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Geachte heer Groothoff, 

Voorgeschiedenis 
Op 28 november 2013 heeft adviesbureau gBOU BV namens u een aanvraag omgevingsvergunning in 
het Omgevingsloket Online geplaatst met nummer 1016711 en ingediend bij de gemeente 
Noordoostpolder. De aanvraag is op 5 december 2013 naar ons doorgestuurd. 

De aanvraag betreft het oprichten van een bedrijf voor het winnen van (recovery van) 
non-ferro metalen uit metaalhoudend AVI-bodemas met mechanische scheidingsprocessen (breken, 
zeven, (electro-) magnetische en handpicking) en het plaatsen/oprichten van een afzuiginstallatie 
met twee units op het perceel Montageweg 2 te Emmeloord. 
De eerst genoemde activiteit valt onder categorie 28.4 van Bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor). De gevraagde capaciteit van de Installaties bedraagt 100 ton per dag. De behandeling van 75 
ton/dag of meer metaalslakken betreft categorie 5.3 onder 111 behandeling van slakken en as, als 
bedoeld in de Richtlijn industriële emissies (RIE). Er is dus sprake van een IPPC installatie. Gelet op 
artikel 3.3 van het Bor betekent dit dat wij het bevoegd gezag zijn voor uw bedrijf. 

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert per 1 januari 2013 voor ons de 
milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit. De bevoegdheid om 
activiteiten te gedogen hebben wij echter niet gemandateerd aan de OFGV. 

De OFGV heeft uw aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan de daarvoor geldende 
indleningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in onder andere het Bor en de Ministeriële regeling 
(Mor). De conclusie was dat de verstrekte gegevens onvoldoende waren voor het beoordelen van de 
aanvraag omgevingsvergunning of voor de voorbereiding van de beschikking. De aanvraag bevat 
zowel de activiteiten milieu als bouwen. Voor beide onderdelen van de aanvraag ontbraken de 
nodige gegevens om de aanvraag goed te kunnen beoordelen. 

Bij brief van 7 januari 2014 heeft de OFGV u verzocht om de aanvraag aan te vullen met een aantal 
gegevens. Deze gegevens hebben zij van u in februari en begin maart 2014 ontvangen. Door het 
indienen van de ontbrekende gegevens bij uw aanvraag omgevingsvergunning kan de aanvraag als 
ontvankelijk worden beschouwd. 

inlichtingen bij 

Y.C. Schuttevaar 
Doorkiesnummer 

0320-265671 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 
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De OFGV is namens ons bezig met het opstellen van de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning. 
Het vaststellen van de definitieve beschikking omgevingsvergunning en het inwerking treden ervan 
kan nog een aantal maanden duren. U wilt echter op korte termijn -uiterlijk 1 april 2014- beginnen 
met de milieuactiviteiten van uw bedrijf op het perceel Montageweg 2 te Emmeloord. Begin maart 
2014 hebt u overleg gevoerd met de OFGV. Daarin hebt u aangegeven dat het voor uw bedrijf 
noodzakelijk is Om eerder te mogen starten met de bedrijfsactiviteiten. U wilt vóór 1 april 2014 
starten met de bouwactiviteiten. Dit betreft het plaatsen van de afzuiginstallatie met twee units. 

De situatie van uw bedrijf op het perceel Montageweg 2 te Emmeloord per maart en april 2014 is 
-gezien hiervoor is geschetst- strijdig met de bouw- en milieuregels. Het betreft de verplaatsing van 
de vergunde activiteiten van uw locatie in Meppel naar de locatie Montageweg 2 In Emmeloord 
zonder dat deze activiteiten in een vöor deze locatie geldende omgevingsvergunning zijn geregeld. 

