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OLO-aanvraag 899255
Gedoogbeschikking voor de locatie Asfaltstraat 25 te Lelystad

Geachte heer Pouw,
Voorgeschiedenis
'
Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning betreffende de activiteiten 'het breken van
steenachtige materialen, de op- en overslag van primaire-, secundaire bouwstoffen en de op- en
overslag en het sorteren van afvalstoffen' (revisievergunning) heeft de Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek (OFGV) ontvangen op 31 juli 2013. De aanvraag gaat over Asfaltstraat 25 te
Lelystad en is geregistreerd onder nummer 899255. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex
artikel 2.1, eerste lid, onder e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Op 1 oktober 2013 zijn er
aanvullingen gekomen op deze aanvraag omgevingsvergunning.
De huidige situatie op uw bedrijf is strijdig met de milieuregels. Het betreft de verplaatsing van
vergunde activiteiten (Inname en op- en overslag en bewerking van afvalstoffen) van de locatie
Mortelstraat 9 te Lelystad (vigerende omgevingsvergunning, MB/03.041332/L van 2 december 2003)
naar de nieuwe locatie Asfaltstraat 25 te Lelystad zonder dat deze activiteiten in een voor de
Asfaltstraat 25 geldende omgevingsvergunning zijn geregeld.
j
Uw verzoek
^
In de brief van 27 november 2013, die bij de OFGV is binnengekomen op 3 december 2013, verzoekt
u ons om de inname en op- en overslag van de in de aanvraag omgevingsvergunning (OLO-aanvraag
899255) aangevraagde afvalstoffen op het perceel Asfaltstraat 25 te Lelystad, kadastraal bekend
gemeente Lelystad, sectie F, nummer 625, letter G voorafgaand aan vergunningverlening te
gedogen. De reden van het verzoek is dat deze activiteiten momenteel niet zijn vergund.
In uw verzoek geeft u aan dat het de bedoeling is om de voorraden aan afvalstoffen en producten
op de locatie Mortelstraat 9 kort na 1 januari 2014 af te bouwen en de bewerkingsinstallatie te
verhuizen. Tevens zou het de bedoeling zijn dat de inname en opslag van de in de
vergunningaanvraag aangevraagde afvalstoffen zoals (ongebroken) puin vanaf 1 januari 2014 op de .
locatie Asfaltstraat 25 zal plaatsvinden"; De op de Mortelstraat 9 aanwezige voorraden zullen voor
1 januari 2014 afgebroken zijn en als (gecertificeerd) menggranulaat naar de locatie Asfaltstraat
gereden. De hoeveelheid TAG op de locatie was beperkt en is per 1 januari 2014 van de locatie
Mortelstraat afgevoerd naar een andere inrichting van Theo Pouw in Utrecht. Voor u is er sinds
1 januari 2014 bedrijfseconomisch een volstrekt ongewenste situatie ontstaan, omdat er geen
werkzaamheden meer rond 'afvalstoffen' kunnen worden verricht in Lelystad.
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U geeft aan dat vanuit het oogpunt van de bestaande verwijderingsstructuur voor afvalstoffen in
Lelystad en omgeving in casu een doelmatige en efficiënte verwijdering van afvalstoffen,
voortzetting van de acceptatie en opslag van aangeboden afvalstoffen in Lelystad dringend is
gewenst. Bewerking van afvalstoffen zal niet plaatsvinden op de locatie Asfaltstraat 25 totdat
daarvoor vergunning is verleend.
Wij hebben besloten u tijdelijk en onder voorwaarden een gedoogbeschikking te verlenen gelet op
de aanvraag voor een omgevingsvergunning betreffende een nieuwe de gehele inrichting
omvattende vergunning op het perceel Asfaltstraat 25 te Lelystad. Daarbij komt uw belang -zoals
hierboven beschreven- bij het voortzetten van uw activiteiten. Met deze gedoogbeschikking wordt
de periode overbrugd totdat de door de OFGV namens ons te verlenen omgevingsvergunning in
werking treedt.
Overwegingen
Het afwegingskader dat toegepast wordt bij het beoordelen van een verzoek tot gedogen is met
ingang van 1 augustus 2013 neergelegd in de Beleidsregel Gemeenschappelijk Kader Flevoland 2013,
Regionale handhaving fysieke leefomgeving. In dit beleid is opgenomen dat naast de plicht voor de
burger om normen na te leven de plicht voor de overheid staat om bij niet-naleving van wettelijke
normen handhavingsmiddelen in te zetten. Alleen in uitzonderingsgevallen kan gedogen
