliteitsnorm (MTR) is 

2,5 ng/m^ en mag gehanteerd worden tot 2011. In 2011 moet de streefwaarde 

0,025 ng Inv" gehanteerd worden. Omdat de immissiewaarde voor chroom VI onder de streefwaarde is, 

is de emissie van chroom VI vergunbaar. 

4) Implementatie en maatregelen 

Omdat de venvachte immissie van chroom VI onder de streefwaarde blijft en omdat de kosten van 

verdere emissiereducerende maatregelen hoog zijn, implementeert MAVOM vooriopig geen andere 

maatregelen om de emissie te reduceren. Wel zal er een onderzoek plaatsvinden naar de 

daadwerkelijke emissie/immissie van chroom VI. 

5} Onderzoeksverplichting en periodieke herbeoordeling 

De minimalisatieverplichting houdt in dat er een continue streven dient te bestaan naar ver

mindering/voorkoming van de emissie. Daarom moet voortdurend onderzocht worden hoe emissie van 

MVP-stoffen, inclusief emissies waarvan de uurvracht onder de grensmassastroom (gms) blijft, verder 

gereduceerd kunnen worden. Verder dient elke vijf jaar het stappenplan voor alle geëmitteerde stoffen 

opnieuw te worden dooriopen. Van de geëmitteerde stoffen moet worden bepaald of ze op de meest 

recente stoffenlijst voorkomen. Wij hebben daartoe voorschriften 6.2.1 en 6.2.2 aan deze vergunning 

verbonden. 

Stofverspreiding 

De activiteiten vinden inpandig plaats, daarom zal zich geen grof stof buiten de inrichting kunnen 

verspreiden. 

Conclusie overwegingen aangaande de emissies naar de lucht 

Door het toepassen van BBT. zoals in de NeR beschreven, worden emissies naar de lucht in 

voldoende mate beperkt. Aan deze vergunning zijn ter borging voorschriften verbonden die tot dit doel 

zullen leiden. De eventuele nadelige gevolgen van de maatregelen en voorzieningen voor de kwaliteit 

van het oppervlaktewater en de kwaliteit van de bodem zijn in voldoende mate beperkt. Met betrekking 

tot uit de inrichting vrijkomende stoffen naar de buitenlucht ontstaat geen strijdigheid met de Wet 

luchtkwaliteit. 
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EXTERNE VEILIGHEID 

Algemeen kader 

Het externe veiligheidsbeleid in Nederiand is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van 

activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan 

de opslag en het gebruik van gevaariijke stoffen. Bij MAVOM zijn twee opslagvoorzieningen met meer 

dan 10 ton gevaariijke stoffen in emballage aanwezig. De processen, de aard en hoeveelheid van de 

gebruikte (gevaariijke) stoffen zoals opgenomen in de aanvraag kunnen een risico vormen voor de 

omgeving. 

Besluit externe veiligheid inrichtingen, categoriaal bedrijf 

Op grond van artikel 2. eerste lid, sub f, vatt aanvraagster onder de reikwijdte van het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi). Op grond van artikel 4, vijfde lid. betreft het een zogenaamd categoriaal 

bedrijf. Het bedrijf hoeft daarom geen kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uit te voeren, wij toetsen aan 

de in de Regeling exteme veiligheid inrichtingen (Revi) genoemde afstanden tot al dan niet 

geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. 

Plaatsgebonden risico 

Er is geen kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd. Voor het plaatsgebonden risico wordt uitgegaan van 

de afstanden zoals genoemd in tabel 3 van het Revi. 

Magazijn 1 (Hi-ex) 

In magazijn 1 worden meer dan 10 ton gevaariijke stoffen in emballage opgeslagen, waaronder (zeer) 

brandbare stoffen en spuitbussen. De installatie is voorzien van een Hi-ex outside air 

brandbestrijdingssysteem. Hierdoor wordt beschermingsniveau 1 bereikt. Het stikstofgehalte van de 

aanwezige stoffen is meer dan 10% en het oppervlak van het magazijn is ongeveer 357 m .̂ De 

plaatsgebonden risicocontour is 60 m. 

Magazijn 3 

In magazijn 3 worden meer dan 10 ton gevaariijke stoffen in emballage opgeslagen. Er is geen 

brandbestrijdingssysteem (beschermingsniveau 3). Het stikstof gehalte van de aanwezige stoffen is 

minder dan 5% en het oppervlak van het magazijn is ongeveer 760 m^. De plaatsgebonden 

risicocontour is 85 m. 

Toetsing plaatsgebonden risico 

In bijtage 6 van dit besluit zijn de plaatsgebonden risicocontouren van de magazijnen over een luchtfoto 

van het gebied gelegd. Er bevinden zich geen kwetsbare objecten zoals bedoeld in artikel 1, sub b, van 

het Bevi binnen de plaatsgebonden risicocontouren. Wel bevinden zich meerdere beperkt kwetsbare 

objecten zoals bedoeld in artikel 1, sub a, van het Bevi, binnen de plaatsgebonden risicocontour. Beide 

magazijnen en de beperkt kwetsbare objecten bestonden al en waren al vergund voor de 

inwerkingtreding van het Bevi. Omdat dit een bestaande en vergunde situatie is, die at voor de 

inweritingtreding van het Bevi bestond, achten wij de aanwezigheid van beperkt kwetsbare objecten 

binnen de plaatsgebonden risicocontour (10~ )̂ aanvaardbaar. 

Groepsrisico 

Het door de inrichting veroorzaakte groepsrisico is door ons vastgesteld en de rapportage bijgevoegd 

als bijlage 7. 
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Bepaling van de hoogte van het groepsrisico en toetsing aan de orientatiewaarde 

Het door de inrichting veroorzaakte groepsrisico is vastgesteld in de rapportage die bij dit besluit is 

gevoegd als bijlage 7. Uit de rapportage blijkt dat de hoogte van het groepsrisico laag is (0,02 * 

oriëntatiewaarde) en dat het groepsrisico de oriëntatiewaarde uit het Bevi niet overschrijdt. 

Verantwoording groepsrisico 

Het door de inrichting veroorzaakte groepsrisico is nog niet eerder in een vergunning vastgelegd. Het 

groepsrisico is vastgesteld in de rapportage die bij dit besluit is gevoegd als bijlage 7. Uit de rapportage 

blijkt dat de omvang van het groepsrisico 0,02 * de oriëntatiewaarde bedraagt bij 10 slachtoffers. De 

oriëntatiewaarde uit het Bevi wordt niet overschreden. 

Het meest waarschijnlijke ongevalscenario is brand in een PGS 15 loods waarbij toxische stoffen 

vrijkomen. 

Het groepsrisico wordt verantwoord aan de hand van de volgende punten (zie Bevi artikel 12, l id 1): 

a. de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting; 

b. de toetsing aan de oriëntatiewaarde; 

c. maatregelen om het (groeps)risico te beperken; 

d. mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van een ramp; 

e. de zelfredzaamheid van personen binnen het invloedsgebied. 

Beoordeling en verantwoording GR 

Ad a. Bepaling van de personendichtheid in het invloedsgebied 

Voor de bevolkingsdichtheid is uitgegaan van gegevens die dateren uit 2007 en zijn verstrekt 

door de gemeente Alphen aan den Rijn en gebruikt in het rapport "QRA voor Mavom te Alphen 

aan den Rijn" van 1 febnjari 2007, met kenmerk R001-4473850WS-per-V01-NL, opgesteld 

door Tauw (in opdracht van de gemeente). Hierbij zijn ook de ontwikkelingen in 

bestemmingsplannen meegenomen. 

Ad b. Toetsing aan de oriëntatiewaarde 

Het groepsrisico is weergegeven in figuur 1 in bijlage 7. Het groepsrisico uitgednjkt in de f /N-

curve blijft ver onder de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico is maximaal 2% van de 

oriëntatiewaarde, namelijk bij 10 slachtoffers maximaal een kans van 0.2.10"*. (De 

oriëntatiewaarde voor 10 slachtoffers is 1.10"^) 

Ad c. Maatregelen om het (groeps) risico te beperken 

Bronmaatregelen 

Mavom zit al tientallen jaren op deze locatie. De omgeving in het invloedsgebted is in die 

periode ruimtelijk nauwelijks veranderd. Er is een beperitte verandering in de aard van de 

bedrijvigheid in het invloedsgebied. 

Mavom heeft diverse maatregelen genomen om het groepsrisico te beperiten ten opzicht van 

de oude situatie, zoals vennindering van het aantal PGS 15 opslagloodsen en de verminderirig 

van het oppervlak van PGS loods magazijn 3. 

Het groepsrisico is al laag (0.02 * de oriëntatiewaarde bij 10 slachtoffers), maar er kunnen 

meer (bron)maatregelen bij MAVOM worden genomen om het groepsrisico te verminderen. 
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Aangezien beperking van het vloeroppervlak van de PGS 15 opslagloodsen direct de 

bedrijfsvoering beïnvloedt, is de meest realistische bronmaatregel het verhogen van het 

beschermingsniveau van magazijn 3 naar beschermingsniveau 2 of 1. Deze maatregel zal een 

aanzienlijke financiëie inspanning van Mavom vereisen. 

De verhoging van het beschermingsniveau van magazijn 3 naar 1 (in plaats van de 

aangevraagde 3) is in bijlage 7 doorgerekend. Het groepsrisico wordt (in formele zin) niet 

beïnvloed door het verhogen van het beschermingsniveau omdat de slachtofferaantallen 

(groepen groter dan of gelijk aan 10 personen) vooral worden bepaald door magazijn 1. 

Het groepsrisico is voor beide situaties (magazijn 3 met beschermingsniveau 1 of 3) 0,02 * de 

oriëntatiewaarde (bij 10 slachtoffers). 

Ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico 

Hierbij kan gedacht worden aan het ontmoedigen van bedrijven met een hoge 

personeelsdichtheid in het invloedsgebied en of het verminderen van het aantal bedrijven of 

woningen. Een simpele maatregel is het uitsluiten van (grote) kantoren in het bestemmingsplan 

door de gemeente. 

Voor het verder verminderen van het huidige groepsrisico zal een aanzienlijke financiële 

inspanning nodig zijn. Omdat het groepsrisico met 0,02 * oriëntatiewaarde al erg laag is, zijn 

wij van mening dat deze financiele inspanning niet van het bedrijf gevergd kan worden. 

Ad d. Mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van een ramp 
Bronmaatregelen 

Bij MAVOM is vooral gedacht aan bronmaatregelen. Het aantal PGS 15 opslagloodsen is 

verminderd en het oppen/lak van PGS magazijn 3 ten opzicht van de oude situatie is 

verminderd. Voornamelijk aan magazijn 1 zijn eisen gesteld (brandmeld- en schuimblus-

installatie) die het risico beperken. Magazijn 3 beschikt over een brandmeldinstallatie die het 

risico beperkt. Ook beschikt het bedrijf over een bedrijfsnoodplan en een 

bedrijfshulpverieningsorganisatie. 

Bestrijdbaarheid 

Er Is voldoende primair en secundair bluswater aanwezig. De bereikbaarheid van bluswater is 

voldoende en er zijn voldoende opstelplaatsen voor de brandweer. De inzet van de brandweer 

is mogelijk in ongeveer 15 minuten en valt binnen de norm. De brandweer beschikt over 

genoeg en het goede materieel om een brand te bestrijden. Het bedrijf beschikt over een 

brandmeldinstallatie die is doorgeschakeld naar de brandweer om een snelle inzet mogelijk te 

maken. 

Het bedrijf is aari een zijde goed bereikbaar. Een tweede ontsluiting is vanwege de omliggende 

bebouwing lastig. De erven/percelen van de buren belemmeren een tweezijdige 

bereikbaarheid via openbaar of eigen ten'ein. Mavom heeft met de buren notarieel vastgelegd 

dat de brandpaden naar Mavom vrij moeten zijn en dat er recht van overpad bij calamiteiten is. 

In dit besluit zijn voorschriften opgenomen om het beschermingsniveau van magazijn 3 te 

verhogen indien een tweezijdige bereikbaarheid niet meer gegarandeerd kan worden. 

Op perceetniveau is de bereikbaarheid voldoende. 

Beperking van de grootte van de ramp 

Gemeente en bedrijf hebben de formele taak om goed voorbereid te zijn op een incident of 

ramp (preventie, preparatie, repressie en nazorg). Belangrijk hierbij is de vooriDereiding op de 

bestrijding van en de beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval als bedoeld in 
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artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen. Hierbij moet aandacht worden besteed aan 

de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de route of het 

tracé om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet. 

De gemeente moet aangeven goed voorbereid te zijn op een incident of een ramp. Aan deze 

plicht wordt invulling gegeven door het opstellen van een gemeentelijk rampenplan en 

uitwerkingen in de vorm van rampenbestrijdingsplannen, aanvalsplannen en 

oefeningsplannen. Daarnaast kan in het kader van de preparatie ook extra aandacht besteed 

worden aan vluchtroutes of nooduitgangen, de interne hulpverieningsorganisatie, 

aanvalsplannen en bedrijfsnoodplannen en het bevorderen van zelfredzaamheid. 

Mavom heeft, naast de getroffen bronmaatregelen, een Interne hulpverieningsorganisatie 

en een bedrijfsnoodplan om voorbereid te zijn op de bestrijding van en de beperking van 

de omvang van ramp of zwaar ongeval. 

Ad e. De zelfredzaamheid van personen binnen het invloedsgebied 
Inrichting van het gebied / vluchtmogelijkheden 

Er zijn geen obstakels in het gebted die problemen opleveren voor de vluchtmogelijkheden. 

Voor het gehele invloedsgebied geldt dat er voldoende vluchtwegen aanwezig zijn om het 

gebied in geval van calamiteit te ontvluchten. 

Zelfredzaamheid en vluchtroutes 

Het invloedsgebied met een omvang van ongeveer 300 meter strekt zich uit over een 

bedrijfsterrein en een woonwijk (zie de afbeeldingen in bijlage 7). Het bedrijfsterrein betreft 

voomamelijk bedrijven met een lage personeelsdichtheid in verschillende bedrijfssectoren. Er 

bevinden zich enkele bedrijven in het gebied die klanten ontvangen, maar in beperitte mate. In 

de woonwijk bevindt zich een religieus centrum en wijkcentrum. De woningen in het 

invloedsgebied zijn maximaal 4 verdiepingen hoog. In het invloedsgebied bevinden zich geen 

instellingen met grote aantallen minder zelfredzame personen zoals kinderen of minder 

validen. Voor de in het invloedsgebied aanwezige personen zijn er voldoende vluchtroutes. 

Gezien het meest waarschijnlijke ongeval scenario (brand waarbij toxische stoffen vrijkomen) is 

een goede maatregel, binnen blijven en ramen en deuren sluiten. Er zijn geen belemmeringen 

waardoor dit niet zou kunnen 

Brandweeradvies 

Het bevoegd gezag stelt het bestuur van de veiligheidsregio waarin de inrichting ligt in de gelegenheid 

om in verband met het groepsrisico advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van 

bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en over de zelfredzaamheid van personen in het 

invloedsgebied van de inrichting (zie Bevi artikel 12, l id 3) 

Op 17 september 2010 (kenmerk PZH-2010-204386735) is aan de Regionale Brandweer Hollands 

Midden verzocht advies uit te brengen over het groepsrisico. Op 25 november 2010 is een advies van 

de Regionale Brandweer Hollands Midden ontvangen, met daarbij een brandveiligheidsadvies van de 

gemeentelijke brandweer Alphen aan den Rijn. De Regionale Brandweer Hollands Midden ziet reden 

tot het geven van een nadere reactie. In het gemeentelijk brandweeradvies wordt geconstateerd dat de 

berekening van de brandwerendheid van de gelamineerde draagconstructie van het dak nog niet 

voldoende is. Daarom wordt geadviseerd het bedrijf spoedig aan te taten tonen dat het bedrijf voldoet 

aan de uitgangspunten van de PGS 15. Wij hebben het advies overgenomen en in voorschrift 4.3.6 
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voorgeschreven dat het bedrijf aan moet tonen dat de magazijnen 1 en 3 de vereiste WBDBO 

(Weerstand tegen BrandDoorslag en Brandoverslag) hebben. 

Op 30 maart 2011 heeft de regionale brandweer een nieuw advies gestuurd (zonder kenmerk). 