Uw verzoek 
In de brief van 15 januari 2014 van uw adviseur de heer K. Stroop van gBOU BV verzoekt u ons om 
een gedoogbeschikking af te geven voor het opstarten van uw bedrijf op het perceel Montageweg 2 
te Emmeloord, vooruitlopend op de te verlenen omgevingsvergunning. Deze brief is bij de OFGV 
binnengekomen op 3 februari 2014. Het gedoogverzoek leek in eerst instantie alleen gericht op het 
gedogen van de milieuactiviteiten, zijnde het winnen van non-ferro metalen uit metaalhoudend AVI-
bodemas, waarmee uw bedrijf uiterlijk 1 april 2014 wil starten. Begin maart 2014 is tijdens het 
overleg met de OFGV duidelijk geworden dat het gedoogverzoek ook de bouwactiviteiten, zijnde 
het plaatsen/oprichten van een afzuiginstallatie met twee units, betreft. Het is nodig om vóór 
1 april 2014, bij voorkeur medio maart 2014, de afzuiginstallatie te kunnen plaatsen, zodat deze 
goed is ingeregeld op het moment dat met de milieuactiviteiten wordt gestart. 

Uw bedrijf is op dit moment gevestigd in de gemeente Meppel. Op deze locatie groeit uw bedrijf 
zodanig dat de locatie niet meer voldoet voor uw bedrijfsvoering. U bent zich gaan oriënteren op 
een alternatieve locatie en heeft deze gevonden in Flevoland, op perceel Montageweg 2 te 
Emmeloord. De financiële en contractuele verplichtingen van uw bedrijf zijn inmiddels geregeld. In 
het najaar 2013 heeft overleg plaatsgevonden met de OFGV over de aanvraag omgevingsvergunning. 
Eind november 2013 heeft u een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Deze aanvraag is per 
begin maart 2014 ontvankelijk verklaard. Gelet op de reeds lopende financiële verplichtingen is het 
voor u noodzakelijk om zo snel mogelijk te starten met de bedrijfsactiviteiten om zodoende 
bedrijfseconomisch een gunstig perspectief te hebben. 

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 omgevingsvergunning op het perceel Montageweg 2 te Emmeloord. Het milieubelang 
wordt niet geschaad omdat er voorwaarden aan de gedoogbeschikking zijn verbonden waarop de 
komende maanden toezicht zal worden gehouden. Bovendien komen wij hiermee tegemoet aan uw 
hiervoor beschreven belang om eerder te mogen starten met de bedrijfsactiviteiten bouwen en 
milieu. 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 de 
Beleidsregel Gemeenschappelijk Kader Flevoland 2013, Regionale handhaving fysieke leefomgeving, 
zoals deze geldt sinds 1 augustus 2013. In dit beleid is opgenomen dat naast de plicht voor de 
burger om normen na te leven, de overheid de verplichting heeft 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. 
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Om die reden dient gedogen aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
a. In uitzonderingsgevallen;
b. Beperkt in omvang en/of t i jd;
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. 28 november 2013 (OLO-nummer 1016711), 
aangevuld in de maanden januari en februari 2014, waarin het oprichten van een bedrijf voor het 
winnen van (recovery van) non-ferro metalen uit metaalhoudend AVI-bodemas met mechanische 
scheidingsprocessen (breken, zeven, (elektro-) magnetische en handmatige) op het perceel 
Montageweg 2 te Emmeloord is meegenomen en zal 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 t i jd. De gedoogbeschikking is alleen aangevraagd 
voor de activiteiten welke u straks op grond van de omgevingsvergunning kunt uitvoeren. Dit betreft 
het winnen van non ferro metalen uit AVI-bodemslakken voor hergebruik. Daarbij wordt de 
gedoogbeschikking verleend voor een beperkte duur, namelijk de termijn voor vergunningverlening 
plus nog twee maanden extra wegens de mogelijkheid van beroep en voorlopige voorziening tegen 
de omgevingsvergunning. De gedoogbeschikking is van kracht tot uiterlijk 1 november 2014 en 
ven/alt zo nodig eerder wanneer de omgevingsvergunning in werking is getreden. 