aanvaardbaar of zelfs geboden zijn. Gewaarborgd dient te zijn, dat van de bevoegdheid tot gedogen
een terughoudend, zorgvuldig en verantwoord gebruik wordt gemaakt en daadwerkelijk tot
uitzonderingsgevallen beperkt blijft. Om die reden dient gedogen aan de volgende voorwaarden te
voldoen:
a. In uitzonderingsgevallen;
b. Beperkt in omvang en/of tijd; en
c. Dient slechts expliciet na zorgvuldige kenbare belangenafweging plaats te vinden;
d. Dient aan controle te zijn onderworpen.
Daarnaast:
e. De overtreding moet naar verwachting legaliseerbaar zijn;
f. Er mag geen onevenredige schade of hinder ontstaan bij derden;
g. Er moet een schriftelijk verzoek tot gedogen worden ingediend met alle relevante informatie
die nodig is om tot een goed besluit te kunnen komen;
h. De belanghebbende heeft zelf tijdig alle redelijkerwijs mogelijke stappen ondernomen om de
overtreding te voorkomen respectievelijk op legale wijze de situatie te creëren of de activiteit
uit te voeren.
Wij hebben uw verzoek aan het bovenstaande getoetst. Er is sprake van een uitzonderingsgeval.
Vanwege de aanvraag omgevingsvergunning d.d. 31 juli 2013, aangevuld op 1 oktober 2013, waarin
de genoemde activiteiten zijn meegenomen en zullen worden gelegaliseerd, Is er namelijk sprake
van een concreet zicht op legalisatie. Binnenkort zal de OFGV namens ons een ontwerpbeschikking
voor de omgevingsvergunning vaststellen en ter inzage leggen.
De gedoogbeschikking is beperkt in omvang en tijd. De gedoogbeschikking is alleen aangevraagd
voor de activiteiten Inname en op- en overslag van de in de aanvraag omgevingsvergunning
aangevraagde afvalstoffen. Daarbij wordt de gedoogbeschikking verleend voor de duur van
maximaal 6 maanden.
Op basis van de belangenafweging achten wij uw belang bij het kunnen voortzetten van de
activiteiten zwaarwegend. Het belang van de bescherming van het milieu wordt geborgd doordat in
de gedoogbeschikking voorwaarden zijn opgenomen voor de betreffende milieu activiteiten waar
toezicht op kan worden gehouden zolang de omgevingsvergunning nog niet is verteend. Nadat de
gedoogbeschikking is verleend zal door een toezichthouder controle worden gehouden op de
naleving van de voorwaarden in de gedoogbeschikking.
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Er zijn geen feiten of omstandigheden bekend waaruit blijkt dat er door het gedogen van de
genoemde activiteiten schade of hinder zal ontstaan bij derden. Derde-belanghebbenden hebben de
mogelijkheid om tegen deze toestemming bezwaar te maken.
Het schriftelijke verzoek van Theo Pouw d.d. 27 november 2013 om de activiteiten tijdelijk te
gedogen is ontvangen op 3 december 2013 en bevat de relevante informatie die nodig Is om tot een
goed besluit te kunnen komen
U bent tijdig begonnen met het aanvragen van een omgevingsvergunning, deelaspect bouwen, voor
uw locatie aan de Asfaltstraat 25. De verlening van deze vergunning heeft enige tijd geduurd, maar
is uiteindelijk op 19 juli 2013 rondgekomen. Op 31 juli 2013 heeft u een omgevingsvergunning,
deelaspect milieu aangevraagd. Er heeft eerst een aantal maanden vooroverleg plaatsgevonden met
de vergunningverlener van de OFGV. De wettelijke beslistermijn is in die periode aangehouden
totdat de aanvraag voldoende was aangevuld. Op 1 oktober 2013 is de aanvraag definitief in
behandeling genomen. Vanaf dat moment geldt de beslistermijn van zes maanden, die eindigt op
1 april 2014. Gelet hierop is niet voor 1 januari 2014 beslist op de vergunningaanvraag als gevolg
waarvan de activiteiten op de locatie Asfaltstraat 25 momenteel niet zijn vergund.
U bent 11 maanden voor aanvang van de werkzaamheden aan de Asfaltstraat 25 gestart met het
doen van de nodige aanvragen. U heeft redelijkerwijs alle mogelijke stappen ondernomen om een
legale situatie te creëren.
Gelet op de beleidsregel Gemeenschappelijk Kader Flevoland 2013, Regionale handhaving fysieke
leefomgeving, kan in onderhavige overgangssituatie een gedoogbeschikking onder voorwaarden
worden afgegeven. Daarmee wordt de periode overbrugd tot inwerkingtreding van de
omgevingsvergunning.
