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I. Beschikking

a. Onderwerp
Op 24 april 2019 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een nieuwe, de gehele 
inrichting omvattende omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) voor het veranderen van een inrichting voor het zuiveren van 
afvalwater. Deze inrichting is gelegen aan Amsterdamseweg 11, kadastrale ligging 
gemeente Velsen sectie C nummers 2244 2379. 

Kernactiviteiten zijn het zuiveren van afvalwater afkomstig van huishoudens en 
bedrijven. 

In het verleden zijn op dit adres de volgende omgevingsvergunningen Milieu verleend 
alsmede een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd: aan 

 Revisievergunning met kenmerk 2011-32231 van 06-07-2011
 Milieuneutrale verandering d.d. 22 juli 2014 met kenmerk u14.007377
 Melding Activiteitenbesluit met kenmerk A5uvrq46yz0 van 20-11-2018

Op het moment dat deze revisievergunning in werking treedt, vervangt hij de eerder 
voor dit bedrijf verleende vergunningen. Op het tijdstip waarop de nieuwe, de gehele 
inrichting omvattende vergunning onherroepelijk wordt, komen de oude 
omgevingsvergunningen ingevolge artikel 2.6 van de Wabo te vervallen.

De aanvraag
De aanvraag Olo met nummer 4370289 inclusief de daarbij opgenomen bijlagen, en de 
stukken die daartoe behoren zijn ingeboekt onder ODIJ-Z-19-062706. De meest 
relevante bijlagen zijn:

 Aanvraag revisievergunning en melding Activiteitenbesluit AWZI Velsen, 
kenmerk 07151/19-006.816, datum 23 april 2019

 Akoestisch onderzoek, awzi Velsen II, referentie 107151/19-006.456, datum 16 
april 2019.

 Geuronderzoek awzi Velsen, realisatie Velsen II, referentie 107151/19-006.612, 
datum 18 april 2019.

 Nulsituatie bodemonderzoek, realisatie Velsen II, kenmerk 107151/19-007.350, 
datum 2 mei 2019

 Tekeningen van de inrichting opgenomen in de rapportage met kenmerk 
107151/19-006.816, datum 23 april 2019

b. Beoordeling van de aanvraag

Inrichting
De AWZI gelegen aan Amsterdamseweg 11 te Velsen-Zuid is een inrichting in de zin van 
de Wet milieubeheer. 



Omgevingsvergunning Wabo | ODIJ-Z-19-062706, Amsterdamseweg 11  te Velsen-Zuid Pagina 4 van 39

De activiteiten die in de inrichting plaats vinden zijn bijlage 1 onderdeel C van het 
Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) genoemd en daarmee voor de Wabo als nadelig 
voor het milieu aan te merken, te weten:

 4.1. a. Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of 
overslaan van stoffen en preparaten die zijn ingedeeld krachtens het Besluit 
verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten

 27.1 Inrichtingen voor het opslaan, behandelen of reinigen van afvalwater
 28.1.b Inrichtingen voor het verwerken, vernietigen of overslaan van 

afvalstoffen.

Omgevingsvergunning
De inrichting is vergunningsplichtig op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de 
Wabo, omdat: 

 zuiveringsslib verder wordt verwerkt, (indekken, persen, vergisten). Het maakt 
dat geen van de uitzonderingen van de vergunningplicht van categorie 28.10 
van toepassing is. (28.10.)

 ADR klasse 5.1 of klasse 8, verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomend 
gevaar wordt opgeslagen in bovengrondse opslagtanks met een inhoud van 
meer dan 10 m3 (categorie 4.4.c).

Activiteitenbesluit milieubeheer
Aangezien de inrichting voor de Wabo vergunningsplichtig is, is de inrichting een type C 
zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). Het 
betekent dat naast deze vergunning en de daarbij behorende voorschriften op een deel 
van de inrichting het Activiteitenbesluit van rechtswege van toepassing is. In het 
Activiteitenbesluit is in ieder hoofdstuk aangegeven, welk deel van toepassing is op 
vergunningsplichtige inrichtingen (type C). Daarnaast heeft het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het bevoegd gezag destijds geadviseerd om het 
Activiteitenbesluit als beleidskader bij vergunningverlening te beschouwen.