Op basis van de belangenafweging achten wij uw belang bij het kunnen starten van de 
m1l1eu(bedr1jfs)activiteiten op de locatie Montageweg 2 te Emmeloord per begin april 2014 
zwaarwegend. Om deze milieuactiviteiten te kunnen starten is het noodzakelijk dat medio maart 
2014 begonnen kan worden met de bouwactiviteiten. 

Het belang van de bescherming van het milieu en van een deugdelijke bouwconstructie wordt 
geborgd doordat in de gedoogbeschikking voorwaarden zijn opgenomen voor de betreffende milieu-
en bouwactiviteiten waar toezicht op kan worden gehouden zolang de omgevingsvergunning nog niet 
is verleend. Nadat de gedoogbeschikking is verleend zal door een toezichthouder van de OFGV 
controle worden gehouden op de naleving van de voorwaarden in de gedoogbeschikking. 

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 gedoogtoestemming bezwaar te maken. 

Het schriftelijke verzoek d.d. 15 januari 2014 van de heer K. Stroop van gBOU BV namens u om de 
activiteiten tijdelijk te gedogen is ontvangen op 3 februari 2014 en bevat de relevante informatie 
die nodig is om tot een goed besluit te kunnen komen. 

Het betreft hier een bijzondere situatie, in die zin dat het hier gaat om nieuwe vestiging van een 
bedrijf in de provincie Flevoland. Momenteel is het bedrijf nog gevestigd in Meppel. Doordat het 
bedrijf zich gaat vestigen in een andere provincie en bovendien sprake is van een uitbreiding van 
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het bedrijf ten opzichte van de huidige locatie in Meppel moest er het nodige geregeld worden door 
uw bedrijf. Het zoeken van een geschikte locatie, het regelen van de financiering en de logistieke 
organisatie van de verhuizing hebben enige tijd in beslag genomen. Aangezien de activiteiten van 
uw bedrijf voor ons onbekend zijn heeft ook het vooroverleg over de aanvraag omgevingsvergunning 
voor het aspect milieu enige tijd in beslag genomen. U hebt alle financiële en organisatorische 
zaken nu geregeld. Bovendien hebt u een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning ingediend 
welke door de OFGV in behandeling is genomen en waarop binnenkort een ontwerpbeschikking zal 
worden vastgesteld. 
U hebt 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 de onderhavige overgangssituatie een gedoogbeschikking onder voorwaarden . 
worden afgegeven. Daarmee wordt de periode overbrugd tot de inwerkingtreding van de 
omgevingsvergunning. 

Zienswijze 
Ingevolge artikel 4:7 Algemene wet bestuursrecht 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 Algemene wet 
bestuursrecht 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 het oprichten van een 
inrichting voor het opwerken van bodemassen op het perceel Montageweg 2 te Emmeloord. De te 
gedogen activiteiten bevatten zowel de milieuactiviteiten, het winnen van non-ferro metalen uit 
metaalhoudend AVI-bodemas, alsmede de bouwactiviteiten betreffende het plaatsen/oprichten van 
een afzuiginstallatie met twee units op genoemde locatie. 

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 a en 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 
gedoogtoestemming geldt totdat een besluit is genomen op de aangevraagde omgevingsvergunning, 
maar tot uiterlijk 1 november 2014. 

Aansprakelijkheid 
Deze gedoogbeschikking wordt gepubliceerd in de Flevopost. Wij wijzen u erop dat derde
belanghebbenden alsnog tegen de toestemming bezwaai" 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. 
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Uitvoenng 
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, zal de gedoogbeschikking worden ingetrokken waarna tot handhaving zal worden 
overgegaan. 

Afschrift 
Een afschrift van deze gedoogbeschikking wordt verzonden aan het College van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Noordoostpolder, het Openbaar Ministerie en uw adviesbureau gBOU 
BV. 