Zienswijze
Ingevolge artikel 4:7 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn wij verplicht de aanvrager om
een beschikking in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze naar voren te brengen als wij
overwegen de aanvraag af te wijzen. Van een afwijzing is geen sprake. Ook op grond van artikel 4:8
Awb bestaat in dit geval geen hoorplicht. Het is weliswaar mogelijk dat belanghebbenden die de
beschikking niet hebben aangevraagd bedenkingen zullen hebben tegen de te nemen beschikking,
maar de te nemen beschikking steunt niet op gegevens over feiten en belangen die
belanghebbenden betreffen. Wij zien daarom af van het stellen van een termijn voor het Indienen
van zienswijzen en nemen direct een definitieve beslissing op het voorliggende gedoogverzoek.
Hierbij merken wij op dat de mogelijkheid tot het Indienen van bezwaar aanwezig blijft.
Besluit
Wij hebben besloten om een gedoogbeschikking af te geven ten aanzien van de inname en op- en
overslag van de in de aanvraag omgevingsvergunning (OLO-aanvraag 899255) aangevraagde
afvalstoffen binnen de inrichting op de locatie Asfaltstraat 25 te Lelystad.
Deze gedoogbeschikking houdt in dat niet tot handhaving over wordt gegaan wegens het uitvoeren
van deze activiteiten zonder omgevingsvergunning en de daardoor ontstane strijdigheid met artikel
2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het gedogen van de
bovengenoemde activiteiten wordt onder het stellen van voorwaarden toegestaan. De voorwaarden
zijn als bijlage bij deze beschikking gevoegd.
De gedoogbeschikking treedt in werking op de dag nadat het besluit aan u is verzonden. Deze
gedoogbeschikking geldt totdat een besluit is genomen op de aangevraagde omgevingsvergunning,
maar uiterlijk tot 6 maanden na de verzending van deze brief.
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Aansprakelijkheid
De afgegeven gedoogbeschikking wordt gepubliceerd in de Flevopost. Wij wijzen u erop dat derdebelanghebbenden tegen de toestemming bezwaar kunnen maken, respectievelijk een verzoek tot
handhaving kunnen indienen. De aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gedogen ligt geheel bij
de aanvrager van de omgevingsvergunning of degene die de illegale handeling verricht en/of in
wiens opdracht deze worden verricht. Het besluit laat onverlet de verantwoordelijkheid van het
Openbaar Ministerie voor de strafrechtelijke rechtshandhaving. Andere risico's, indien de situatie
achteraf niet kan worden gelegaliseerd, blijven voor rekening van de aanvrager (overtreder).
Gedogen legaliseert niet!
Uitvoering
De gedoogbeschikking wordt onder voorwaarden en tijdsduur verleend en wordt daarom periodiek
gecontroleerd. Indien wordt geconstateerd dat niet aan de voorwaarden van de gedoogbeschikking
wordt voldaan, kan de gedoogbeschikking worden ingetrokken waarna tot handhaving zal worden
overgegaan.
Afschrift
Een afschrift van deze gedoogbeschikking is verzonden aan het College van burgemeester en
wethouders van de gemeente Lelystad en het Openbaar Ministerie.
Bezwaar
U kunt tegen deze beschikking schriftelijk binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift
indienen bij de provincie Flevoland. U kunt uw bezwaarschrift richten aan:
College van Gedeputeerde Staten van Flevoland
De commissie voor bezwaar- en beroepschriften Flevoland
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD.
De bezwarentermijn, begint op de dag na de datum van verzending van deze brief. Een
bezwarentermijn schort de inwerkingtreding van een beschikking niet op. Als u een bezwaarschrift
indient, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder
vermelding van voorlopige voorziening. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer Informatie en
uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.
Nadere Informatie
Informatie over deze gedoogbeschikking is te verkrijgen bij mevrouw S. Altun van de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Zij is telefonisch te bereiken op nummer (06) ...
(tussen 9.00 en 17.00 uur) of via e-mailadres s.altun@ofgv.nl.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter

iT. van der
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Bijlage: Voorwaarden bij de gedoogbeschikking.
Voorwaarden bij gedoogbeschikking
1.1

Diffuse stofverspreiding

1.1.1
Handelingen met stoffen die lelden tot een visueel waarneembare stofverspreiding over een afstand
van meer dan 2 meter van de bron worden niet uitgevoerd.
Overslag- en/of breekactiviteiten worden gestaakt als de windsnelheid de bij de onderstaande
stuifklasse genoemde waarde overschrijdt:
klasse SI en S2 8 m/s; windkracht 4 / matige wind.
klasse S3 14 m/s; windkracht 6 / krachtige wind.
klasse S4 en S5 20 m/s; windkracht 8 / stormachtige wind.
1.1.2
Binnen de Inrichting moet een goed werkende windsnelheidsmeter aanwezig zijn.
1.2
GEUR
De binnen de inrichting aanwezige stoffen moeten bij opslag zodanig worden ingesloten en/of
afgedekt dat daarmee het vrijkomen van geurhoudende dampen, eventueel na reiniging, wordt
voorkomen dan wel Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is zoveel als mogelijk wordt beperkt.

1.3

BODEM

1.3.1
Het bodemrisico moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen
voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de MRB.
1.3.2
Binnen de inrichting moeten zodanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen z1jn
toegepast, dat verontreinigende stoffen, waaronder begrepen afvalstoffen, niet in de bodem
kunnen geraken.
1.3.3
Gemorste verontreinigende stoffen, waaronder begrepen afvalstoffen, moeten zo snel mogelijk
worden opgeruimd. Hiertoe moeten voor de vloeibare (afval)stoffen voldoende neutralisatie- en/of
absorptiemateriaal en voor de vaste (afval)stoffen doelmatige gereedschappen aanwezig zijn.

1.4

AFVALSTOFFEN

1.4.1 OPSUG VAN AFVALSTOFFEN
De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen
afval in of bulten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het
openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen
om deze verontreiniging te verwijderen.
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1.4.2
BEWERKEN VAN AFVALSTOFFEN
Er zal geen bewerking van afvalstoffen plaatsvinden totdat op uw aanvraag d.d. 1 oktober 2013 voor
een omgevingsvergunning betreffende de activiteiten 'het breken van steenachtige materialen, de
op- en overslag van primaire-, secundaire bouwstoffen en de op- en overslag en het sorteren van
afvalstoffen' (revisievergunning), geregistreerd onder nummer 899255, is besloten.

1.5
AFVOER VAN AFVALSTOFFEN
Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld
schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de
oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen
om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.
1.6

ACCEPTATIE AFVALSTOFFEN

1.6.1
In de inrichting mogen maximaal 500.000 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per
kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden
opgeslagen dan 80.000 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd
in de onderstaande tabel.
Gebruikelijke benaming afvalstof
Niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel,
spaanders, hout, spaanplaat en fineer
Schors- en houtafval
Betonafval en betonslib
Houten verpakking
Beton
Stenen
Tegels en keramische producten
Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische
producten of afzonderlijke fracties daarvan die
gevaarlijke stoffen bevatten
Niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton,
stenen, tegels of keramische producten
Hout