Geadviseerd wordt; 

de verantwoording van beschermingsniveau 3 van magazijn 3 ten opzichte van de beperkt 

kwetsbare objecten goed te onderbouwen. 

te onderzoeken wat de consequenties zijn bij het niet kunnen gebruiken van de tweede 

ontsluitingsroute bij een calamiteit Hierbij dient tevens de juridische aspecten in ogenschouw 

genomen te worden. 

Wij hebben in dit besluit rekening gehouden met dit advies. 

Conclusie 

Gedeputeerde Staten zijn van mening dat, na beoordeling van de situatie, het groepsrisico verantwoord 

is. omdat: 

de omvang van het groepsrisico laag is (0.02 * de oriëntatiewaarde). 

de vlucht- en evacuatiemogelijkheden en zelfredzaamheid in de directe omgeving goed zijn. 

de brandweer binnen redelijke tijd goed inzetbaar is en er in de omgeving voldoende bluswater is. 

Een mogelijke aanvullende bronmaatregel, namelijk het verhogen van het beschermingsniveau van 

magazijn 3, van 3 naar 1, geen Invloed heeft op het groepsrisico. 

CHAMP-methodiek 

In 2003 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een methodiek vastgesteld waarin vijf plichten 

staan die gericht zijn op precisering van de verantwoordingsplicht. De vijf plichten die worden 

onderscheiden zijn de communicatie- of informatieplicht, de horizonplicht, de anticipatieplicht, de 

motivatieplicht en de prepara tie plicht (CHAMP). De methodiek is primair ontwikkeld voor de ruimtelijke 

ordening. In 2006 is deze methodiek uitgewerkt in Risico's in Balans, de provinciale visie op externe 

veiligheid. De provincie gebruikt de CHAMP-methodiek al geruime tijd als procesvereiste om de 

groepsrisicoafweging bij ruimtelijke plannen te toetsen. 

Zoals vermeld is de CHAMP-methodiek primair oritwikkeld voor de ruimtelijke ordening. In het PZH-GR-

project is onderzocht of de CHAMP-methodiek ook geschikt kan zijn voor toepassing bij Wm-

procedures. Daarbij is gebleken dat het bij vergunningprocedures niet mogelijk is invulling te geven aan 

de horizonplicht, omdat vergunningaanvragen geen lange termijn ontwikkelingen beschrijven. Aan de 

vier overige plichten wordt reeds voldaan door de bepalingen uit de Wet milieubeheer (anticipatie, het 

stellen van voorschriften ter bescherming van het belang van het milieu), het Bevi (het feit dat de 

brandweer wordt gevraagd advies uit te brengen over het preparatieniveau) en de Algemene wet 

bestuursrecht (motivatie van het besluit in de considerans van de vergunning, communicatie door 

kennisgevingen en publicatie in huis-aan-huisbladen) in acht te nemen. 

Bij vergunningverieriing worden de Wm en Awb gevolgd, en vandaaruit de eisen die het Bevi stelt aan 

de GR-verantwoording. Met deze Awb / Wm / Bevi-lijn wordt ook invulling gegeven aan CHAMP, zij het 

dat deze als toetsingskader minder herkenbaar is. In het PZH-GR-project is er echter voor gekozen bij 

de Wm-vergunningveriening de wettelijk verplichte onderdelen van de milieuvergunning (obv Wm en 

Awb) en de GR-verantwoording (obv Bevi) ats zodanig herkenbaar te laten terugkomen in de 

considerans van de vergunning. Daarmee wordt automatisch (daar waar relevant) invulling gegeven 

aan CHAMP. 
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Registratiebesluit 

Op 30 maart 2007 is het Registratiebesluit exteme veiligheid in werking getreden. Dit besluit geeft aan 

welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het Risicoregister. MAVOM valt 

onder het Registratiebesluit en is al opgenomen in het risicoregister. 

(Intern) bedrijfsnoodplan 

tn de nieuwe arbowetgeving (1 januari 2007) is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van 

artikel 2.5c van het Arbobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit artikel 

is het bedrijf ook verplicht onder andere hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan indien 

gewenst door deze instanties (er moet dus zelf om gevraagd worden). In artikel 2.0c van de 

arboregeling is geregeld wat er ten minste in het noodplan moet zijn opgenomen (venvezen wordt naar 

bijlage II van de regeling). Gezien het voorgaande worden ten aanzien van een (intern) 

bedrijfsnoodplan geen voorschriften aan deze vergunning verbonden. 

PGS voor opslag gevaarlijke stoffen 

Ten behoeve van de opslag van gevaariijke stoffen zijn richttijnen opgesteld in de Publicatiereeks 

Gevaariijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt 

gerealiseerd. Voor de opslag van gevaariijke stoffen in emballage is de PGS 15 opgesteld. De opslag 

van meer dan 10 ton gevaariijke stoffen iri emballage valt onder hoofdstuk 4 van de PGS 15. 

Magazijn 1 (Hi-ex outside air) 

Magazijn 1 is een magazijn dat dateert van voor de inwerkingtreding van de PGS 15. In dit magazijn ligt 

meer dan 10 ton gevaariijke stoffen in emballage opgeslagen van de ADR-klasse 3, 2 (spuitbussen), 

6.1, 8 en 9. Tevens wordt minder dan 100 kg klasse 5.2 opgeslagen verpakt in kleine verpakkingen. 

Aangevraagd wordt een beschermingsniveau 1 te realiseren door een Hi-ex outside air 

brandblussysteem. Verzocht is met betrekking tot de WBDBO (Weerstand tegen BrandDoorslag en 

Brandoverslag) van het dak en de dakconstructie af te wijken van de PGS 15 en de eisen te hanteren 

uit de CPR 15-2, te weten een brandwerendheid van 30 minuten voor de dakconstructie en het dak 

bestand tegen vliegvuur, in plaats van de 60 minuten WBDBO zoals voorgeschreven in de PGS 15. 

Magazijn 1 en de VROM-rapportage dieper duiken in schuim 

De VROM-rapportage 'Dieper duiken in het schuim' (VROM-Inspectie 13 augustus 2007) beschrijft de 

resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar de veiligheid van tichtschuim brandbtussystemen in 

grote opslagen van gevaariijke stoffen. Ondanks dat magazijn 1 een Hi-ex outside air 

brandbestrijdingssysteem heeft in plaats van de in de rapportage beschreven Hi-ex inside air 

brandbestrijdingssystemen, zijn de aanbevelingen, voor zover mogelijk en van toepassing 

overgenomen. Hieronder gaan wij kort op de aanbevelingen in: 

Vastleggen welke stoffen nadrukkelijk wel en niet zijn toegestaan in de opslag. 

Dit is vastgelegd in de aanvraag en de voorschriften. 

De brandwerendheid en het voldoende afgesloten zijn van de brandcompartimenten bij brand. 

Dit is vastgelegd in de aanvraag en de voorschriften. 

Actualiteit en inhoud van het uitgangspuntendocument van de Hi-ex installatie en de goedkeuring 

door bevoegd gezag. 

Onderdeel van de aanvraag is het Inspectieplan van de Hi-ex Installatie (onderdeel B, 

Uchtschuimbeveiliging nr. 6825-1-1E, 27 april 2010 door B2B van bijlage 18 van de aanvraag, 

'Brandpreventieplan MAVOM' versie 11 oktober 2010). Uit dit Inspectieplan blijkt dat (nog) niet 

volledig voldaan wordt aan de eisen die gesteld worden in de PGS 15. Daarom hebben wij in deze 
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vergunning de verplichting opgenomen dat binnen zes maanden na het van kracht worden van de 

vergunning een nieuw Uitgangspuntendocument moet worden opgesteld, waaruit blijkt dat wel 

volledig voldaan wordt aan de PGS 15.. Ook hebben wij de frequentie van de keuring van de 

brandbeveiligingsinstallatie verhoogd van jaarlijks, naar eens per halfjaar. Wij hebben in de 

vergunning bovendien voorgeschreven dat de rapportage elke vijfjaar op actualiteit moet worden 

beoordeeld en indien nodig aangepast. 

De opslag mag niel in werking zijn als deze niet jaariijks is goedgekeurd door een geaccrediteerde 

inspectie-instelling. 

Dit is geborgd door een voorschrift in deze vergunning. 

Van bedrijven eisen dat er een verklaring van de schuimleverancier wordt overgelegd waarin wordt 

aangegeven dat de opgeslagen stoffen met hun schuim kunnen worden geblust. 

MAVOM heeft dit aan de schuimleverancier gevraagd. De schuimleverancier weigert echter een 

verklaring af te geven. Zie aanvraag bijlage C van bijlage 18. MAVOM heeft aan haar 

inspanningsverplichting gedaan en wij constateren dat deze verklaring niet afgegeven wordt. Wij 

zien hierin echter geen reden de gevraagde vergunning te weigeren. 

Tevens wordt de combinatie siliconen en/of spuitbussen in combinatie met Hi-ex inside air brand

btussystemen afgeraden, omdat hierdoor het schuim wordt afgebroken. Wij achten de opslag van 

spuitbussen bij MAVOM wel toelaatbaar omdat hier sprake is van een Hi-ex outside air installatie en de 

volgende maatregelen zijn genomen om het risico verder te beperken: 

Opslag in een gaasconstructie gescheiden van de overige opslag. 

Brandvertragende legborden tussen de opslagvakken. 

De opslag van de spuitbussen mag niet hoger zijn dan 4,5 meter. 

Uit de test van ZA 2333 blijkt dat de combinatie outside air en spuitbussen met siliconen 

nog voldoende blussende werking heeft. 

De brandweer is akkoord met deze situatie/maatregelen. 

Toetsing magazijn 1 

Het beschermingsniveau van het magazijn is conform hoofdstuk 4 van de PGS 15, bescher

mingsniveau 1. Aangevraagd wordt, in afwijking van de eisen uit PGS 15. een WBDBO van het dak van 

30 minuten. Omdat dit een reeds bestaande CPR 15-2-magazijn is. achten wij deze afwijking 

toelaatbaar op grond van voorschrift 1.3 uit PGS 15. 

Magazijn 3 

Iri magazijn 3 worden meer dan 10 ton gevaariijke stoffen in emballage opgeslagen van de 

ADR-klassen 5.1, 6.1, 8 en 9. Tevens wordt maximaal 500 kg ADR-klasse 4.1 (brandbare vaste 

stoffen) opgeslagen en van ADR-klasse 3 (brandbare vloeistoffen), maximaal 400 kg (vlampunt lager 

dan 6 0 X ) of maximaal 1.000 kg (vlampunt 60-100°C) of 2.500 kg (vlampunt > 100X). Het magazijn 

heeft een beschermingsniveau 3. Verzocht is om met betrekking tot de WBDBO van het dak en de 

dakconstructie af te wijken van de PGS 15 en de eisen te hanteren uit de CPR 15-2, te weten een 

brandwerendheid van 30 minuten voor de dakconstructie en het dak bestand tegen vliegvuur, in plaats 

van de 60 minuten WBDBO zoals voorgeschreven in de PGS 15. Tevens zal een 

branddetectiesysteem worden geïnstalleerd. 

Toetsing aanvraag magazijn 3 
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Het beschermingsniveau van het magazijn is conform hoofdstuk 4 van de PGS 15, beschermingsniveau 
3. Een deel van de constructie moet nog gerealiseerd worden. Aangevraagd wordt, in afwijking van de 
eisen uit PGS 15, een WBDBO van het dak van 30 minuten. Omdat het dak reeds bestond voor de 
inwerkingtreding van de PGS 15 en wel voldoet aan de eisen zoals genoemd in de CPR 15-2, achten 
wij de dakconstructie in combinatie met het branddetectiesysteem (met doormelding naar de 
brandweer) voldoende veilig. 

Magazijn 2 

Voor magazijn 2 is aangevraagd dat in dit magazijn geen gevaariijke stoffen meer worden opgeslagen. 
Omdat de verbouwing van magazijn 3 niet voor de inwerkingtreding van dit besluit zal zijn afgerond 
heeft Mavom in een zienswijze gevraagd om magazijn 2, tijdelijk te mogen gebruiken, zodat magazijn 3 
verbouwd kan worden. Magazijn 2 voldoet voigens Mavom aan de eisen uit de CPR 15-2 
(beschermingsniveau 3). 

Toetsing magazijn 2 
Gezien het belang van een snelle realisatie van de verbouwing van magazijn 3 vinden wij het een 
aanvaardbare oplossing om de (gevaariijke) stoffen tijdelijk in magazijn 2 op te slaan totdat de 
verbouwing van magazijn 3 is afgerond. Wij hebben in voorschrift 4.5.5 vastgelegd dat de verbouwing 
van magazijn 3 binnen 1 jaar na de inwerkingtreding van deze vergunning moet zijn afgerond. Als 
magazijn 3 gereed is mag magazijn 2 ook niet meer als opslagmagazijn voor gevaarlijke stoffen worderi 
gebruikt. Gezieri de tijdelijke termijn voor opslag van gevaariijke stoffen in dit magazijn en de lopende 
investering in magazijn 3, achten wij een investering om het magazijn aan de PGS 15 in plaats van de 
CPR 15-2 te laten voldoen, niet noodzakelijk. 

Wijziging t.b.v. PGS 15 erratum certificering brandbeveiligingsinstallatie 

Per brief van 4 februari 2010 heeft de minister dringend verzocht om waar nodig Wm-
vergunningen met spoed te actualiseren in het belang van brandveiligheid in opslagvoorzieningen 
waar meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en die voorzien zijn van 
een automatische blusinstallatie. Hierbij heeft de minister naast de algemene regels uit de richtlijn 
PGS 15 met name het belang van paragrafen 4.5 en 4.8 met bijbehorende errata onderstreept. 
Paragraaf 4.5 beschrijft het vereiste beschermingsniveau van een opslag voo rzi en ing. Paragraaf 
4.8 betreft de vereisten rondom brandbeveiligingsinstallaties. 

In 2005 is PGS 15 gepubliceerd. PGS 15 is een herziening en samenvoeging van CPR 15-1 t/m 
15-3 en komt grotendeels overeen met de genoemde CPR 15-richtlijnen. PGS 15 wijkt wat betreft 
de brandbeveiligingsinstallaties af in de zin dat volgens PGS 15 iedere 5 jaar het 
uitgangspuntendocument (ook wel Programma van Eisen genoemd) beoordeeld dient te worden. 
Ook spreekt PGS 15 over een inspectie-instelling die op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17020 moet 
zijn geaccrediteerd door de Stichting Raad voor Accreditatie. Gezien het dringende verzoek van 
de minister is besloten om de voorschriften 4.8.2.1. en 4.8.2.3 inclusief errata uit PGS 15 opte 
nemen in de Wm-vergunning. De frequentie van keuring van de brandbeveiligingsinstallatie 
hebben wij verhoogd naar eens per halfjaar. 

Tevens heeft de VROM Inspectie op 5 april 2011 een brief met kenmerk 20110014090 verzonden 
naar inspectie-A instellingen waarin zij aangeeft dat het een inspectie A-instelling niet is 
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toegestaan de ontwerper te zijn van een object (bijvoorbeeld een brandbeveiligingssysteem) da t 

tevens door deze inspectie A-instelling geïnspecteerd mag worden. 

Opslag gevaarlijke stoffen in tanks 

Buik-opslag van zuren en basen is momenteel nergens eenduidig geregeld. Vanuit de gebruikers en 

leveranciers van bulk-chemicaliën ts regelmatig de vraag gerezen welke richtlijnen nu van toepassing 

zijn. De nieuw op te stellen PGS 31 "Opslag chemische vloeistoffen" geeft richtlijnen voor het 

ontwerpen, bouwen, en functioneren van opslag en verpomping van vloeibare chemicaliën in tanks 

groter dan 0,35 m3. Het doel is om hiermee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en 

milieu te realiseren. De nieuwe PGS zal vermoedelijk begin 2012 beschikbaar zijn. 

Omdat deze nieuwe PGS nog niet (in concept) beschikbaar is hebben wij zoveel mogelijk aangesloten 

bij de bestaande PGS 30. Deze PGS 30 is echter geschreven voor de opslag tot 150 m3 van 

brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks. 

Het vlampunt van de opgeslagen natronloog en fosforzuur is (veel) hoger. 