Bezwaar 
U kunt tegen deze beschikking schriftelijk binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift 
indienen bij de provincie Flevoland. Indien u schriftelijk bezwaar wilt indienen, dan kunt u 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 bezwaren 
termijn schort de geldigheid van een beschikking niet op. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u 
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van: 
Rechtbank Midden-Nederland 
Afdeling Bestuursrecht 
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 de heer G.J.R. Lutje Schipholt van de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Hij is telefonisch te bereiken op nummer (06) 20 
53 47 16 (tussen 8.30 en 17.00 uur) of via e-mailadres: r.lut1esch1pholt@ofgv.nl. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,.,.-—-> de voorzitter 

To van der 

Bijlage: Voorwaarden bij de gedoogbeschikking. 
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Voorv/aarden bij de gedoogbeschikking 

VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT MILIEU 

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid 

1.1.1 
Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze 
plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven: 

alle gebouwen en de installaties met hun functies; 
alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met 
vermelding van aard en maximale hoeveelheid. 

1.1.2 
Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de 
inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk Is. 

1.1.3 

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

1.1.4 
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. 

1.2 INSTRUCTIES 

1.2.1 
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 toepassing zijnde 
veiligheidsmaatregelen. Tijdens het 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 te kunnen ingrijpen. 

1.2.2 
De vergunninghoudster moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het bijzonder 
belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften. 

1.3 ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN 

1.3.1 
Indien een onvoorziene gebeurtenis, zoals een -•storing, zich voordoet of zich heeft voorgedaan die 
kan leiden tot gevaar, schade of hinder voor de omgeving moeten onmid-'dellijk maatregelen 
worden getroffen om de gevolgen te beper-iken en aan de situatie een einde te maken. 
Een onvoorziene gebeurtenis moet terstond worden gemeld bij het bevoegd gezag via de 
milieuklachtentelefoon (0320 265 400). 
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1.3.2 
Er dient voor de gehele inrichting een calamiteitenplan/bedrijfsnoodplan te bestaan waarin is 
voorgeschreven hoe dient te worden gehandeld bij calamiteiten zoals brand, lekkages en 
verontreinigingen van water, bodem en lucht. Op een duidelijk zichtbare plaats bij de telefoons 
moet een lijst aanwezig zijn met telefoonnummers van bij calamiteiten te waarschuwen personen 
en instanties. 

1.4 PROEFNEMINGEN 

1.4.1 
Vergunninghoudster mag - mits hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring is verleend door het 
bevoegd gezag en bij wijze van proef - andere dan in deze vergunning opgenomen technische 
installaties en/of alternatieve grondstoffen en/of hulpstoffen toepassen of andere afvalstoffen 
verwerken. Goedkeuring wordt slechts verleend indien de proefneming noodzakelijk is om 
informatie te vergaren over de technische haalbaarheid van de andere toepassing en deze 
informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen. 

1.4.2 
Voordat goedkeuring kan worden verleend voor een proef als bedoeld in het voorgaande voorschrift, 
moeten de volgende gegevens schriftelijk aan het bevoegd gezag worden verstrekt: 
a. het doel en de noodzaak van de proefneming;
b. een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het alternatieve

proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen 1n Installaties en
procesvoeringen;

c. de te verwachten wijziging in emissies en verbruiken, aangegeven met behulp van
massabalansen en de verwachte wijziging in gevolgen voor het milieu;

d. de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, gevolgen voor het milieu en de
verbruiken zullen worden beheerd en geregistreerd;

e. de hoeveelheid in te zetten materiaal;
f. de duur van de proef.

1.4.3 
Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoals bedoeld in het voorgaande 
voorschrift goedkeuring onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze nadere 
eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de bij de proefnemingen te verwerken 
hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kunnen nadere eisen gesteld worden aan de 
milieuhygiënische randvoorwaarden van de proefnemingen. 