Euralcodes
03 01 05

Max. opslag ton
1000

03 03 01
10 13 14
15 01 03
17 01 01
17 01 02
17 0103
17 01 06*c

1000
1250
1000
75.000

2000

17 01 07c

17 02 01c
Glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten 17 02 04*c
of daarmee verontreinigd zijn
Bitumineuze mengsels die kootteer bevatten
17 03 01*c
Niet onder 17 03 01 vattende bitumineuze mengsels
17 03 02c
Kootteer en met teer behandelde producten
.,
17 03 03*
Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten
Niet onder 17 05 03 vattende grond en stenen

17 05 03*c
17 05 04c

Baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat

17 05 05*c

500
500
AG
50.000
TAG
25.000
Dakteer
1700
Dakgrind
5000
Hergebruik 60.000
Reinigbaar / te
storten 50.000
5000
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Gebruikelijke benaming afvalstof
Niet onder 17 05 05 vattende baggerspecie
Spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat
Niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast

Euralcodes
17 05 06c
17 05 07*c
17 05 08c
Gipshoudend bouwmateriaal dat met gevaarlijke stoffen 17 08 01*c
is verontreinigd
Niet onder 17 08 01 vattend gipshoudend bouwmateriaal 17 08 02c
Overig B&S (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke
17 09 03*c
stoffen bevat
Niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend
17 09 04c
gemengd B&S
Slib van fysisch-chemische behandeling dat gevaarlijke 19 02 05*c
stoffen bevat
Niet onder 19 02 05 vattend slib
19 02 06c
Niet onder 19 12 06 vallend hout
19 12 07c
Minerale stoffen (bv. zand, steen)
19 12 09
Overig niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief
19 12 12C
mengsels van materialen) van mechanische
afvalverwerking
Niet onder 20 01 37 vattend hout
20 01 38c
Grond en stenen
20 02 02
Veegvuil
20 03 03
Afval van het reinigen van riolen
20 03 06

Max. opslag ton
5000
1000

1250

Uitsluitend overslag
Uitsluitend overslag
1000
20.000

1000
10.000
1.000
1.000

1.6.2
De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid
en de AO/IC.
1.6.3
Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten
uiterlijk vier weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in
relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden
voorgelegd.
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
• de reden tot wijziging;
de aard van de wijziging;
de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
• de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
1.6.4
Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden
geaccepteerd, moeten deze afvalstoffen door vergunninghouder worden afgevoerd naar een
Inrichting die beschikt over de vereiste vergunnlng(en). Deze handelwijze moet in het
acceptatiereglement van het AV-beleid en AO/IC zijn vastgelegd.
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1.7

REGISTRATIE

1.7.1
In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde
(afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden
gebruikt het volgende moet worden vermeld:
a. de datum van aanvoer;
b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
d. de naam en adres van de ontdoener;
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
f. de euralcode (indien van toepassing);
§. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de
registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".
Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder)
met toepassing van de Inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven zoals
deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.
Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de
Inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de Inzamelaar bedoeld.
1.7.2
Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze
vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat
vermeld:
• de datum van aanvoer;
de aangeboden hoeveelheid (kg);
• de naam en adres van plaats herkomst;
• de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
de euralcode (indien van toepassing);
• het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
1.7.3
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 moeten worden
bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en)
waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van
het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van
weegvoorzlening(en) aan het bevoegd gezag ter Inzage worden gegeven.
1.7.4
Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit
hoofdstuk en de financiële administratie.
1.7.5
Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en
samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de
inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter Inzage
worden gegeven.
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1.8

BEDRIJFSVOERING

1.8.1
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 vergunninghouder ten
genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door
nuttige toepassing van afvalstoffen.
1.8.2
Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden.
1.8.3
De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik
naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden
afgevoerd.
1.9

EXTERNE VEILIGHEID
Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

1.9.1
De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals
genoemd in de PGS 15:2011 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet,
voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15:2011, met uitzondering van de
voorschriften van de paragrafen 3.7, 3.22 en 3.24 tot en met 3.27.
1.9.2
Gasflessen
De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden
en moet, voor zover niet anders geregeld in de hierna volgende voorschriften, voldoen aan de
voorschriften van de paragrafen 6.1.2, 6.1.3, 6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS 15:2011.