De kans op het falen van een tank is klein. Voor zover een tank onverhoopt zou falen, staan ze in een 

tankput waardoor de kans op verdere verspreiding klein is. Doordat de kans op verspreiding klein is. is 

ook de kans op onderiinge vermengirig klein. De tanks staan in magazijn 3 waardoor verspreiding van 

vloeistoffen naar buiten de inrichting verwaarloosbaar is (de erfgreris ligt op 1 a 2 meter). Een risico is 

het falen van tanks door een brand in magazijn 3 en daardoor het ontstaan van een Irriterende damp. 

Deze kans is gering door de genomen maatregelen (afstand tot de in emballage opgeslagen stoffen en 

de brandmeldinstallatie in het magazijn). 

Door de genomen maatregelen wordt een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu 

wordt gerealiseerd. Dit is in de voorschriften (paragraaf 4.7) van deze vergunning vastgelegd. Hierdoor 

is de kans dat de stoffen vrijkomen en/of buiten de inrichting geraken verwaarloosbaar. 

EV-algemeen 

De tweezijdige bereikbaarheid is essentieel voor een snelle en adequate bestrijding van brand. 

Aan een zijde is MAVOM momenteel goed bereikbaar. Aan de andere zijden wordt MAVOM omsloten 

door de erven/percelen van buurbedrijven. Een tweede ontsluiting via openbaar of eigen terrein is niet 

mogelijk. Om tweezijdige bereikbaarheid toch te borgen heeft MAVOM notarieel (bijlage 8K) een recht 

van overpad vastgelegd met de huidige eigenaren van de noordelijke gelegen panden (Adh Lieftink 

Beheer B.V. en Benelli Natuursteen v.o.f). Dit recht vervalt echter bij verkoop van de pand en grond. 

Om ook de veiligheid op lange tennijn te borgen hebben wij, in overleg met de brandweer, in 

de voorschriften opgenomen dat MAVOM ons hiervan op de hoogte moet stellen en indien 

de tweezijdige bereikbaarheid voor de brandweer niet meer gerealiseerd kan worden, dat het 

beschermingsniveau van de opslag verhoogd moet worden naar beschermingsniveau 1 conform de 

PGS 15, hoofdstuk 4. 

ENERGIE 

Energierelevante bedrijven 

MAVOM is energierelevant omdat het in 2009 90.000 m^ gas en 277 MWh energie verbruikte. 

Aangezien MAVOM niet deelneemt aan het convenant benchmariting of de MJA-2. energie-

corivenariteri afgesloten met de overheid, wordt de van hel bedrijf gevraagde inspanning in het kader 
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van het verantwoord omgaan met energie vastgelegd door middel van energievoorschriften in de 

vergunning. Aan de beschikking zijn voorschriften verbonden waarin van het bedrijf wordt veriangd dat 

het een bedrijfsenergieplan opstelt met daarin opgenomen de te treffen energiebesparende 

maatregelen, dit inclusief tijdsfasering. De maatregelen met een terugverdientijd van vijfjaar of minder 

dienen in principe te worden genomen. 

DEELCONCLUSIE 2 

De aanwezige voorzieningen en de te nemen maatregelen zijn zodanig dat de gevolgen voor het milieu 

tot een minimum zijn beperitt. 

BIBOB 

Op 1 juli 2003 is de Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in 

werking getreden. Deze wet geeft het bevoegd gezag een extra weigerings- of intrekkingsgrond bij het 

verienen van vergunningen. Om te kunnen weigeren of intrekken dient het gevaar te bestaan dat met of 

onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit strafbare feiten 

verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegd gezag dient in eerste instantie zelf onderzoek te 

verrichteri naar de vraag of dit gevaar bij een bepaalde inrichting bestaat. Gedeputeerde Staten hebben 

ter uitvoering van de Wet Bibob beleid vastgesteld. Op basis daarvan worden alle bedrijven in de 

afvalbranche gescreend op het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten. Alie bedrijven in de 

afvalbranche zijn daarom verplicht extra gegevens betreffende bedrijfsvoering en financiering aan te 

leveren bij de aanvraag om een milieuvergunning. In ons besluit van 15 februari 2007 (kenmerit 

DGWM/2007/2903) hebben wij reeds een Bibob-toets uitgevoerd van de door de aanvrager 

aangeleverde stukken betreffende de bedrijfsvoering en de financiering van het bedrijf. Naar aanleiding 

van deze toets hebben wij geen aanleiding gezien tot verdere stappen over te gaan. 

ADVIEZEN EN ZIENSWIJZE 

Op 17 augustus 2010 (kenmerit 2010/22800) hebben wij een advies van de gemeente Alphen aan den 

Rijn ontvangen. De samenvatting van het advtes en onze reactie op het advies zijn als bijlage 8 bij dit 

besluit gevoegd. Ook zijn er zienswijzen ontvangen op de ontwerpbeschikking die ter visie is gelegd. 

Deze zienswijzen alsmede onze reactie daarop zijn tevens opgenomen in bijlage 8. 

EINDCONCLUSIE 

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in 

het belang van de bescherming van het milieu te weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften 

verbonden die bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu. 

BESLUIT 

Gelet op het voorgaande en de wettelijke bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene 

bestuursrecht hebben wij besloten: 

I. de aan MAVOM B.V. verleende vergunning van 21 februari 1996 (kenmerk DWM/114111) 

te reviseren met uitzondering van: 

de activiteiten met afval (acceptatie en registratie, bedrijfsvoering eri bewerking); 

de indirecte lozing van (afval)water; 

de geluidsemissie; 

II. deze vergunning voor onbepaalde tijd te verienen; 
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III. de aanvraag en alle daarbij overgelegde stukken onderdeel te laten uitmaken van deze 
vergunning, met uitzondering van bijlagen 7, 16. 19 en 20, tenzij de aan de vergunning vertoonden 
voorschriften anders bepalen; 

IV. dat met toepassing van artikel 8.16. sub c, van de Wet milieubeheer voorschriften 5.4.1 en 5.4.2 uit 
bijlage 3 van kracht blijven nadat deze vergunning haar gelding heeft verioren of zoveel eerder als 
aan de gestelde voorschriften is voldaan; 

V. de voorschriften uit de paragrafen 5 tot en met 9 en 11 tot en met 22 uit het besluit van 21 februari 
1996 te laten vervallen, de voorschriften uit paragraaf 4 (veiligheid) uit het besluit van 15 februari 
2007 te laten vervallen en de voorschriften uit bijlage 3 aan het besluit toe te voegen; 

VI. de geluidsvoorschriften uit paragraaf 10 uit het besluit van 21 februari 1996 te hemummeren tot 
paragraaf 7 en volledigheidshalve tekstueel ongewijzigd op te nemen in bijlage 3. 

De voorschriften uit de paragrafen 1 tot en met 3 zijn in eerdere besluiten vervangen en geactualiseerd. 
Deze voorschriften zijn reeds onherroepelijk. Volledigheidshalve hebben wij deze voorschriften uit de 
paragrafen 1 tot en met 3 in bijlage 1 van deze beschikking integraal opgenomen. 

BEROEP 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 20.1 van de Wet milieubeheer 
en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken vanaf de dag na de dag 
waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019. 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift 
moet in tweevoud worden ingediend. Als tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan een verzoek tot 
het treffen van een vooriopige voorziening worden ingediend (artikel 46 van de Wet op de Raad van 
State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht). Dit verzoek moet worden gericht aan de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019. 2500 EA Den 
Haag. 

IN WERKING TREDEN BESLUIT 
Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Indien een belang
hebbende gedurende de beroepstermijn een verzoek om een vooriopige voorziening indient, treedt het 
besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zover deze vergunning betrekking heeft 
op het oprichten of veranderen van een inrichting dat ook is aan te merkeri als bouwen in zin van de 
Woningwet, treedt deze vergunning niet eerder in werking dan. nadat de bouwvergunning is verieend. 
Deze vergunning vervalt, als de inrichting niet binnen driejaar nadat de vergunning onherroepelijk is 
geworden, is voltooid, en in werking is. 

AANDACHTSPUNTEN 
Wij wijzen de vergunninghoudster op het volgende: als er verontreinigende stoffen in de bodem, lucht 
of water zijn gekomen (bijvoorbeeld door ongewoon voorval) moet de vergunninghoudster dit melden 
bij het bevoegd gezag. Daarnaast moet de vergunninghoudster meteen maatregelen treffen om 
verdere verontreiniging van bodem, lucht of water te voorkomen. Vorenstaande punten zijn gebaseerd 
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op de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer. Het telefoonnummer van de Klachtentelefoon 

van de provincie is 070 - 441 61 11. 

Wij wijzen de vergunninghoudster erop dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen 

zijn. Het gaat hier bij het in werking zijn van een inrichting. Wij maken vergunninghoudster onder meer 

attent op: 

Besluft melden van bedrijfs- en gevaariijke afvalstoffen; 

Activiteitenbesluit (www.aim.nl). 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

voor dezen, 

hoofd bureau Omgevingsvergunning. Groen en Grondwater 

Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 
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Bijlagen: 

1. Voorschriften Afval 

2. Afvalstoffen die mogen worden geaccepteerd en hun maximale opslaghoeveelheden 
en jaardoorzetten 

3. Voorschriften (Algemeen) 
4. Begrippen 

5. Acties 
6. Risicocontouren MAVOM 

7. Rapportage groepsrisicoberekening MAVOM 
8 Adviezen en zienswijzen 

Afschrift aan; 

Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v.
Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn 

Brandweer Hollands Midden, t. tbus 1123, 2302 BC LEIDEN 
Brandweer Hollands Midden, t. tbus 1123. 2302 BC LEIDEN 
Milieudienst West-Holland, ostbus 159. 2300 AD Leiden 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 
2300 AD Leiden 

- VROM-Inspectie IPC. Postbus 16191, 2500 BD Den Haag 

Vennootschap Edem. aritenslag 32. 2582 HS Den Haag 
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BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN AFVAL 

(reeds onherroepelijk, besluit van 15 februari 2007 (DGWM/2007/2903) volledigheidshalve 

opgenomen) 

INHOUDSOPGAVE BIJLAGE 1 

1. ACCEPTATIE EN REGISTRATIE 23 

1.1. Acceptatie (aigemeen) 23 
1.2. Registratie 24 

2. BEDRIJFSVOERING 25 

2.1. Algemeen 25 

3. AFVALWATER 26 

3.1. Algemeen 26 
3.2. Afvalwaterzuiveringsinstallatie (ONO-installatie) 26 
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1. ACCEPTATIE EN REGISTRATIE 

1.1. Acceptatie (algemeen) 

1.1.1 In de inrichting mogen, voor zover genoemd in bijlage 2, de volgende afvalstoffen worden 

geaccepteerd: 

a. vervuilde oplosmiddelen (gehalogeneerde en alifatische koolwaterstoffen); 

b. afgewerkte alkalische reinigingsbaden (waterige oplossingen met lage concentraties 

zware metalen); 

c. afgewerkte procesbaden (waterige oplossingen met lage concentraties zware metalen). 

1.1.2 In de inrichting mag per kalenderjaar maximaal 850 ton afvalstoffen worden geaccepteerd. 

Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in bijlage 2 

behorende tot deze vergunning. 

1.1.3 In de inrichting mogen, met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, 

de volgende activiteiten met de in voorschrift 1.1.1 genoemde afvalstoffen worden uitgevoerd: 

a. het op- en overslaan van verontreinigde oplosmiddelen (gechloreerde en alifatische 

koolwaterstoffen) in emballage; 

b. het verwerken en op- en overslaan van de afgewerkte procesbaden in de afval

waterzuiveringsinstallatie (ONO-installatie); 

c. het opbulken en op- en overslaan van verontreinigde alkalische reinigingsbaden. 

1.1.4 Het is de vergunninghoudster uitsluitend toegestaan ijzerhoudende procesbaden als bedoeld 

in voorschrift 1.1.1 te accepteren en te bewerken/venveriten indien deze afvalstoffen vergezeld 

zijn van een verklaring van een Nederiandse vergunninghouder die bevoegd is ijzer uit deze 

afvalstoffen terug te winnen, waaruit blijkt dat de te be-/ verwerken afvalstoffen niet door hem 

kunnen worden be-/venverkt. 

1.1.5 Indien na acceptatie onverhoopt blijkt dat een partij geaccepteerd procesbad niet verweritt kan 

worden in de afvalwaterzuiveririgsiristallatie (ONO-installatie). dient de partij te worden 

afgevoerd naar een daartoe vergunde venvertter. 

1.1.6 De vergunninghoudster dient aan de personen en rechtspersonen die afvalstoffen aanbieden 

aan de inrichting schriftelijk mee te delen welke afvalstoffen door de inrichting overeenkomstig 

deze vergunning geaccepteerd mogen worden. Indien blijkt dat een partij afvalstoffen toch 

ongewenste (afval)stoffen bevat, dient de vergunninghoudster in overieg met de aanbieder van 

de betreffende partij maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. 
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1.2. Registratie 

1.2.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde 

afvalstoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of venverking van afvalstoffen 

worden gebruikt het volgende moet worden vermeld: 

a. de datum van aanvoer; 

b. de aangevoerde hoeveelheid (kg); 

c. de naam en het adres van de locatie van herkomst; 

d. de naam en het adres van de ontdoener; 

e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen; 

f. de Euralcode (indien van toepassing); 

g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 

In afwijking van het gestelde in dit voorschrift hoeven de naam en het adres van de locatie van 

herkomst en van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden opgenomen indien er 

sprake is van route-inzameling zoals bedoeid in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en 

gevaariijke afvalstoffen. 

1.2.2 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn. waarin van alle 

afgevoerde afvalstoffen en van alle afgevoerde stoffen die bij de be- of venverking zijn 

ontstaan het volgende moet worden vermeld: 

a. de datum van afvoer; 

b. de afgevoerde hoeveelheid (kg); 

c. de afvoerbestemming; 

d. de naam en het adres van de afnemer; 

e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen; 

f. de Euralcode (indien van toepassing); 

g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 

1.2.3 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze 

vergunning onverhoopt alsnog moeten worden geweigerd dient een registratie bijgehouden te 

worden waarin staat vermeld: 

a. de datum van aanvoer; 

b. de aangeboden hoeveelheid (kg); 

c. de naam en het adres van piaats herkomst; 

d. de reden van weigering; 

e. de Euralcode (indien van toepassing); 

f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 

1.2.4 Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig 

zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd dienen te 

worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde 

weegvoorztening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) 

overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederiands Meetinstituut zijn 

geijkt. Op aanvraag dienen geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan de daartoe 

bevoegde ambtenaren ter inzage te worden gegeven. 
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1.2.5 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval )stoffen regi stratie als bedoeld in dit 
hoofdstuk en de financiële administratie. 

1 -2.6 Binnen één maand na ieder halfjaar moet ter afsluiting van dit halfjaar een inventarisatie 
plaatsvinden van de in de inrichting op de laatste dag van het halfjaar aanwezige voorraad 
afvalstoffen en daaruit ontstane stoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden 
vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het hoofd 
van BBBO. In de rapportage dient het volgende te worden geregistreerd: 

1. een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen; 
2. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof; 
3. de datum waarop de inventarisatie is uitgevoerd. 
Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van 
geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard. 

1.2.7 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden 
en samen met de genoemde rapportage gedurende ten minste vijfjaar op de inrichting worden 
bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven. 

1.2.8 Er moet worden gewerkt volgens de bij de aanvraag gevoegde beschrijving van het AV-beleid 
en de AO/IC inclusief voor zover van toepassing de goedgekeurde wijzigingen. Wijzigingen in 
de genoemde beschrijving mogen niet worden doorgevoerd voordat zij schriftelijk zijn 
goedgekeurd door het hoofd van BBBO. 

2. BEDRIJFSVOERING 

2.1. Algemeen 

2.1.1 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan 
mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de 
vergunninghoudster ten genoegen van het hoofd van BBBO aantoont dat de opslag van 
afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen. 

2.1.2 De binnen de inrichting maximale hoeveelheid opgeslagen afvalstoffen mag voor de 
verschillende afvalstromen niet meer zijn dan in de tabel in bijlage 2 staat aangegeven. 

2.1.3 Jaariijks mag niet meer dan 1.200 ton afvalwateren procesbaden in de ONO-installatie worden 
verwerkt. 
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3. AFVALWATER 

3.1. Algemeen 

3.1.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de 

sameristelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: 

de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig 

openbaar riool behorende apparatuur; 

de verwerking niet wordt belemmerd van slib, ven/i/tjderd uit een openbaar riool. 