1.4.4 
De proefneming mag uitsluitend worden uitgevoerd binnen de aan de goedkeuring verbonden 
voorwaarden. Zodra blijkt dat deze randvoorwaarden niet in acht genomen (kunnen) worden of dat 
de gevolgen voor het milieu groter zijn dan voorzien, moet de proef onmiddellijk gestopt worden. 

1.4.5 
De resultaten van de proefneming als bedoeld in het voorgaande voorschrift moeten uiterlijk drie 
maanden na beëindiging van de proefneming aan het bevoegd gezag worden overgelegd. 

1.5 Werktijden 
De inrichting mag niet afwijkend in werking zijn dan in de aanvraag en in het bijzonder het 
geluidsrapport is beschreven. 
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2 AFVALSTOFFEN 

2.1 AFVALSCHEIDING 

2.1.1 
Vergunninghoudster is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en 
gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren: 

de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen 
papier en karton; 
elektrische en elektronische apparatuur; 
kunststoffoUe. 
Afgescheiden stof uit de filterinstallaties 
Afgescheiden granulaire afvalstoffen. 

2.1.2 
Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij 
onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en 
hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is 
tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen. 

2.2 OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN 

2.2.1 
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. 

2.2.2 
De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat: 

niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen; 
het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan 
wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan 
vormen; 
deze tegen normale behandeling bestand is; 
deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof 
duidelijk tot uiting komen. 

2.2.3 
Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten 
afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken. 

2.3 AFVOER VAN AFVALSTOFFEN 

2.3.1 
Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghoudster 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. 
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2.4 ACCEPTATIE 

2.4.1 
In de inrichting mogen maximaal 26000 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per 
kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden 
opgeslagen dan 26000 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd 
in de onderstaande tabel. 

Gebruikelijke benaming 
afvalstof 

Euralcode Max. opslag (ton) 

AVI bodemas 
(nonferrometaalslak) 

191203 26000 

2.4.2 
Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden 
geaccepteerd, moeten deze afvalstoffen door vergunninghoudster worden afgevoerd naar een 
inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze moet in het 
acceptatiereglement van het AV-beleid en AO/IC zijn vastgelegd. 

2.5 REGISTRATIE 

2.5.1 
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;

g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.5.2 
In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde 
(afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld: 

de datum van afvoer; 
de afgevoerde hoeveelheid (kg); 
de afvoerbestemming; 
de naam en adres van de afnemer; 
de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen; 
de euralcode (indien van toepassing); 
het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 

2.5.3 
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). 
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2.5.4 
Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratlepost 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. 

2.5.5 
Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit 
hoofdstuk en de financiële administratie. 

2.5.6 
Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en 
gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde 
ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven. 

2.6 BEDRIJFSVOERING 

2.6.1 
Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven hoeveelheden 
afvalstoffen worden be-/verwerkt. 

Be-/verwerking Te be-/verwerken 
afvalstoffen (gebruikelijke 
benaming) 

Maximale hoeveelheid 
(ton/jaar) 

Breken, shredden, scheiden en 
persen van non ferro metalen 

Avi-bodemas 
(nonferrometaalslak) 

26000 

2.6.2 

Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden. 

2.6.3 
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. 
3 AFVALWATER 

3.1 ALGEMEEN 

3.1.1 
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de 
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: 
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een

zodanig openbaar vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk behorende apparatuur; 
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of

een zuiveringtechnisch werk; 
c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk

worden beperkt. 
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3.1.2 
Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen: 
a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414

(2008); 
b. de zuurgraad, 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-ISO 10523 
(2008); 

c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens
NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007. 

Als de vergunninghoudster gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze 
geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghoudster worden 
aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-
norm. 

3.1.3 
De volgende stoffen mogen niet worden geloosd: 
a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan

verbonden installaties kunnen veroorzaken;
d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.
e. Reststoffen uit de bewerkingen van AVI-bodemas (nonferrometaalslak).