3.1.2 Bedrijfsafvalwater met uitzondering van het afvalwater afkomstig uit de ONO-installatie moet 

aan de volgende eisen voldoen: 

de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 

6414(1988); 

de zuurgraad tn enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en 

niet hoger dan 8,5 zijn In een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster. 

bepaald volgens NEN 6411 (1981); 

het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald 

volgens NEN 6487 (1997) of NEN 6654 (1992). 

3.1.3 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd: 

stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken; 

stoffen die stankoveriast buiten de inrichting kunnen veroorzaken; 

stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan 

verbonden installaties kunnen veroorzaken; 

grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen. 

3.2. Afvalwaterzuiveringsinstallatie (ONO-installatie) 

3.2.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin van iedere batch afvalwater 

afltomstig uit de ONO-installatie die op het riool wordt geloosd, het volgende wordt vermeld: 

de datum van lozing op het openbaar riool; 

de hoeveelheid afvalwater (in kg of m^); 

het gehalte aan sulfaten (bepaald volgens NEN 6654); 

de zuurgraad bepaald volgens NEN 6411 en uitgedrukt in pH-eenheden; 

het gehalte aan ammonium (bepaald volgens DIN 38406, E5-1). 

3.2.2 De op basis van voorgaand voorschrift geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden 

bijgehouden en gedurende ten minste vijfjaar worden bewaard en aan de daartoe bevoegde 

ambtenaren op eerste aanvraag ter inzage worden gegeven. 

3.2.3 Indien uit de onderzoeksresultaten btijkt dat met een geringere onderzoeksfrequentie dan wel 

een geringer aantal stoffen/parameters, kan worden volstaan, kan naar aanleiding van een 

daartoe strekkend verzoek door het hoofd van BBBO toestemming worden verieend. 

3.2.4 Het effluent van de ONO-installatie mag niet In de riolering worden gebracht indien het 

afvalwater: 
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het gehalte aan sulfaten, bepaald volgens NEN 6654, meer bedraagt dan 6.000 mg SO^^ 

/ i ; 

het gehalte aan ammonium, bepaald volgens DIN 38406, E5-1 meer bedraagt dan 150 mg 

NH4VI; 

de zuurgraad bepaald volgens NEN 6411 en uitgedrukt in pH-eenheden meer bedraagl 

dan 10 of minder dan 6.5; 

de temperatuur meer bedraagt dan SO'C. 

3.2.5 Met het effluent van de ONO-installatie mag jaariijks maximaal: 

3.000 kg sulfaat; 

50 kg ammontum. 

3.2.6 De vergunninghoudster dient in januari van elk jaar schriftelijk aan het hoofd van BBBO te 

rapporteren welke activiteiten zij heeft verricht teneinde het gehalte aan sulfaten en het gehalte 

aan ammonium in het effluent van de ONO-installatie te beperken. 

3.2.7 De aanwezige meet- en regelapparatuur van de afvalwaterzuiveringsinstallatie moet periodiek, 

doch ten minste een keer per jaar door een door het hoofd van BBBO erkende deskundige 

gecontroleerd en eventueel afgeregeld of vemieuwd worden en als zodanig gewaarmerkt. 
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4. VEILIGHEID 

4.1. Brandbestrijding 

4.1.1 Risicorelevante procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen die zich 

aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer kan plaatsvinden, moeten 

afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie. 

4.1.2 Binnen zes maanden na inwerkingtreding van deze beschikking moeten de in het Brand

preventieplan (bijlage 18 van de aanvraag) beschreven maatregelen en voorzieningen zijn 

geïnstalleerd en naar behoren functioneren. Uiteriijk zes maariden na het in werking treden 

van deze beschikking moet bij het bevoegd gezag een rapportage met de resultaten van de 

opleveringstest worden ingediend. 

4.1.3 In de inrichtirig mag, behoudens in de daarvoor ingerichte instaiiaties of in de daarvoor 

ingerichte ruimten, geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt. Deze bepaling 

wat betreft open vuur is niet van loepassing indien werkzaamheden moeten worden verricht 

waarbij open vuur noodzakelijk ls. Vergunninghoudster moet zich ervan hebben overtuigd dat 

deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gevaar. Op een centrale plaats voor 

de uitgave van (werk)vergunningen en ter plaatse moet een schriftelijk bewijs aanwezig zijn 

dat bedoelde werkzaamheden zijn toegestaan. 

4.1.4 Het rook- en vuun/erbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt door mtddel van 

opschriften in de Nederiandse en Engelse taal of door middel van een symbool overeen

komstig de NEN 3011. Deze opschriften of symbolen moeten nabij de toegang(en) van het 

tenein van de inrichting zijn aangebracht. Zij moeten goed leesbaar c.q. zichtbaar zijn. 

4.1.5 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds: 

a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn; 

b. goed bereikbaar zijn; 

c. als zodanig herkenbaar zijn. 

4.1.6 De inrichting moet via brandmelders en branddetectie-installatie rechtstreeks zijn aangesloten 

op de alarmcentrale van de (gemeentelijke) brandweer. Wijzigingen in brandmeldinstallatie 

mogen pas worden doorgevoerd na schriftelijke toestemming door het bevoegd gezag. 

4.1.7 Het terrein en het wegenstelsel moeten zodanig zijn ingericht en de toegankelijkheid moet 

zodanig zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting vanuit ten minste twee richtingen is te 

bereiken. 

Het recht van overpad van buurbedrijven bij calamiteiten en de meewerking om het 'overpad' 

vrij te houden moet notarieel zijn vastgeiegd. 
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Indien het recht van overpad bij calamiteiten niet meer gegarandeerd kan worden dient dit 

zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het bevoegd gezag en de (gemeentelijke) brandweer 

te worden meegedeeld. 

Indien de tweezijdige bereikbaarheid niet langer gegarandeerd kan worden dient binnen 

drie maanden het beschermingsniveau van magazijn 3 naar 1 (conform de PGS 15) te 

worden verhoogd. 

4.1.8 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze 

plattegrond moet ten minste zijn aangegeven: 

a. alle gebouwen en de risicorelevante installaties met hun functies; 

b. alle opslagen van stoffen die risicovolle situaties kunnen veroorzaken met vermelding van 

de aard van de stof overeenkomstig de ADR classificatie-indeling en de maximale 

hoeveelheden; 

c. situatie met betrekking tot overpad en tweezijdige bereikbaartieid. 

4.1.9 Procesleidingen, tanks, vast opgestelde procesapparatuur, los- en laadpunten, emballage en 

dergelijke moeten voor zover deze betrekking hebben op gevaariijke stoffen zijn voorzien van 

een codering waaruit blijkt wetke (soort) stof daarin aanwezig is. 

4.2. Werkruimte 

4.2.1 In de werknjimten (aangeduid als 'productie' op de inrichtingstekening (bijlage 5 van de 

aanvraag) moet een branddetectiesysteem aanwezig zijn. Wijzigingen in brandmeldinstallatie 

mogen pas worden doorgevoerd na schriftelijke toestemming door het bevoegd gezag. 

4.2.2 Het klaarzetten van de dagvoorraden of directe werkvoorraden gevaariijke stoffen in de 

productiegebouwen (aangeduid als 'productie' op de inrichtingstekening {bijlage 5 van de 

aanvraag) mag alleen plaatsvinden op speciaal daarvoor bestemde en gemarkeerde plaatsen. 

4.3. Algemeen: ops lag voorz ien ing verpakte gevaarlijke stoffen groter dan 10.000 kg 

4.3.1 De opslag van verpakte gevaariijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals 

genoemd in de PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en dient, 

voor zover niet anders geregeld in de hierna volgende voorschrifteri, te voldoen aan het 

gestelde in de voorschriften 3.1.1 toten met 3.1.6, 3.2.2.1 met uitzondering van het dak, 

3.2.3.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3. 3.2.4.4, 3.3.1, 3.3.3. 3.4.1 tot en met 3.4.5, 3.5.1, 3.7.1, 3.11.1, 3.11.2. 

3.11.4, 3.12 tot en met 3.17, 3.19,3.20, 3.21.1, 3.23.1 van hoofdstuk 3, alsmede de 

voorschriften 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.3, 4.7.1, 4.8.1.1, 4.8.2.1. 

4.8.2.2 en 4.8.2.3 van hoofdstuk 4 van de richtlijn PGS 15. 

4.3.2 Het dak van de magazijnen 1 en 3 moet bestand zijn tegen vliegvuur overeenkomstig NEN 

3882 en de dakconstructie moet een brandwerendheid bezitten van ten minste 30 minuten. 

4.3.3 Lege, ongereinigde verpakking moet worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften 

voor volle verpakkingen van gevaariijke stoffen van deze vergunning, tenzij geschikte 

maatregelen zijn genomen om mogelijke gevaren uit te sluiten. Deze gevaren zijn uitgesloten 
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indien geschikte maatregelen zijn genomen om alle gevaren van de ADR-klassen 1 tot en met 

9 opte heffen. 

4.3.4 Een opslagvoorziening moet voorzien zijn van een bliksembeveiligingsinstallatie die voldoet 

aan de norm NEN-EN-IEC 62305-serie (2006) tenzij het bevoegd gezag ermee instemt dat dit 

niet noodzakelijk is. 

4.3.5 Voor elke 200 m^ vloeroppervlakte van een opslagvoorziening of een gedeelte hiervan, moet 

ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter 

blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type 

blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te 

blussen. 

4.3.6 Binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze vergunning moet een rapportage 

zijn ingediend bij het bevoegd gezag waarin wordt aangetoond dat de WBDBO van de 

magazijn 1 voldoet aan de voorschriften 4.3.1 en 4.3.2. Binnen drie maanden na oplevering 

(van de verbouwing) van magazijn 3 moet een rapportage zijn ingediend bij het bevoegd 

gezag waarin wordt aangetoond dat de WBDBO van de magazijn 3 voldoet aan de 

voorschriften 4.3.1 en 4.3.2. Indien een magazijn niet de vereiste WBDBO heeft mag deze niet 

in werking/gebruik zijn. 

4.3.7 Van de opslag van gevaariijke stoffen die op de inrichtirig aanwezig zijn moet een actueel 

journaal worden bijgehouden. De wijze van registratie moet zijn goedgekeurd door het 

bevoegd gezag. Wijzigingen in de registratte mogen alleen worden doorgevoerd na 

toestemming van het bevoegd gezag 

4.4. Magazijn 1: opslagvoorziening verpakte gevaarlijke stoffen groter dan 10.000 kg 

4.4.1 Magazijn 1 moet een beschemiingsniveau 1 hebben conform de PGS 15 hoofdstuk 4 hebben, 

gerealiseerd door een Hi-ex outside air brandblussysteem. 

4.4.2 Binnen zes maanden na het van kracht worden van deze beschikking moet een 

uitgangspuntendocument (UPD) worden opgesteld en zijn beoordeeld door een op basis van 

NEN-EN-ISO/EC 17020 door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde inspectie-instelling. 

Het UPD bevat de uitgangspunten voor ontwerp, aanleg, onderhoud, beheer en periodieke 

inspectie van de brandbeveiligingsinstallatie. Bij de beoordeling moet worden nagegaan of de 

uitgangspunten in overeenstemming zijn met de voor de betreffende 

brandbeveiligingsinstallatie geldende ontwerpnorm. Het UPD alsmede de beoordeling hiervan 

dient, binnen een maand nadat deze documenten zijn opgesteld, ter goedkeuring te worden 

overgelegd aan het bevoegde gezag. 

4.4.3 ledere zes maanden moet door een geaccrediteerde inspectie-instelling worden beoordeeld of 

de brandbeveiligingsinstallatie functioneert en is onderhouden conform de door het bevoegd 

gezag goedgekeurde uitgangspunten. De Inspectie-instelling moet op basis van NEN-EN-

ISO/IEC 17020 zijn geaccrediteerd door de Stichting Raad voor Accreditatie. De 

inspectierapporten zijn binnen de inrichting aanwezig en op elk gewenst moment voor het 

bevoegd gezag ter inzage beschikbaar. Een opslagvoorziening mag niet in gebruik zijn Indien 
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uit een inspectierapport blijkt dat een brandbeveiligingsinstallatie op relevante aspecten niet 

voldoet aan de door het bevoegd gezag goedgekeurde uitgangspunten. 

4.4.4 Het uitgangspuntendocument zoals genoemd in voorschrift 4.4.2 moet iedere 5 jaar door een 

op basis van NEN-EN-ISO/EC 17020 door een door de Raad voor Accreditatie 

geaccrediteerde inspectie-instelling op actualiteit worden beoordeeld. De resultaten van deze 

beoordeling moeten ter goedkeuring te worden toegezonden aan het bevoegd gezag. 

4.4.5 In magazijn 1 mogen uitsluitend gevaariijke stoffen in emballage worden opgeslagen die vallen 

onder ADR-categorieën: 

3 (brandbare vloeistoffen); 

2 (gassen in spuitbussen); 

6.1 (giftige stoffen); 

8 (bijtende stoffen); 

9 (diverse gevaariijke stoffen en voorwerpen); 

5.2 (organische peroxiden, maximaal 100 kg). 

Andere (gevaariijke) ADR-categorieën zijn in dit magazijn NIET toegestaan. 

4.4.6 Er mag maximaal 100 kg ADR-categorie 5.2 (organische peroxiden) in kleine verpakkingen 

(maximaal 150 gram per verpakking) in magazijn 1 worden opgeslagen. 

4.4.7 De opslag van spuitbussen moet gescheiden plaatsvinden van de overige gevaariijke opslag 

door een gaascoristructie {zoals beschreveri in PGS 15 hoofdstuk 7, voorschrift 7.6.1). De 

opslag dierit plaats te vinden op brandwerende legborden (bijvoorbeeld betonplex legborden). 

4.4.8 De opslag van spuitbussen mag niet hoger zijn dan 4,5 meter. 

4.5. Magazijn 3: opslagvoorziening verpakte gevaarlijke stoffen groter dan 10.000 kg 

4.5.1 Magazijn 3 moet een beschermingsniveau van 3 of hoger hebben conform de PGS 15, 

hoofdstuk 4. De brandmeldinstallatie moet doormelden naar de brandweer en gekeurd worden 

conform voorschrift 4.4.3 van dit besluit. 

4.5.2 In het magazijn mogen uitsluitend gevaariijke stoffen in emballage worden opgeslagen die 

vallen onder ADR-categorieèri: 

5.1: oxiderende stoffen; 

6 .1: giftige stoffen; 

8: bijtende stoffen; 

9: diverse gevaariijke stoffen en voonwerpen. 

4.5.3 In afwijking van het vorenstaande voorschrift mag van ADR-categorie 4.1 (brandbare vaste, 

zelfontiedende vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen in een niet explosieve toestand) 

maximaal 500 kg en van ADR-klasse 3 maximaal 400 kg (vlampunt lager dan 60°C) of 

maximaal 1.000 kg (vlampunt 60-100°C) of 2.500 kg (vlampunt > 10OX) worden opgeslagen 

in magazijn 3. 
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4.5.4 Er dient een boekhouding te worden bijgehouden van het stikstofgehalte van de opgeslagen 

stoffen. Het stikstof gehalte van de opgeslagen stoffen mag niet meer zijn dan 5%, bepaald 

overeenkomstig de Handleiding Risicoberekeningen Bevi. Het stikstofgehalte moet wekelijks 

worden bepaald. Indien het stikstofgehalte een jaar onder de 5% is gebleven mag de 

frequentie worden veriaagd tot maandelijks. Indien het stik stofgehalte boven de 5% komt moet 

het bevoegd gezag hiervan op de hoogte worden gesteld Inclusief de genomen maatregeien. 

4.5.5 De verbouwing van magazijn 3 moet binnen één jaar na inwerkingtreding van dit besluit zijn 

afgerond. Gedurende die termijn moet magazijn 2 worden gebruikt om de goederen uit 

magazijn 3 op te slaan. Hierbij moet magazijn 2 voldoen aan de voorschriften voor magazijn 3 

van dit besluit, waarbij in plaats van aan de PGS 15 aan de CPR 15-2 (beschermingsniveau 3) 

moet worden voldaan. 

4.6. Opslag van gevaarlijke afvalstoffen in een bovengrondse tank 

4.6.1 De bovengrondse tank(s), waarin gevaariijke afvalstoffen worden opgeslagen, dienen met 

betrekking tot hun veiligheid en vloeistofdichtheid geïnspecteerd te zijn volgens de 

hoofdstukken 2 en 4 van de PGS 30 (met uitzondering van de overvulbeveiliging en 

de mangatdeksel), door of namens het KIWA. Als bewijs van deze inspectie dient ver

gunninghoudster in het bezit te zijn van een door of namens het KIWA afgegeven bewijs. 

4.6.2 De tank(s) moeten minimaal eenmaal per 15 jaar inwendig en uitwendig geheel worden 

geïnspecteerd door een KtWA-erkende instantie, waarbij tevens de wanddikte moet worden 

gemeten. Na een inwendige inspectie moet door een beproeving worden aangetoond dat de 

installatie vloeistofdicht is. 

4.6.3 De tank(s) moet(en) zljn voorzien van een opschrift waaruit duidelijk blijkt welke stof daarin is 

opgeslagen. 

4.7. Chemicaliëntanks 

4.7.1 Een tank, leidingen en appendages moeten blijvend vloeistofdicht zijn en zodanig zijn 

geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal veilig functioneren van alle 

onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn legen de druk en temperatuur welke 

hierin optreden en het medium waan/oor ze bestemd zijn. 

4.7.2 Een tank moet zijn voorzien van een vulleiding en een ontluchtingsleiding. Het vulpunt moet 

zijn voorzien van een duidelijk opschrift van het in de tank op te slaan medium. 

4.7.3 Een tank moet zijn voorzien van een overvulbeveiliging en een niveaumeetinstallatie. De tank 

mag slechts voor 95% worden gevuld. Het vullen van een tank moet zonder lekken en morsen 

geschieden. 

4.7.4 Indien de tank is voorzien van een aansluiting onder het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht 

mogelijk bij de tank een afsluiter zijn geplaatst. 
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4.7.5 Een tank dient ten minste binnen 15 jaar na datum van ingebruikneming of laatste her

beoordeling door of namens het KIWA op vloeistofdichtheid en deugdelijkheid te worden 

onderzochL 

4.7.6 Een tank moet in een aparte lekbak zijn geplaatst. De lekbak moet een met de ondergrond 

waarop de tank is geplaatst een vloeistofkerende bak vormen. De wand van de lekbak moet 

voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage 

optredende vloeistofdruk. Zonodig moet de bak tegen verzakking zijn gefundeerd. De inhoud 

van de tankput moet ten minste gelijk zijn aan de opslagcapaciteit van de tank. Binnen een 

straal van 3 meter van de tank mogen geen brandgevaariijke stoffen (ADR-klasse 3) worden 

opgeslagen 

4.7.7 Tanks waarin zich chemicaliën bevinden die met elkaar kunnen reageren moeten zodanig van 

elkaar zijn afgescheiden dat de chemicaliën niet met elkaar in contact kunnen komen. 

4.8. Gasflessen 

4.8.1 De opslag van gasflessen (ADR-klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimie 

plaats vinden en dient, voor zover niet anders geregeld in dit besluit, le voldoen aan de 

voorschriflen van hoofdstuk 3 alsmede de voorschriften 6.2.1 tol en met6.2.17 van de richtlijn 

PGS 15. 

5. BODEM 

5.1. Doelvoorschriften 

5.1.1 Het bodemrisico van de ln hetvolgende voorschrifl beschreven bodembedreigende activiteiten 

moet door het Ireffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan 

bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB (overeenkomstig Barim). 

5.1.2 In de hiema volgende label staan de bodembedreigende activiteiten en de voorzieningen 

waarop deze plaals moeten vinden. De voorzieningen moeten bij het in werking treden van 

deze vergunning gerealiseerd zijn. 

De activiteiten met betrekking tot 

De activiteiten in de productieruimte (vullen en 

spoelen van vaten en het mengen van vloei

stoffen) 

De filterpers 

De op- en overslag van filterkoek tot het visueel 

droog ls 

De op- en overslag van gevaariijke vloeistoffen 

in emballage 

De op- en overslag van filterkoek nadat het 

visueel droog is 

Dient/dienen te geschieden 

Op een vloeistofdichte voorziening^ 

Op een vloeistofdichte voorziening^ 

Op een vloeistofdichte voorziening^ 

In speciale emballage op een kerende voor-

zlenlng/lekbak of op een vloeistofdichte 

voorzienir>g^ 

Op een kerende voorziening met overkapping of 

op een vloeistofdichte voorziening^ 
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De opslag van bulkvloeistoffen in een boven

grondse tank, vrij van de grond 

De overslag van bulkvloeistoffen (los- en 

laadactiviteiten op los- en laadplaatsen) 

ONO-installatie gesloten gedeelte (sedimentatie 

en buffertank) 

ONO-installatie (hatf)open gedeelte (opslagtank 

afvalwater en behandelbakken) 

Op een kerende voorziening met aandacht voor 

vulpunt en vulleiding en ontluchting (PGS 30), 

visuele inspectie en incidentenmanagement 

(faciliteiten en personeel) of op een vloeistof

dichte voorziening met aandactit voor hemel

water, vulpunt en vulleidingen; ontluchting 

(PGS 30) en algemene zorg' 

Op een kerende voorziening met een dubbele 

onafhankelijke oven/ui bevel lig ing, vulinstructie 

detectie ln de tank en organisatorische maat

regelen te voldoen aan faciliteiten en personeel 

of op een vloeistofdichte voorziening met vul

instructie en aandacht voor hemelwater en de 

lengte van de vuislar>g' 

Vloeistofkerende voorziening met overkapping, 

keuring conform de PGS 30 of op een vloei

stofdichte voorziening' 

Op een vloeistofdichte voorziening' 

Met een eindemissiescore 1, zoals gesteld in de NRB. 

5.2. Vloeistofdichte vloeren 

5.2.1 Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer 

of verharding moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit 

aangewezen normdocumenl zijn beoordeeld en goedgekeurd dooreen instelling, die daartoe 

beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. 

5.2.2 Een vloeistofdichte vloer of verharding moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en 

zijn goedgekeurd overeenkomsiig het vorige voorschrift. 

5.2.3 De vorige twee voorschriften zijn niet van loepassing op een vloeistofdichte vloer of verharding 

die niet Inspecteerbaar is als bedoeld in CUR/PBV-Aanbeveling 44, Een dergelijke voorziening 

wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd 

gezag goedgekeurde wijze. 

5.2.4 Vergunninghoudster draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de 

vloeistofdichte vloer of verharding en overeenkomsiig onderdeel A4 van de NRB. 

5.2.5 Vergunninghoudster draagt zorg voor een jaariijkse controle van de vloeistofdichte vloer 

overeenkomstig bijlage D behorende bij CUR/PBV-Aanbeveling 44. 

5.2.6 Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd 

overeenkomstig voorschrift 5.2.1 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle 

als bedoeld ln de voorschriften 5.2.3 en 5.2.4, niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is 

uilgevoerd of indien lijdens controle geconslateerd gebrek niet ls gerepareerd. 
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5.3. Bedrijfsrioleringen 

5.3.1 Rioolsystemen moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in 

CUR/PBV-Aanbeveling 44 en bestand zijn tegen de daardoor afgevoerde {vloei)stoffen. 

Uitgezonderd hierop zijn rioolsystemen voor de afvoer van schoon hemelwater en koelwater. 

5.3.2 De bedrijfsriolering moet eenmaal in de zes jaar geïnspecteerd worden op gebreken. Bij afkeur 

moet zo snel mogelijk maar uiteriijk binnen zes maanden voldaan worden aan de eisen als 

genoemd in de NEN 3399/NEN 3398. 

5.4. Bodembelastingonderzoek 

5.4.1 Bij beëindiging van een bodembedreigende acliviteit moel ter vaststelling van de kwaliteit van 

de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Het onderzoek 

moel worden uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725. Ter zake van de uitvoering 

van het bodemonderzoek kunnen - binnen drie maanden nadat voornoemde rapportage is 

overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dal meerdere 

monstememingen of analyses moeten worden verrichl, indien dit op grond van de overgelegde 

hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. De resultaten van hel onderzoek 

moeten uiteriijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan hel bevoegd gezag zijn 

overgelegd. 

5.4.2 Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij eerdere 

bodemonderzoeken relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar 

bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na 

beëindiging van de activiteilen plaalsvinden. Monsterneming en analyse van de monsters 

dienen te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. Ter plaatse van de tijdens het 

nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek onderzochte locaties 

moet hel eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het 

nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde herhalingsonderzoek. 

6. LUCHT 

6.1. Emissies van stoffen uit puntbronnen 

6.1.1 De emissies van de afzuiging mag gezamenlijk de waarden uit onderstaande tabel niet 

overschrijden. 

Stof 

Chroom VI 

VOS-klasse g02 

Uitworphoogte (m) 

8 

8 

Emissie

concentratie 

(mg/m^) 

0,035 

50 

Emissie (g/h) 

0,018 

500 

Duur van de 

emissie (uur/jr) 

234 

2.000 

6.2. Meten en registreren 
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6.2.1 De uitworp van chroom VI in de lucht moet door of in opdracht van de vergunninghouder 

worden bepaald op een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze. Hiertoe tegt 

vergunninghoudster binnen zes maanden na het in werking treden van de Wm-vergunning een 

meetplan over ler beoordeling aan het bevoegd gezag waarin moet zijn beschreven: 

meetfrequenties en meetmethoden (meetplaatsen, monstername, aantal monsters, 

analysemethode en kalibratie). De uitvoering van de monsterpunten voldoen aan NEN-EN 

15259. De metingen moeten binnen 9 maanden na hel in werking treden van de Wm-

vergunning zijn uitgevoerd onder representatieve omstandigheden. 

6.2.2 Binnen vijfjaar na het van kracht worden van deze vergunning en vervolgens iedere vijfjaar, 

moel de vergunninghoudster overeenkomstig paragraaf 3.2.1 van de NeR een periodieke 

herbeoordeling uitvoeren van de uitworp van sloffen waarvoor op dat moment de 

minimalisatieplicht geldt. Het rapport van deze herbeoordeling moel binnen twee maanden na 

uitvoering van het onderzoek ter beoordeling worden overgelegd aan hel bevoegd gezag. 

6.3. Diffuse (V0S-)emi5sies 

6.3.1 Binnen zes maanden na het van kracht worden van deze vergunning en vervolgens iedere vijf 

jaar, moet de vergunninghoudster de lekveriiezen, diffuse emissies en emissies bij op- en 

overslag van vluchtige organische koolwaterstoffen bepalen, overeenkomstig het gestelde in 

de documenten 'Diffuse emissies en emissies bij op- en overslag' en 'Meetprotocol voor 

lekverliezen' uit de rapportagereeks MilieuMonitor (nrs. 14 en 15, maart 2004) van RIVM/MNP. 

Indien het lekverlies boven de 10 ton koml, moet de vergunninghoudster aantoonbaar een 

lekveriiezenbeheersprogramma uitvoeren. Van de werkzaamheden die voortvloeien uit het 

beh eersprogram ma 'lekveriiezen', moet de vergunninghouder op een overzichtelijke wijze 

administratie bijhouden. De uitgevoerde inspecties moeten in een rapportage worden 

geëvalueerd. 
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7. GELUID 

(hernummerde voorsctiriften uit het besluit van 21 februari 1996, onherroepelijk en 

tekstueel niet veranderd) 

7.1. Algemeen 

7.1.1 Het equivalente geluidsniveau (LACQ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties 

of veroorzaakl door werkzaamheden binnen de Inrichting mag, gemeten op de tenelngrens 

van de inrichting, niet hoger zijn dan: 

50 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 

45 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur alsmede op zondagen 

en algemeen erkende landelijke feestdagen; 

40 dB{A) in de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

Conform het bepaalde in IL-HR-13-01 dienen deze waarden bepaald le worden op een 

waameemhoogte van 5 m. 

7.1.2 Onverminderd het gestelde in het voorgaande voorschrift mag het maximale geluidsniveau 

(Lma J gemeten in de meterstand 'fast' op de in dal voorschrift vermelde punten niet hoger zijn 

dan: 

60 dB(A) in de uren gelegen lussen 07.00 uur en 19.00 uur; 

55 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur alsmede op zondagen 

en algemeen erkende landelijke feestdagen; 

50 dB(A) in de uren getegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

7.1.3 De geluidsniveaus dienen bepaald, beoordeeld en gerapporteerd le worden overeenkomstig 

het gestelde in de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai ICG-rapport IL-HR-13-01' 

(uitgave maart 1981). 

7.1.4 De door de inrichting veroorzaakte trillingen mogen geen ontoelaatbare hinder veroorzaken. 

Van ontoelaatbare Irillinghirider wordl geachl sprake te zijn indien de streefwaarden volgens 

hoofdstuk 10 van SBR-richtlijn 2, Hinder voor personen in gebouwen door trillingen, 1993, of 

hiermee gelijk te stellen waarden, worden overschreden. Daarbij dient voor de woningen op 

een industrieterrein te worden uitgegaan van de gebouwfunctie onderwijs en kantoor. 

7.1.5 Indien het door hel hoofd van BBBO nodig wordt geoordeeld moeten de voorschriften 7.1.1 en 

7.1.2 door of namens de verg unn ing houd ster worden gecontroleerd. De melingen dienen in 

overieg met en op aanwijzingen van een daartoe bevoegde ambtenaar plaats le vinden. 

7.1.6 Het in voorschrift 7.1.2 gestelde is niet van loepassing op aankomende/vertrekkende 

motorvoertuigen voor zover dit plaatsvindi in de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 

7.1.7 Op zondagen en algemeen erkende feestdagen (alsmede op de overige dagen tussen 23.00 

uur en 07.00 uur) mogen op het terrein van de inrichting geen werkzaamheden plaatsvinden. 

8. ENERGIE 
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8.1. Energie (algemeen) 

8.1.1 Binnen zes maanden nadat de vergunning in werking is getreden, moet een rapportage van 

een energieonderzoek, dat tot doel heeft rendabele en technisch haalbare energie-efficiency 

verhogende maatregelen te identificeren, aan het bevoegd gezag worden aangeboden. De 

rapportage moet ten minste de volgende gegevens bevatten: 

a. een beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen (eventueel per bedrijfs

onderdeel); 

b. een beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de 

energiebalans van het lotale object met een toedeling van ten minste 90% van hel totale 

energiegebruik aan individuete installaties en (deel)processen; 

c. een overzicht van alle maatregelen (technieken en voorzieningen) ook op het gebied van 

de toepassing van duurzame energie, die in de branche als Beste Beschikbare 

Technieken kunnen worden beschouwd en mogelijk rendabel zijn, vastgesteld voor de 

installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding tezamen ten minste 

een 90% bijdrage in het totale verbruik hebben; en verder als er dergelijke maatregelen 

zijn die niet zijn onderzocht, moet dal in de rapportage worden gemotiveerd; 

d. per maatregel (techniek/voorziening): 

de jaariijkse energiebesparing; 

de (meer) investeringskosten; 

de verwachte economische levensduur; 

de jaariijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven die 

lijdens het onderzoek gelden; 

een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan samenhangende 

met energiebesparing; 

de onderbouwing en de conclusie dat de maatregel rendabel of niet rendabel is; 

e. een overzicht van mogelijke organisatorische (waaronder bedieningsinstructies) en good 

housekeepingmaatregelen (waaronder onderhoud) die leiden lol energiebesparing. 

8.1.2 Vergunninghoudster verbetert haar energie-efficiency door uiteriijk binnen zes maanden na 

indiening van het energie uitvoeringsplan de rendabele maatregelen uit het energieplan zoals 

bedoeld in het vorige voorschrifl uit le voeren. Vergunninghoudster mag een maatregel 

vervangen door een gelijkwaardig altematief, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid in het 

energiedeel van het milieujaarverslag of anderszins richting het bevoegd gezag wordt 

gemotiveerd. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat het minstens evenveel bijdraagt aan 

verbetering van de energie-efficiency en geen stijging geeft van de milieubelasting groler dan 

die van de te vervangen maatregel. 
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9. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

9.1. Terrein van de inrichting en toegankelijkheid 

9.1.1 Op hel terrein van de inrichting moel een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang 
tot de inrichting voor onbevoegden redelijkenvijs niet mogelijk is. 