4 BODEM 

4.1 DOELVOORSCHRIFTEN 

4.1.1 
Het bodemrisico van de opslag en handling van niet inerte materialen (alle nonferrometaalslak, 
tussenproducten, eindproducten en reststoffen), en opslag en handling van andere voor de bodem 
bedreigende stoffen (bv brandstoffen en gevaarlijks stoffen) binnen de Inrichting moet door het 
treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar 
bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB. 

4.2 VOORZIENINGEN 

4.2.1 
Ter plaatse van de navolgende activiteiten dient een vloeistof kerende voorzieningen zijn 
gerealiseerd: 
a. Brekerruimte en bewerkingenruimte;
b. Alle plaats waar opslag van niet inerte materialen buiten de bedrijfshal plaats vindt;
c. Bewaarplaats van reststoffen en afvalstoffen en niet gereinigde emballage of apparatuur.
d. Opstelplaats van afzuiging en filterinstallaties alsmede plaats van opslag afgescheiden stof en

granulaire producten.

4.3 BEDRIJFSRIOLERINGEN 

4.3.1 
Nieuw aan te leggen rioolsystemen voor het afvoeren van bodembedreigende vloeistoffen moeten 
vloeistofdicht zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling 
51.
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4.3.2 
Rioolsystemen moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in AS SIKB 6700 
en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen. Uitgezonderd hierop zijn rioolsystemen 
voor de afvoer van schoon hemelwater en afvalwater van huishoudelijke aard. 

4.4 BODEMONDERZOEK 

4.4.1 
Een onderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit moet worden uitgevoerd: 
a. op aanwijzing van het bevoegd gezag nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging

is ontstaan; 
b. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen

en de aanleiding van het onderzoek. De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn 
uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725. Een onderzoeksvoorstel dient vóór de 
uitvoering daarvan door het bevoegd gezag te zijn goedgekeurd. 

c. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat
voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; 
inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op 
grond van de overgelegde hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. 

4.4.2 
Bij beëindiging van de inrichting of een IPPC installatie of wanneer de omgevingsvergunning niet 
wordt verleend, moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek 
naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 en 
afgestemd zijn op de toegepaste stoffen, plaats en de aanleiding van het onderzoek. De 
monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 
5725. Een onderzoeksvoorstel dient vóór de uitvoering daarvan door het bevoegd gezag te zijn 
goedgekeurd. Een afschrift van het bodemonderzoeksrapport dient uiterlijk 6 weken na uitvoering 
van het betreffende bodemonderzoek aan het bevoegd gezag te worden toegezonden. 

5 EXTERNE VEILIGHEID 

5.1 OPSLAGVOORZIENINGEN VOOR VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS 15 OPSLAGEN) 

5.1.1 
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. 

5.1.2 
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. 

6 GELUID 

6.1 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige 
toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede 
door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande 
beoordelingspunten niet meer bedragen dan: 
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Omschrijving Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (l/,, LI) [in dB(A)] 
Dag Avond Nacht

Omschrijving 

07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur 
Montageweg 15 48 48 35 
Randweg 9 36 35 21 

6.2 
Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en 
installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of 
activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter 
plaatse van woningen niet meer bedragen dan: 
70 dB(A) in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 
65 dB(A) in de avondperiode (19.00 - 23.00 uur); 
60 dB(A) in de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur). 

6.3 
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de 
meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en 
rekenen Industrielawaai, uitgave 1999. 