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

9.1.3 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle 
voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. 
Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan 
die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van 
brandbestrijdingsmiddelen. 

9.2. Instructies 

9.2.1 De vergunninghoudster moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren 
over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van 
loepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens hel in bedrijf zijn van installaties die in geval 
van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet 
steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen le kunnen 
ingrijpen. 

9.2.2 De vergunninghoudster moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het 
bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen 
voorschriften. 

9.3. Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder 

9.3.1 De vergunninghoudster moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk 
naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens 
plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact 
kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de 
wijzigtngsdalum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag. 

9.4. Registratie 

9.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met 
bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende 
documenten aanwezig; 

alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen; 
de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaariijke 

sloffen; 
de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven 
inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of melingen; 
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de registratie van het jaarlijks elektriciteits-, water- en gasverbruik. 

9.4.2 De documenlen genoemd in voorschrift 9.4.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard. 

9.5. Bedrijfsbeëindiging 

9.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle 

aanwezige stoffen en materialen door of namens vergunninghoudster op milieuhygiënisch 

verantwoorde wijze in overieg met het bevoegd gezag worden verwijderd. 

9.5.2 Van het structureel builen werking stellen van (delen van) Installaties en/of beëindigen van 

(een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden 

gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en 

nadelige gevolgen voor hel milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag 

worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud 

worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden. 

9.6. Afvloeiend hemelwater 

9.6.1 Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvloeiend hemelwater dat: 

a. niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening als bedoeld in artikel 2.9 van 

het Besluit algemene regels van inrichtingen; 

b. geen hemelwater is waarop artikel 4.11 van het Besluil algemene regels van inrichtingen 

van loepassing is. 

9.6.2 Het lozen als bedoeld in voorschrift 9.6.1, anders dan in een vuilwaterriool is toegestaan. 

9.6.3 Het lozen als bedoeld in voorschrift 9.6.1, vindt slechts dan in een vuilwaterriool plaals, indien 

het lozen op of in de bodem, in een openbaar hemelwaterstelsel of in een 

oppervlaktewateriichaam redelijken/vijs niet mogelijk is. 

9.7. Behandelen van huishoudelijk afvatwater op locatie 

9.7.1 Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van huishoudelijk afvalwater en het behandelen 

van dit afvalwater voorafgaand daaraan. Het lozen van huishoudelijk afvalwater in een 

oppervlaktewateriichaam of op of in de bodem is toegestaan Indien het lozen plaalsvindt builen 

een bebouwde kom of binnen een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater wordl 

geloosd met een vervuilingswaarde van minder dan 2.000 inwonerequivalenlen en de afsiand 

lot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk waarop kan worden 

aangesloten meer bedraagt dan: 

40 m bij niet meer dan 10 Inwonerequivalenten; 

100 m bij meer dan 10 doch minder dan 25 inwonerequivalenten; 

600 m bij 25 doch minder dan 50 Inwonerequivalenten; 

1.500 m bij 50 doch minder dan 100 inwonerequivalenten; 

3000 m blj 100 tol en met 200 inwonerequivalenten. 

9.7.2 De afstand als bedoeld in voorschrift 9.7.1, wordt berekend: 
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b. 

vanaf de kadastrale grens van hel perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt; 
langs de kortste lijn waariangs de afvoerieidingen zonder ovenvegende bezwaren 
kunnen worden aangelegd. 

9.7.3 Indien de afstand als bedoeld in voorschrift 9.7.1, minder bedraagt dan de afstanden genoemd 
in dat lid, kan het bevoegd gezag Indien het belang van de bescherming van de bodem of de 
kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zich daartegen niet verzel, bij ma atwerkvoo rsch rifi 
het lozen op of ln de bodem of in een oppervlaktewateriichaam toestaan: 
a voor een door hem vast te stellen termijn, gebaseerd op het nog niet verstreken deel 

van een afschrijvingstermijn van de bij de aanleg van het vuilwaterriool of het 
zuiveringtechnisch werk reeds bestaande zuiveringsvoorziening; of 

b indien voor een deel van het huishoudelijk afvalwater dat vrijkomt binnen de inrichting 

waarvan de vervuilingswaarde niet groter is dan drie inwonerequivalenlen aansluiting op 
de bedrijfsriolering die op een vuilwaterriool is aangesloten niel doelmatig is, waarbij kan 
worden bepaald dat het afvalwater door een zuiveringsvoorziening wordt geleld. 

PZH-2011-294024146 dd. 08-07-2011 



Ons kenmerk 

PZH-2011-294024146 
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BIJLAGE 4: BEGRIPPEN 

** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM. ...: 

Voor zover in een voorschrift venvezen wordl naar een DIN-, DIN-ISO. NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, 

NVN-norm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordl de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de 

vergunning is verieend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of 

correctlebladen. Indien er sprake ls van reeds bestaande construclies, toestellen, werktuigen en 

installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het Al-blad van loepassing die bij de aanleg of 

installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties Is toegepast, lenzij in het 

voorschrift anders is bepaald. 

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte 

benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en 

afvalverwijdering. Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afvai en afvalverwerking, termen 

en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven veritlaringen en definities. 

BESTELADRESSEN: 

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties: 

- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtiijnen bij: 

Sdu Service, afdeling Verkoop 

Postbus 20014 

2500 EA DEN HAAG 

telefoonnummer 070 - 378 98 80 

telefaxnummer 070 - 378 97 83. 

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl. 

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

Nederiands Normalisatie-Instituut (NEN), Afdeling verkoop 

Postbus 5059 

2600 GB DELFT 

telefoonnummer 015 - 269 03 91 

telefaxnummer 015 - 269 02 71 

wwrw.nen.nl. 

- BRL-richtlijnen bij: 

KIWA Certificatie en Keuringen 

Postbus 70 

2280 AB RIJSWIJK 

telefoonnummer 070 - 414 44 00 

telefaxnummer 070 - 414 44 20. 

- InfoMil is hel infonnatiecentnjm ln Nederiand over milieu wet- en regelgeving 

www.infomil.nl. 
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AI-25: 
'Prevenlie van zware ongevallen door gevaariijke stoffen'. Uitgegeven door de Directeur-Generaal van 
de Arbeid (DGA). 

BEDRIJFSRIOLERING: 

Voorztening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichtirig naar een openbare riolering of 
een andere voorziening voor de inzameling en het Iransport van afvalwater. 

BEOORDELINGSHOOGTE: 
De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld. 

BEOORDELINGSPUNT: 

Het punt waar het L̂ r LT en hel LAma« worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden. 

BEPERKT KWETSBAAR OBJECT: 
Een objecl zoals gedefinieerd ln artikel 1 van het Besluil exieme veiligheid inrichtingen. 

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL: 
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op 
emissies of immissies te reduceren (overeenkomstig Barim). 

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING: 

Een vtoeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige 
fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem. 

BODEMINCIDENT: 
Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaal dat vrijgekomen stoffen de bodem 
zullen belasten, dan wel een Incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld 
dal bodembelasling is opgetreden. 

BODEMRISICO(CATEGORIE); 

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasling door een specifieke bedrijfsmatige 
activiteit. 

BODEMRISICOCATEGORIE A: 
Venvaarioosbaar bodemrisico. 

BODEMRISICODOCUMENT: 

Document dat irizichl geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per 
bodembedreigende activiteit de {eind)emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, 
overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederiandse Richtlijn Bodembescherming 
bedrijfsmatige activiteiten, bepaald. 
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CUR/PBV: 

Stichting Civieltechnisch Cenlrum Uitvoering Research en Regelgeving/Projectbureau Plan 

Bodembeschermende Voorzieningen. 

CUR/PBV-AANBEVELING 44: 

Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen. 

DIFFUSE EMISSIES: 

1. Emissies door lekveriiezen. 

2. Emissies van oppervlaktebronnen. 

EMBALLAGE: 

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunstslof cans, metalen en 

kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houlen kisten, big-bags en intermediate 

buikcontainers (IBC's). 

EMISSIE: 

De uitworp van één of meer verontreinigende stofTen naar de lucht (vracht per tijdeenheid). 

ENERGIEKOSTEN: 

Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met 

het verkrijgen van aardgas, elektriciteit, wannte (uit een distributienet) en andere brandstoffen 

(stookolie, gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief 

de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen. 

Voor aardgas moet met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag, 

energieheffing (regulerende energiebeiasting). vastrecht en BTW. 

Voor elektriciteit moel met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren 

(ls afhankelijk van kWh-verbrulk), kW-larief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde 

vermogen), brandstofkosten, transformatorveriiezen, energieheffing, vastrecht en BTW. 

GELUIDSBELASTING: 

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau. 

GELUIDSNIVEAU IN DB(A): 

Hel niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomsiig de door de 

Internationale Elektrotechnische Commissie (lEC) lerzake opgestelde regels, zoals neergelegd ln de 

lEC-publicatie no. 651, uitgave 1989. 

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN: 

Afvalstoffen zoals aangewezen ln de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural). 
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GEVAARLIJKE STOFFEN: 

Indien sprake is van een opslag volgens CPR 15-1. 15-2 of 15-3: 

stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaariijke stoffen en 

preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lld, van de Wet 

milieubeheer. 

Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15: 

gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaartijke stoffen. 

GOEDEREN: 

Produclen als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geefl de klasse-indeling van de 

meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niel als limitatief worden gezien, doch 

kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan. 

IMMISSIE: 

De concentratie ln de omgeving (op leefniveau). 

KWETSBAAR OBJECT: 

Een object zoals gedefinieerd in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L^XT) : 

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, 

bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 

'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999. 

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LA^S,): 

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand fast', verminderd met de 

meleoconectieterm Cm. De meterstand fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms. 

MEETPROTOCOL VOOR LEKVERLIEZEN: 

Rapport nummer 15 van maart 2004 uil de rapportagereeks Mtlieumonitor van het RIVM. 

NEN; 

Een door de slichting Nederiarids Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm. 

NEN 3011: 

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte. 

NEN 3398: 

Buitenrioleririg - Onderzoek en toeslandsbeoordeling van objecten. 

NEN 3399: 

Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten. 
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NEN 5725: 

Landbodem - Strategie voor het uilvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek. 

NEN 5740: 

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek 

naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. 

NEN-EN-ISO/IEC: 

Een door het Comité Europeen de Normalisation (CEN) geïmplementeerde norm van de International 

Organisation for Standardization (ISO) en/of de International Electrotechnical Commission (lEC) die 

door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als Nederiandse norm. 

NEN-ISO: 

Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het Nederiands 

Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederiandse norm. 

NER: 

Nederiandse emissierichtiijn Lucht. 

NRB: 

Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Informatiecentrum 

Milieuvergunningen (InfoMil). 

NULSITUATIE: 

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het momenl dat de 

bedrijfsactiviteilen zljn gestart. 

NULSITUATIEONDERZOEK: 

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting 

waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dal is gericht op 

die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichiing in de bodem 

kunnen geraken. 

OPERATIONEEL: 

Het gebruiksklaar en productief in werking zijn van de inrichting/het veranderde deel van de inrichting, 

al dan niet werkend op de volle capaciteit; hieronder valt niet het zogenaamde inregelen/proefdraaien 

gedurende een redelijke termijn. 
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PGS: 

Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte 

richtlijnen voor opslag en handling van gevaariijke sloffen (voorheen CPR-richtiijn). De adviesraad 

gevaariijke stoffen heeft voor hel tot starid komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS-

richtlijnen zijn le downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 

PGS 15: 

Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaariijke stoffen. Richtlijn 

voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via 

www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl. 

PGS 30: 

Publicatiereeks Gevaariijke Sloffen 30. 'Vloeibare aardolieproducten. Buitenopslag in kleine 

installaties'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl. 

RENDABELE MAATREGEL: 

Naar keuze van de ondememer ofwel: 

1. maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijfjaar of minder, of 

2. maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%. 

RISICO: 

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen. 

TANKPUT: 

Terrein gedeelte waarop een of meer opslagtanks zljn opgesteld en dat is omgeven door een omwalling 

of wanden. 

TERUGVERDIENTIJD: 

De verhouding lussen hel investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en 

de jaariijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende 

energiebesparing en andere besparingen. 

In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderiijke energiebesparende 

componenten moet in plaats van het totaalinvesteririgsbedrag worden gerekend met de 

meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. 

Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel 

samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het 

besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening 

gehouden met de eventuele kosten van hel (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met 

rentekosten. 
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VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING: 
Effectgerichte voorziening die waarborgl dal - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en 
adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die 
voorziening kan komen. 

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING; 
Een voorziening die in staat is vrijgekomen sloffen zo lang te keren dat deze kunnen worden 
opgeruimd voordat indringing in de bodem plaals kan vinden. 

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOF: 
Een organische slof die bij een temperatuur van 293,15 "K een dampspanning heeft van 10 Pa (0,1 
mbar) of meer of die onder specifieke gebrulksomslandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft. 

VOS; 

Vluchtige Organische Stoffen; stoffen met een kool stof skelet, die tijdens een proces of tijdens gebruik 
van een product in de atmosfeer terechl komen; uitgezonderd zljn chloorfluorkoolwaterstoffen, halonen 
en methaan. 

WERKVOORFIAAD: 
De hoeveelheid aan opgeslagen grond- en hulpstoffen in emballage die nodig is voor de productie van 
één werkdag en meer dan 25 kilogram of liter betreft. 

Toelichting: gestreefd moel worden de weritvoorraad zo gering mogelijk te houden. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan één werkdag. 
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BIJLAGE 5: ACTIES 

Deze bijlage bevat een beknopte weergave van directe acties die uitgevoerd moeten worden op grond 

van de vergunning. Bij iedere actie is het nummer van het voorschrift in de vergunning en de frequentie 

vermeld. Het uitvoeren van deze acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan alle voorschriften van 

de vergunning. 

4.1.2 binnen 6 mnd Indienen brandveiligheidsplan opleveringstest. 

4.1.7 zo spoedig mogelijk Vervallen recht van overpad melden aan bevoeg gezag. 

4.3.6 binnen 3 mnd Indienen rapportage dat WBDBO magazijn voldoet. 

4.4.2 binnen 6 maanden Opstellen uitgangspuntendocument. 

4.4.3 halfjaariijks 

4.4.4 elke 5 jaar 

4.5.5 binnen 1 jaar 

4.6.2 elke 15 jaar 

4.7.5 elke 15 jaar 

Inspectie brandbeveligingsinstallatie door inspectie A instelling. 

Inspectieplan actualiseren en toezenden aan bevoegd gezag, 

afronding vertsouwing magazijn 3 

Inspectie tanks gevaariijke afvalstoffen. 

Inspectie chemicaliën tanks. 

5.2.2 minstens elke 6 jaar Beoordeling vloeistofdichte vloeren. 

5.3.2 minstens elke 6 jaar Beoordeling rioolsysteem. 

6.2.1. binnen 6 mnd 

6.2.1 binnen 9 mnd 

6.2.2. Elke 5 jaar 

63.1 binnen 6 mnd 

Overieggen meetplan. 

Meting uitworp chroom VI. 

Herbeoordeling stoffen minimalisatlepltchL 

Beoordeten diffuse emissie VOS. 

8.1.1 binnen 6 mnd Uitvoeren energieonderzoek en aanbieden aan bevoegd gezag. 

8.1.2 binnen 6 mnd na 8.1.1 Realiseren rendabele maatregelen. 

9.3.1 direct Melding contactpersoon. 

9.5.2 zo spoedig mogelijk Bedrijfsbeëindiging melden aan bevoegd gezag. 



2 
s 

c o 
0) IN 

O a 

S 

c 
& 
§ 
o u o o 
« 

c 
« 
c 
0) 
•o 
c 
ra 

ra 
• * 
o 

ë 
O) 

< 
CD 

UJ 

O 
< GQ 

LEGENDA 

InncMiratflrans 

HAL1 

HAL 3 

HAL 3 

VartBding 

Produ Mi» 

HAL 1 REVI risJcocontour 60 m 

HAL 3 REVI risicocontour 85 m 

= -Eff»ct«fRtand magazijn t (87S) 

SEffectafitand nwgazijn 3 (373) Ö invtoadcgsbiad (bér»k«nd) 

0 4080 160 240 320 
I Meters 



tn X 

8 ^ 

s o 
5 

u 
'ifl 

£ 
m 
(O 
UI 

o 
m 

LEGENDA 

§ 

lnnchting>gr«ns 

HAL1 

HAL2 

HAL3 

Varlading 

ProdukUa 

HAL 1 REVt risksoconlour 60 m 

HAL 3 REVI rtticocontcw 8S nn 

invtoadtgabiad (twakand) 

O 1530 60 90 120 
I Meters 



Ons kenmerk 

PZH-20il-294024146 

provincie j ^ Q H ^ ^ p ^ j j 

BIJLAGE 7 : Rapportage groepsrisicoberekening MAVOM 

Groepsrisicoberekening 
IVIAVOIVI 

tbv vergunningprocedure 

 

Versie 1:augustus 2010 

Versie 2 (aanvulling met varianten magazijn 3); maart 2011 

Provincie Zuid-Holland 
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1 INLEIDING 

MAVOIVI heeft een vergunning aangevraagd die gevolgen heeft voor de exteme veiligheid. Het bedrijf 
slaat in twee magazijnen meer dan 10 ton gevaariijke sloffen in emballage op. Voor de beoordeling van 
de afstanden verwijst MAVOfwl naar de in het REVI genoemde afstanden. Om een goede groepsrisico-
verantwoording te kunnen maken is vooriiggeride rapportage opgesteld. 
De rapportage heeft lol doel: 

1) toetsen of het groepsrisico verbonderi aan de aanvraag de orientatiewaarde uit het BEVI 
overschrijdt; 

2) Op verzoek van brandweer en milieudienst; Onderzoeken in welke mate hel groepsrisico 
verminderd wordt door het toepassen van een automatisch brandblussysteem in magazijn 3 
(verhogen beschermingsniveau). 

2 UITGANGSPUNTEN RISICOMODELLERING 

2.1 Rekenpakket 
Het groepsrisico is conform het REVI berekend met de handleiding risicoberekeningen BEVI v3.2 en 
het rekenpakket "Safeti-NL versie 6.54'. Safeti-NL is een uniform rekenpakket voor het berekenen van 
de externe veiligheidsrisico's van inrichtingen. Dit pakket is door hel ministerie van VROM verplicht 
gesteld om toe te passen op kwantitatieve risicoanalyses. Aan de hand van een aanlal 
invoergegevens, zoals de hoeveelheid gevaariijke stof, de procescondities en de scenario's, berekent 
Safeti-NL de exteme veiligheidsrisico's. Het resuttaat van een berekening bestaal uit de 
plaatsgebonden risicoconloureri en hel groepsrisico. 

2.2 Omgevingsfactoren 
Bij het bepalen van de risico's ten gevolge van ongewenste voorvallen voor de omgeving 
is een aanlal omgevingsfactoren van belang: 

meteorologische omstandigheden (weertypen); 
- . bevolkingsdichtheid (populatiegegevens); 

, omgevingskenmerken (ruwheidslengte). 

2.2.1 Meteorologische gegevens 
Bij het berekenen van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico is gebruik gemaakt 
van de meteorologische gegevens van meetstation Ypenburg. De meteorologische 
gegevens zijn opgenomen in het rekenmodel 'Safeti-fNJL'. 

2.2.2 Populatiegegevens 
Voor de bevolkingsdichtheid is uitgegaan van gegevens die dateren uit 2007 en zijn verstrekt door de 
gemeenle Alphen aan den Rijn en gebruikt in hel rapport "QRA voor Mavom te Alphen aan den Rijn" 
van 1 februari 2007, met kenmerk R001-4473850WS-per-V01-NL, opgesteld door Tauw. 

2.2.3 Omgevingskenmerken 
De hoedanigheid van de omgeving speelt een rol bij het optreden van effecten van een 
brand. Hierbij is het van belang wat voor type bebouwing (hoog- of laagbouw) of natuur 
er in de omgeving van MAVOM gelegen is, Confonn de 'Handleiding 
Risicoberekeningen BEVI' is gebruik gemaakl van het programma 'roughness map' om 
de zogenaamde ruwheidlengte van de omgeving te bepalen. Dil programma berekent 
een ruwheidlengte van één meter voor de omgeving van MAVOM, welke dan ook 
gehanteerd is in Safeti-NL. 

2.3 Interne factoren 

2.3.1. Brandbestrijdingssystemen 
Het beschermingsniveau en het type brandbestrijdingssysteem bepaalt mede hoe een 
beginnende brand wordt bestreden en heeft daardoor invloed op de grootte van de 
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effecten. 
Magazijn 3 wordt uitgevoerd conform brandbeschermingsniveau 3. 
Als varianten worden de resultaten van het toepassen van Hi-ex inside air (systeem 1.6} en Hi-ex 
outside air (systeem 1.5) brandbestrijdingssystemen berekendV 
In magazijn 2 zijn geen gevaariijke stoffen meer opgeslagen. 
Magazijn 1 is uitgevoerd conform brandbeschenningsniveau 1. 
Als specifiek brandbestrijdingssysteem ls hier een 'automatische hi-ex outside air" installatie 
geplaatst. Conform de ' handleiding rislcoberekeriingen BEVI v3.2' komt dit overeen met systeem 
1.5. 

2.3.2. Oppervlakte van de opslagvoorziening 
De grootte van de opslagvoorziening bepaalt mede de grootte van de effecten, bij een 
opslagvoorziening met een groot oppervlak kunnen de maximale effecten aanzienlijk groter zljn dan bij 
een opslagvoorziening met een klein oppen/lak. In onderstaande tabel zijn de dimensies van de 
geselecteerde opslagvoorzieningen weergegeven. 

Opslagvoorziening 
Magazijn 1 
Magazijn 3 

Activiteit 
Opslag K1/K2 stoffen 

opslag 

Oppervlak (m^) 
357 
760 

Hoogte (m) 
8 
8 

Daarnaasl is het gebouw waar de opslagruimte zich in bevindt van belang, omdat het volume van dit 
gebouw bepaald hoe groot de zogenaamde opmengzone of leiwervel zal worden. Hoe groler deze 
opmengzone, hoe meer de rookgassen zullen worden verdund voor ze zullen verspreiden. De 
maximale grootte van een gebouw dat hier mag worden ingegeven heeft een vloeroppervlak van 2500 
m .̂ 

Voor beide magazijnen is deze maximale oppervlakte van 2500 m^ aangehouden (met een hoogte van 
8 meter). 

2.3.3 Stofeigenschappen 
Conform de 'handleiding risicoberekeningen BEVI v3.2' kunnen drie scenario's van belang zljn bij het 
berekenen van het risico ten gevolge van de opslag van gevaariijke stoffen in een PSG 15 
opslagvoorziening: 
1. vrijkomen toxische vaste stoffen {poederdispersie); 
2. vrijkomen toxische vloeistoffen (piasvorming/verdamping); 
3. brand: 

3A vrijkomen onverbrande toxische produclen (geldt alleen als er hoog toxische sloffen worden 
opgeslagen met een LD50 ral, oraal, 1 uur < 25 mg/kg); 

. 3B vrijkomen toxische verbrandingsproducten. 

Conform de ' handleiding risicoberekeningen BEVI v3.2' wordt, indien de opgeslagen stoffen hetero 
atomen zoals Cl, F, Br, S en N enz, bevatten, rekening gehouden met vorming van toxische 
verbrandingsproducten zoals HCl, HF, HBr, S02 en N02 enz. tijdens een brand. Aangezien de bij 
MAVOM opgeslagen chemicaliën N-, Cl-, F- en S-atomen bevatten, is het mogelijk dat bij een brand in 
opslagvoorziening toxische verbrandingsproducten vrijkomen. Volgens de handleiding mogen de 
halogenen bij elkaar genomen worden (met gelijk aantal molen) als chloor. De 
verspreidingsberekeningen worden vervolgens alleen voor de toxische verbrandingsproducten N02, 
S02 en HCL uitgevoerd. 

Omdat de branden volgens de handleiding risicoberekeningen niel beperkt worden door een tekort aan 
zuurstof is de exacte samenstelling van de loods niet van belang, en is alleen het gewichtspercenlage 
aan stikstof, zwavel en chloor van belang. In de diverse opslagvoorzieningen wordl een groot aanlal 
verschillende stoffen opgeslagen. Voor de berekening zijn de volgende gewichtspercentages (vrt%) 
gebnjikt. 
Opslagvoorziening Stikstof (wt%) Chloor (wt%) Zwavel (wt%) 
Magazijn 1 10 15 5 
Magazijn 3 5 5 5 

^ Voor de frequentie is de waarde van 1,8*10"^/jaar aangehouden op basis van vergunde opslag 

onder BN3. Aangenomen ls dus dat de opslag van stoffen ln magazijn 3 niet gewijzigd wordt. 
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2.3.4 Ventilatievoud 
Er zijn geen specifteke voorzieningen getroffen voor ventilatie, de ventilatie vindt direct naar de 
buitenlucht plaats. Conform de 'handleiding risicot>ere ken ingen BEVI v3.2' wordt daarom bij zowel 
magazijn 1 als magazijn 3 enkel rekening gehouden met een onbeperkte ventilatievoud. Het magazijn 1 
is uitgevoerd met een 'hi-ex outside-air' installatie. Bij toepassing van dit systeem kan in geval van 
brand de luchl (zuurstof) vrij toestromen, waardoor altijd sprake is van een onbeperkte ventilatievoud. 
Magazijn 3 heeft een beschermingsniveau 3, waarbij ook onbeperkte zuurstoftoevoer wordt 
aangenomen. 

3 Bepaalde Externe Veiligheids risico's 

3.1 Plaatsgebonden Risico-contouren 
In onderstaande figuur staan de berekende PR-contouren van MAVOM aangegeven 

De PR = 10"* per jaar risicocontour is met rood aangeduid. De overige contouren zijn steeds een factor 
10 kleiner naar buiten toe of een factor 10 hoger naar binnen toe. De 10"̂  contour is de enige contour 
waar een normering voor is gegeven in het BEVI. Op te merken valt dat de 10"̂  contour voor de 
varianten met een automatische brandblussysteem in magazijn 3 aanzienlijk kleiner is. 
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3.2 Groepsrisico: F/N curve 
In de onderstaande figuur is het groepsrisico weergegeven. De oriënterende waarde uit het BEVI is in 
dit figuur aangegeven met een rechte lijn. Uit onderstaande figuur blijkt dat het berekende groepsrisico 
de oriënterende waarde niet overschrijdt voor de diverse combinaties. Het berekende maximale aantal 
slachtoffers bedraagt 15. De OW-factor bedraagl voor alle varianten 0,02 (bij 10 slachtoffers). 
Figuur 1. Groepsrisico voor Mavom met berekeningsvarianten 

combinatie 1: situatie confomn aanvraag 

combinatie 2: situatie zoals 1, echter magazijn 3 berekend met Hi-ex inside air brandbestrijdingssysteem 

combinatie 3: situatie zoals 1. echter magazijn 3 berekend met Hi-ex outside air brandbestrijdingssysteem 

Uit de grafiek kunnen de volgende conclusies gelrokken worden: 

1) De veiligheid wordt enigszins verbeterd door het toepassen van beschermingsniveau 1 op 
magazijn 3 bij ongewijzigde opslag van gevaariijke stoffen. 

2) Het groepsrisico (slachtofferaantallen >= 10) wordt in meer fomiele zin niet beinvloed door het 
toepassen van beschermingsniveau 1 op magazijn 3. De reden ls dat slachtofferaantallen >= 
10 veroorzaakt worden door magazijn 1 met een grotere effectafstand dan magazijn 3. 

3.3 Effectafstanden 
Voor de effectafstanden zijn 2 bronnen, nl. de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico en de 
berekening mbv Safeti. Gezien het feit dal er 2 magazijnen zijn die deel uitmaken van een groler 
gebouw, is het aan te raden de Safeti afstanden le hanteren. 
Deze bedragen: 

- magazijn 1; 675 meter (donker rood in onderstaande figuur) 
- magazijn 3: 373 meter (blauw ln onderstaande figuur) 



Ons kenmerk 

PZH-2011-294024146 

provinci. j ^ Q L L A N D 
ZUID 

Daarbij valt aan te tekenen dat de frequentie die bij het grootste scenario van magazijn 1 hoort, laag is, 
omdal het brandbestrijdingssysteem in de meeste gevallen de brand beperkt, evenals de effecten. De 
effectafstand van magazijn 3 heeft de meeste betekenis, hetgeen ook blijkt uit het feil dat deze zich nog 
ln de buurt van de 10"̂  contour bevindt. Zie Figuur 2. 

Figuur 2. Effectafstanden en 10'' contour (groen) 

4 CONCLUSIE 

Plaatsgebonden Risico 

Conform REVI tabellen (categoriaal) 
Zie besluit pagina 9: plaatsgebonden risico. 

Groepsrisico 
De omvang van het groepsrisico overschrijdt de oriëntatiewaarde uit het BEVI niet. 
Het groepsrisico is lager dan 0,1 x OW. Voor magazijn 3 voldoet beschermingsniveau 3, 
overeenkomstig de eisen te stellen ex PGS 15 richtlijn aan de hand van de vergunde opslag van 
gevaariijke stoffen. 
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BIJLAGE 8 : Adviezen en zienswijzen en onze reactie daarop 

Op 17 auguslus 2010 (kenmerk 2010/22800) hebben wij een advies van de gemeente Alphen aan 
den Rijn onlvangen. 

1 

2 

3 

4 

5 

Dit advies kan als volgt worden samengevat 

Geluid 

De inrichting Is gevesttgd op een geluidsgezoneerd 

iIndustrieterrein waarbij nu ai overschrijdingen van de 

wetteiijke grenswaarden plaatsvinden. Dit betekent dat er 

voor MAVOf̂ i geen nieuwe of extra geluidsruimte vergund 

kan worden. 

Externe veiligheid 

Er is onduidelijkheid wat er wordt aangevraagd met be

trekking tot de opslagen van meer dan 10 ton gevaariijke 

stoffen in emballage; een ops lag voorzie ning conform de 

CPR 15-2 of PGS 15. 

Bij de aanvraag ontbreekt inzicht over de hoogte van het 

groepsrisk». 

In bijlage 18 wordt onder punt 4 (van de aanvraag) 

gesproken over de 2-zijdige bereikbaarheid die 

gegarandeerd is middels een recht van overpad dat met 

achterburen is gesloten In het kader van de Wet 

milieutjeheer is een dergelijke privaatrechtelijke 

overeenkomst onvoldoende grond om een 

2-zijdige bereikbaarheid te kunnen t)eoordelen. 

Er wordt een beleidsvisie externe veiligheid opgesteld door 

de gemeente Aiphen aan den Rijn met een ambitie een 

veiligheidsniveau te realiseren waarbij zich geen incidenten 

kunnen voordoen met meer dan 10 dodelijke slachtoffers. 

Een beperking van het invloedsgebied van MAVOM leidt 

tevens tot een beperkir>g van het gedeelte van dit invloeds

gebied dat over een woongebied ligt. De ambitie van de 

gemeente zal hierdoor mogelijk eerder gerealiseerd kunnen 

worden. 

Ten aanzien van het advies merken wij het volgende OP 

MAVOM heeft de aanvraag op het onderdeel geluid 

ingetrokken. Daarom houdt Mavom dezetfde geluidsruimte 

als in ons besluit van21 februari 1996 (DWM/114111) is 

vergund. 

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de nu geldende regel

geving PGS 15, Aangezien MAVOM's opslagen van meer 

dan 10 ton gevaartijke stoffen in emballage al voor de 

inwericingtreding van de PGS bestonden hebben wij, 

conform paragraaf 1.3 van de PGS 15, een uitzondering 

gemaakt voor de brandwerendheid van het dak. 

MAVOM venvijst naar de standaardafstanden uit het REVI. 

Wij hebben besloten het groepsrisico zelf te berekenen (zie 

bijlage 7) om een reële ondertxiuwing te kunnen geven voor 

de verantwoording van het groepsrisico. 