7 LUCHT 

7.1 EMISSIES VAN STOFFEN UIT PUNTBRONNEN 

7.1.1 
De totale emissies uit de stofafscheidingsinstallatie van de bewerkingenruimte (scheidingen) mogen 
de waarden uit one erstaande tabel niet overschrijden. 
parameter Emissieconcentratie* in mg/mo^ Debiet 

NmoVh 
Duur van de 
emissie (uur/jr) 

debiet 60000 
Totaal stof 1 

Som sA. 1 stoffen* 0,05 
Som sA.2 stoffen** 0,5 
Som sA.3 stoffen*** 1 

* som sA.1 stoffen: som arseen + cadmium + kwik + vanadium + zilver
** som s.A.2 stoffen: som sA.1 stoffen + kobalt + lood + nikkel + seleen 
*** som s.A.3 stoffen: som sA.1 stoffen + som sA.2 stoffen + antimoon + barium + chroom, koper + tin. 
# Emissieconcentratie mg/mo3, uitgedrukt bij standaardcondities. Dat laatste wil zeggen b1j 273 K, 101,3 kPa 
en betrokken op droog afgas. 

7.2 CONTROLEREN EMISSIERELEVANTE PARAMETERS 

De volgende emissierelevante parameters moeten continue bewaakt worden: 
• het debiet van de afgasstroom

de drukval over de filterinstallatie 
• een controle op de goede werking van een klopmechanische

een goede werking van de stof afvoer 
niveaumeting van de stofafvoer/opvang. 
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7.3 REGISTRATIE EN METING 
De afzuiging/filterinstallatie van de bewerkingenruimte dient automatisch te worden uitgeschakeld 
bij een falen of geringe drukval van de in voorschrift 8.2 opgenomen emissierelevante parameters. 

7.3.1 Meting en rapportage 
De uitworp van totaal stof, en gehalten aan sA.1 metalen (arseen, cadmium, kwik, vanadium, 
zilver), s.A.2 metalen (kobalt, lood, nikkel, seleen) en sA.3 metalen (antimoon, barium, chroom, 
koper, tin) in de afgassen uit de filterinstallatie van de bewerkingenruimte, moet binnen 2 maanden 
na het van kracht worden van deze vergunning worden bepaald. Het meetvlak voor de stof en 
stofgebonden meting moet voldoen aan NEN-EN 13284-1. De monstername, monsterbehandeling en 
analyse en rapportage dient overeenkomstig de relevante ingevolgde paragraaf 4.7 van de NeR 
Lucht goedgekeurde NEN-ISO of NEN-EN normen te worden uitgevoerd. 

Voorafgaand aan het verrichten van de metingen moet een meetopzet ter goedkeuring aan het 
bevoegd gezag worden voorgelegd. Het bevoegd gezag wordt in de gelegenheid gesteld om bij de 
meting aanwezig te zijn. De metingen moeten gedurende reguliere bedrijfsomstandigheden worden 
uitgevoerd. 

De resultaten van de meting moeten binnen 6 weken na uitvoering van de metingen worden 
overgelegd aan het bevoegd gezag. De rapportage bevat tenminste de volgden onderdelen: 
a. Een beschrijving van de meetopstelling en omstandigheden.
b. De resultaten van de bepaling van het meetvlak
c. De bepaling van debiet uitgedrukt in standaardcondities als bedoeld in voorschrift 8.1.1.
d. De meetresultaten omgerekend naar standaardcondities als bedoeld in voorschrift 8.1.1.

7.3.2 Registratie 
incidenten met de in voorschrift emissierelevante parameters van de afzuiging/filterinstallatie van 
de bewerkingenruimte en incidenten met de afzuiging en filtering van de brekerruimte dient in een 
logboek te worden bijgehouden. Dit logboek dient binnen de inrichting door toezichthouders van of 
namens het bevoegd gezag te kunnen worden ingezien. 

7.4 BULKOPSLAG EN OPPERVLAKTEBRONNEN. DIFFUSE EMISSIE 

7.4.1 
De opslag in de buitenlucht van stofvormende of stuifgevoelige materialen moet plaatsvinden in 
dichte afgedekte opslagvoorzieningen (bv bigbags en containers). 

7.4.2 
Handelingen met stoffen die leiden tot een visueel waarneembaar stofverspreiding mogen niet in de 
buitenlucht worden uitgevoerd. 