Wij hebben na overieg met de brandweer besloten dat het 

recht op overpad (zakelijk recht) in combinatte met de door 

ons opgelegde maatregelen (zoals voorgeschreven in voor

schrift 4.1.7) voldoende garantie is voor een goede 2-zijdige 

bereikbaarheid. De tweezijdige bereikbaarheid is van belang 

voor een goede brandbestrijding. 

Wij dienen de aangevraagde situatie te toetsen aan de 

geldende wet- en regelgeving. 

Daarnaast overschrijdt het groepsrisico de orientatiewaarde 

uit het BEVI niet. Het maximale aantal slachtoffers komt 

nauwelijks boven de 10 uit. met een zeer lage frequentie 

(minder dan 0,02 OW). 
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8 

Lozing afvalwaier 

Uit bijlage 18 'Brandpreventieplan* blijkt dat er ln magazijn 3 

een calamtteitengoot loopt om eventueel gelekte of anderszins 

vrijgekomen stoffen op te vangen. Onduidelijk is of deze 

calamiteitengoot de benodigde opvangvoorziening als bedoeld 

in de PGS 15 vormt. Afgevraagd wordt of de ONO-installatie 

met daaraan gekoppelde bufferianks, voldoende opvang

capaciteit vormt of dat het water ongezuiverd op de riolering 

geloosd kan worden. 

Bestemmingsplan 

Het is aan de provincie om te bepalen in welke categorie van 

het bestemmingsplan het bedrijf na de revisie valt. 

Woningwet 

Er blijkt voor de revisie tevens een txïuwvergunning nood

zakelijk te zijn op grond van de Woningwet. Deze bouw

aanvraag is nog niet bij de gemeente ingediend. 

Magazijn heeft voldoende opvangcapaciteit om eventueel gelekte 

stoffen op te vangen. Magazijn 3 heeft conform de PGS 15 een 

beschermingsniveau 3 en een eis aan productopvang van 10% 

van de aanwezige vloeistoffen in het grootste vak. In het 

magazijn 3 is circa 75% van de stoffen een vloeistof. De 

opslagcapaciteit van dit magazijn bedraagt 385 ton. Benodigd is 

daarom een opvangbak van (385 ton * 75% * 10% =) 28,9 m .̂ 

Het magazijn heeft een oppervlakte van 760 m̂  en een 

opstaande rand van 10 cm. Dit geeft een opvangbak van 76 m .̂ 

De opslagcapaciteit conform de PGS 15 is derhalve voldoende. 

Het magazijn is voorzien van een calamiteitengoot. Via deze 

calamiteitgoot kan de vloeistof worden overgepompt naar de 

ONO-installatie waar het gezuiverd wordt alvorens het op het 

riool geloosd wordt. 

De gemeente is volledig bevoegd in het kader van de WRO en 

heeft zelf het bestemmingsplan met bijbehorende bed rijventabel 

vastgesteld. Het is aan de gemeente om vast te stellen ln welke 

categorie het bedrijf na de revisie valt en of dit past in het 

tiestemmingsplan. De provincie heeft hierin geen rol. 

De bouwvergunning is inmiddels bij de gemeenle ingediend. 
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Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking is , binnen de daarvoor gestelde 

termijn, een aanvullend advies ingediend door de gemeente Alphen aan den Rljn 

1 

2 

3 

Dit advies kan als volgt worden samengevat 

Er moct nader gemotiveerd worden waarom voor magazijn 

3 met een beschermingsniveau 3 kan worden volstaan en 

waarom er zich t>eperkt kwetsbare objecten in de PR 10"^ 

mogen bevinden. 

De verantwoording van het groepsrisico moet uitgebreid 

worden. 

De opslag in tanks moet in relatie tot elkaar, in relatie tot 

magazijn 3 en in relatie tot de erfgrens worden beoordeeld. 

Ten aanzien van het advies merken w i j hetvolgende op 

Er is sprake van een bestaande BEVI-situatie. In magazijn 3 

werden voor de inwericingtreding van het BEVI al meer dan 

10 ton gevaartijke stoffen in emballage opgeslagen en is dus 

een bestaande activiteit in de zin van de Wm en het Bevi. 

Op grond van de PGS 15 mogen de stoffen die in magazijn 

3 worden opgeslagen, worden opgeslagen met een 

beschermingsniveau 3. Omdat het een [>estaande situatie is, 

mogen er binnen de PR=10'^ tseperkt kwetsbare objecten 

bevinden. Wij hebtwn de motivering in het besluit op dit punt 

aangepast. 

Vanuit tiet groepsrisico is er ook geen aanleiding om het 

beschermingsniveau te verhogen omdat het groepsrisico al 

laag is (0.02 * de orientatiewaarde) en ntet verandert bij het 

verhogen van het beschermingsniveau. 

Wij hebben de motivering ln het besluit op dit punt 

aangepast. 

Wij hebben de motivering in het besluit op dit punt 

aangepast. 

Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking is, binnen de daarvoor gestelde 

lermijn, een zienswijze ingediend door Vellinga Vastgoed, Frankenslag 32, Postbus 82290, te Den 

Haag, als eigenaresse van hel belendend perceel (Handelsweg 4, te Alphen aan den Rijn). 

Deze zienswijzen kunnen als volgt worden samengevat Ten aanzien van de zienswijzen merken wij het volgende 

|op 

Magazijn 3 moet volledig worden afgesloten door een 60 

minuten brandwerende wand. 

Wij hebben voor magazijn 3, voorschrift 3.2.2,1 van de PGS 

15 opgelegd. Hierin is opgenomen dat de Weerstand tegen 

BrandDoorslag en Brandoverslag (V/BDBO) van de wanden 

van het opslagmagazijn ten minste 60 minuten moeten zijn. 

MAVOM heeft dit zelf ook aangevraagd. 
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Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking zijn, binnen de daarvoor gestelde 

termijn, zienswijzen ingediend door; Mavom (Handelsweg 4, te Alphen aan den Rijn). 

voorschrift Deze zienswijzen kunnen als volgt worden 

samengevat 

Ten aanzien van de zienswijzen merken wij het volgende 

jop 

4.1.7 Voorschrift 4.1.7 wordt om de volgende redenen niet 

acceptabel gevonden: 

De noodzakelijke aanpassingen kunnen onmogelijk 

binnen de gestelde termijn plaatsvinden; 

het ln strijd ls met de Wet milieutjeheer om 

voorschriften aan de vergunning te verbinden die 

niet uitvoerbaar zijn; 

de uitvoerbaarheid mede afhankelijk is van te 

verkrijgen goedkeuringen, waarop MAVOM geen 

Invloed heeft dat deze binnen de gestelde termijn 

zullen plaatsvinden. 

Wij achten het in verband met de externe veiligheid van zeer 

groot t>elang dat de twee zijdige bereikbaarheid van 

MAVOM gegarandeerd is, of dat er anderszin EV-

maatregelen zljn genomen om de veiligheid te garanderen. 

Het voorschrift is ons inziens wel uitvoerbaar. MAVOM kan 

immers proactief een plan maken om het 

beschermingsniveau van magazijn 3 te verhogen naar 1, in 

plaats van af te wachten tot de inrichting niet meer 

tweezijdig bereikbaar is. Documenten die moeten worden 

goedgekeurd door een overheid kunnen al (periodiek) door 

het bevoegd gezag worden beoordeeld. 

Drie maanden is ons inziens voor de structurele ingrepen 

een redelijke termijn. 

4.3.1 In voorschrift 4.3.1 wordt venwezen naar PGS 15, 

voorschrift 3.2.2.1. Dit voorschrift is van toepassing op 

uitpandige ops lag voorzieningen, die blj MAVOM niel 

aanwezig zljn. Verzocht wordt deze venvijzing te 

schrappen. 

De terminologie in- en uitpandig uit de PGS 15 is 

verwarrend. In de PGS 15 wordt onderscheid gemaakt 

tussen inpandige en uitpandige ops lag voorzie ningen. Onder 

inpandige opslagvoorzieningen worden alle voorzieningen 

verstaan die in een (ander) bouwwerk zijn gesitueerd. 

Hiervoor; in de CPR 15-2, werden ook termen als 

(bouwkundige) kast en kluis gebruikt. Een uitpandige 

ops lag voorziening is bijvoort>eeld een vatenpark, een in de 

buitenlucht geplaatst kant en klaar opslagsysteem, een 

vrijstaand opslaggebouw of een met een ander bouvwwerk 

geschakeld opslaggelxjuw. 

Ons inziens zijn beide magazijnen, met een ander bouwwerk 

geschakelde opslaggelrouwen en ln de terminologie van de 

PGS 15 daarmee uitpandig. De verwijzing naar voorschrift 

3.2.2.1 van de PGS 15 is daarmee terecht. 

De venwijzing naar voorschrift 3.3.2 van PGS 15 is 

tegenstrijdig met voorschrift 5.2.1. Verzocht wordt deze 

venwijzing te schrappen. 

Wij hebben de venvijzing naar voorschrift 3.3.2 geschrapt 

omdat de voorschriften voor de keuring van de 

vloeistofdichte vloeren in deze vergunning ook gelden voor 

vloeistofdichte vloeren die zich in de PGS 15 magazijnen 

bevinden 

Bij de indeling van magazijnen 1 en 3 is geen noodzaak 

tot het indelen in vakken. Om die reden is de verwijzing 

naar voorschrift 4.3.1, 4.3.2 en 4.4.1 verwarrend en 

overtXMJig. omdat de Indruk wordt gewekt dat er eisen 

worden gesteld aan gangpaden en aan uitstroming van 

bluswater binnen een opslagruimte, hetgeen voor beide 

magazijnen niet het geval is. Verzocht wordt de 

venvijzingen te schrappen. 

Opslag in vakken wordt als een algemene eis gezien voor 

opslagvoorzieningen groter dan 10 ton. (Handleiding PGS 

15). Gezten de aangevraagde ADR categorieën per 

opslagvoorziening kunnen er volgens bijlage 3 van de PGS 

15 onverenigbare combinaties zijn, die gescheiden van 

elkaar dienen te worden opgeslagen. Scheiding in vakken is 

daarbij een optie. 

4.3.2 Verzocht wordt "de dakconstructie' ln de tekst van het Wij hebben hel besluit op dit punt aangepast. 
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4.3.6 

4.4.2 

4.4.4 

4.5.2 

4.5.5 

4.7.6 

4.8.2 

5.2.3 

voorschrift te voegen 

In dit voorschrift wordt de verplichting opgenomen dat 

binnen drie maanden wordt aangetoor>d dat de 

brandwerendheid van magazijn 3 voldoet aan 

voorschrift 4.3.1 en 4.3.2. Dit is strijdig met voorschrift 

4.5.5, waar is bepaald dat één jaar beschikbaar is voor 

de vertxjuwing van magazijn 3. Wij verzoeken derhalve 

om de termijn in voorschrift 4.3.6 aan te passen tot 3 

maanden na gereed zijn van de verbouwing van 

magazijn 3, en de aantoonbaarheid voor magazijn 1 

gelijktijdig te laten plaatsvinden. 

In voorschrift 4.4.2 wordt voorgeschreven dat het 

magazijn jaariijks moet worden geïnspecteerd. In 

voorschrift 4.8.2.3 moet de brandbeveiligingsinstallatie 

jaarlijks worden geïnspecteerd. Verzocht wordt om 

aanpassing van het voorschrift conform de PGS 16. 

Verzocht wordt de term 'stoffen' te vervangen door 

'gevaariijke stoffen', omdat in de huidige praktijk ook 

aanvenvante stoffen kunnen en zullen worden 

opgeslagen. 

Verzocht wordt: 

"aanvraag" te veranderen in "vergunning" 

In verband met de bouw van magazijn 3 voor de 

termijn van maximaai 1 jaar in te stemmen met het 

langere gebruik van magazijn 2, waarbij magazijn 

voldoet aan de CPR 15-2 regels. 

Voorschrift 4.7.6 is tegenstrijdig met voorschrift 5.1.2 

In voorschrift 5,1.2 is voorgeschreven dat een tank op 

een vloetstofkerende voorziening mag staan. 

In Voorschrift 4.7.6 is door de venwijzing naar 

voorschrift 4.3.2 van PGS 30 een vloeistofdichte 

voorziening voorgeschreven. 

Verzocht wordt de verwijzing naar PGS 30 op dit punt 

te schrappen. 

In voorschrift 4.8 1 wordt al venvezen naar (o,a.) 

voorschrift 6,2.2 van de PGS 15. waarin hetzelfde 

staat als voorschrift 4.8.2. Verzocht wordt voorschrift 

4.8.2 te verwijderen 

Verzocht wordt de tïeoordel Ingsfreq uentie te laten 

afhangen van de wijze waarop de beoordeling 

plaatsvindt; vanuit de PGS 30 dient een opslagtank 

elke 15 jaar te worden gekeurd. Verzocht wordt deze 

Wij hebben het voorschrift aangepast voor wat betreft 

magazijn 3. Voor wat betreft magazijn 1 vinden w/ij het niet in 

het belang van de bescherming van het milieu (externe 

veiligheid) om hiermee maximaal een jaar te wachten. 

Ook is het binnen 3 maanden aantonen van de 

brandwerendheid van magazijn 1 uitvoerbaar. 

^ie aanpassing considerans. Gezien de brief van de minister 

/an 4 februari 2010 en de brief van de VROM inspectie van 5 

april 2011, hebben wij besloten om de voorschriften 4.8.2.1. 

=n 4.8.2.3 inclusief errata uit PGS 15 expliciet op te nemen in 

Je Wm-vergunning, De frequentie van de beoordeling van de 

jrandbevei lig ings insta Hatie hebt>en wij verhoogd van jaartijks 

iaar halfjaariijks. Voorschrift 4.4.2 is overigens nu voorschrift 

4.4.3 

Voorschrfften 4.4.4 en 4.5.2 zijn op dit punt aangepast. 

Voorschrift 4.4.4. is overigens nu voorschrift 4.4.5. 

Wij hebben voorschrift 4.5.5 aangepast. 

Wij hebben het tjeslult aangepast naar aanleiding van het 

verzoek om magazijn 2 tijdelijk; tijdens de vertxïuwing van 

magazijn 3, te rnogen gebruiken. 

Voorschrift 4.7.6 is op dit punt aangepast. 

Voorschrift 4.8.2 is venwijderd. 

Paragraaf 5.2 en voorschrift 5.2.3 gaan over vloeistofdichte 

vloeren en niet over tanks. Op vloeistofdichte vloeren 

worden activiteiten verricht. Daardoor is het risico op 

bodemverontreiniging groter dan met een tank. De 
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5.4.2 

6.3.1 

B5 

frequentie op te nemen in de vergunning. 

Besluit onder IV in combinalie met voorschriften 5.4,1 

en 5.4.2 

Verzocht wordt een termijn van bijvoorbeeld 3 jaar toe 

te voegen aan het besluit onder IV. 

Verzocht wordl de laatste volzin van dit voorschrift te 

schrappen omdat MAVOM niet verplicht is een 

milieujaarverslag op te stellen. 

Bijlage 5 

Verzocht wordt de termijnen in bijlage 5 in 

overeenstemming te brengen met de voorschriften 

frequentie van keuring van de vloeren van eens per zes jaar 

is vastgelegd in de NRB dat als BBT document is 

aangemerkt. Wij zien geen reden om af te wijken van de 

opgenomen inspectiefrequentie. 

In het besluit is onder IV een verwijzing opgenomen naar 

voorschriften 5.4.1 en 5.4.2. Deze voorschriften verplichten 

tot het verrichten van een eindonderzoek van de 

twdemkwaliteit. Doel van dit onderdeel van het besluit is om 

vast te stellen of door de activiteiten van MAVOM de bodem 

is verontreinigd. Indien aan de voorschriften is voldaan en 

een eindonderzoek is uitgevoerd, vervallen de voorschriften. 

Het toevoegen van een termijn zou er toe kunnen leiden dat 

MAVOM het eindonderzoek niet uitvoert en is daarmee niet 

in het tjelang van de bescherming van het milieu. 

Wij hebben het voorschrift aangepast. 

Bijlage 5 bevat een beknopte weergave van directe acties 

die uitgevoerd moeten worden op grond van de vergunning. 

Bij iedere actie ls het nummer van het voorschrift in de 

vergunning en de frequentie vermeld. Het uitvoeren van 

deze acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan alie 

voorschriften van de vergunning. 

Wij hebben het besluit op dit punt aangepast. 
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