7.4.3 
Het transport van stuifgevoelige materialen moet geschieden in gesloten transporteenheden 
(verpakking). 

7.4.4 
Het continue mechanische transport dient via een gesloten systeem te gebeuren (schroeftransport 
en slurf), waarbij de inlaat en afwerpzijde moet zijn omkast. Deze omkasting moet continue worden 
afgezogen, en het afgezogen stof moet zoveel mogelijk worden teruggevoerd in de productstroom. 
De aansluitpunten moeten stofdicht aansluiten. De inlaat en afwerpzijde van de transporteur dient 
te zijn voorzien van een afscherming in de vorm van windreductieschermen. 
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7.4.5 
Op het buitenterrein gemorst stof dient direct te worden verwijderd, en voorafgaand aan de afvoer 
te worden bewaard In gesloten containers. Zie ook voorschrift 1.1.3. 

7.4.6 
De in de buitenlucht geplaatste afzuiginstallaties en filterinstallaties dienen visueel stofdicht te 
zijn, met uitzondering van de doorvoeropeningen. Deze Installaties mogen niet in werking zijn 
zonder de filterlades, filterpatronen en als de goede werking van de filterinstallatie niet is 
gewaarborgd. 

7.4.7 
Deuren en ramen van de brekerruimte, bewerkingenruimte en opslagruimte moeten gesloten 
worden gehouden. Deuren mogen uitsluitend kortstondig worden geopend voor het doorlaten van 
personen en goederen (transport). 

7.4.8 
Om de afzuiginstallaties/filterinstallaties dient een doelmatige aanrijdbescherming te zijn 
aangebracht. 

7.4.9 
Het breken (verkleinen / hamermolen), shredden, scheiden en persen van nonferrometalen mag 
binnen de inrichting uitsluitende inpandig plaats vinden. 

VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT BOUWEN 

VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT BOUWEN 
1. Het bouwtoezicht dient tenminste twee dagen van te voren in kennis te worden gesteld van de

aanvang der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder inbegrepen. Hiervoor kunt 
u een E-mail sturen naar handhav1ng@noordoostpolder.nl. 

2. De aanvang van heiwerkzaamheden, indien van toepassing, dient tenminste één dag voor
aanvang gemeld te worden. Uiterlijk twee dagen na het gereed komen van de werkzaamheden 
dient er een kalenderstaat te worden overlegd. 

3. Tenminste twee dagen van tevoren dient het bouwtoezicht gelegenheid te krijgen om: de
wapening te controleren alvorens beton wordt gestort, uit het zicht komende (staal-
)construct1es te controleren en uit het zicht komende riolering te controleren, 

4. Uiterlijk op de dag van beëindiging dient de voltooiing van het gebouw aan het bouwtoezicht
gemeld te worden. 

ALGEMENE INFORMATIE 
1. Op de bouwlocatie dienen te allen tijde aanwezig te zijn: de omgevingsvergunning, andere

vergunningen en ontheffingen, het bouwveiligheidsplan en eventuele aanschrijvingen volgens de 
Wabo, Deze gegevens dienen ook aan de ambtenaren van het cluster Handhaving ter beschikking 
te worden gesteld. 

2. De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken, indien: binnen 26 weken na het
onherroepelijk worden van de vergunning geen aanvang met de werkzaamheden is gemaakt of 
de werkzaamheden zich hebben beperkt tot loopings- en grondwerken of tot werkzaamheden 
van voorbereidende aard, de werkzaamheden gedurende 26 weken zijn gestaakt en niet zijn 
hervat en Indien blijkt, dat de vergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige 
opgave van de aanvrager of zijn gemachtigde. 

Het is verboden een nieuw of geheel vernieuwd gebouw of gedeelte daarvan in gebruik te geven of 
te nemen indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet: het bouwwerk Is niet gereed 
gemeld bij het cluster Handhaving; er is niet gebouwd overeenkomstig de omgevingsvergunning. 