Resumé
Op de onderhavige inrichting zijn de onderstaande vergunning en besluiten van 
toepassing:
 Omgevingsvergunning
 Activiteitenbesluit milieubeheer.

Warenwetbesluit drukapparatuur
In de inrichting is apparatuur in gebruik met een maximaal toelaatbare druk van meer 
dan 0,5 bar. Voor deze installaties gelden de eisen zoals die verwoord zijn in het 
Warenwetbesluit drukapparatuur. Dit besluit is van toepassing op het ontwerp, de 
fabricage, de overeenstemmingsbeoordeling, de ingebruikneming en periodieke keuring 
van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen waarvan de maximaal toelaatbare 
druk (PS) meer dan 0,5 bar bedraagt. 
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Het besluit is rechtstreeks werkend, zodat in de vergunning geen nadere eisen gesteld 
(mogen) worden. De Inspectie SZW is toezichthouder voor het in werking hebben van 
deze drukapparatuur.

Bestemmingsplan/bouwvergunning e.d.
De exploitatie van de aangevraagde activiteiten zijn niet strijdig met het 
bestemmingsplan Zuiderscheg, vastgesteld per 22-04-2011.

Milieueffectrapportage
In het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit mer) zijn activiteiten met 
drempelwaarden opgenomen om te bepalen of er sprake is van een mer-
(beoordelings)plicht.

De aangevraagde activiteiten zijn genoemd in categorie 18.4 van bijlage 1 onderdeel D 
van het Besluit mer, te weten: Wijziging van een rioolwaterzuiveringsinstallatie die deel 
uitmaakt van een inrichting als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Waterwet. De 
drempelwaarde voor deze categorie bedraagt 50.000 inwonerequivalenten of meer. De 
aangevraagde activiteiten hebben geen gevolgen op de capaciteit van de installatie, 
deze blijft ongewijzigd. De aangevraagde activiteiten zijn bedoeld om de 
milieuprestaties van de RWZI te verbeteren voor met name het te lozen afvalwater en 
de emissie van geur.  Er is derhalve geen sprake van de oprichting uitbreiding of 
wijziging van de inrichting zoals bedoeld in het Besluit mer. 

OBM-aspect voor mer-beoordeling
Omdat er geen sprake is van het oprichten, wijzigen of uitbreiden van de inrichting in de 
zin van het Besluit mer is tevens geen omgevingsvergunning beperkte milieutoets van 
toepassing.

Natuurbeschermingswet
De inrichtinghouder heeft de gevolgen van de Natura 2000- gebieden in kaart gebracht 
met een stikstofonderzoek en het blijkt dat een melding voor de 
Natuurbeschermingswet noodzakelijk is. Gedeputeerde Staten van provincie Noord-
Holland, bevoegde gezag voor de Natuurbeschermingswet, heeft deze taak 
gemandateerd aan RUD NHN. De RUD NHN heeft het stikstofonderzoek beoordeeld en 
kan instemmen met de conclusies dat de melding voor de Natuurbeschermingswet 
volstaat. De melding is bij de onderhavige aanvraag gevoegd.

Provinciale milieuverordening (hierna: PMV)
Stiltegebied
Het meest nabijgelegen stiltegebied (Kennemerduinen) ligt op ongeveer 4.000 meter, 
waardoor er op grond van de PMV geen noodzaak is om extra aandacht te schenken aan 
deze gebieden.
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Grondwater
Het meest nabijgelegen grondwaterbeschermingsgebied ligt op meer dan 5.000 meter 
afstand, waardoor er geen noodzaak is volgens de PMV extra aandacht te schenken aan 
deze gebieden.

Aardkundige monumenten
De inrichting is niet gelegen binnen de grenzen van een aardkundig monument 
waardoor er geen noodzaak is volgens de PMV aandacht te schenken aan deze 
gebieden.

Richtlijn Industriële Emissies
In de Richtlijn Industriële Emissies (hierna: RIE) is geen categorie opgenomen voor de 
aangevraagde activiteiten. Er wordt in tegenstelling tot de vigerende vergunning geen 
afvalwater meer per as aangevoerd.

c. Procedure
Op grond van artikel 3.10, eerste lid, onder c, van de Wabo is de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure gevolgd zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht.

Er is geen coördinatie met de Waterwet omdat Rijkswaterstaat, bevoegde gezag, heeft 
aangeven dat alle inhoudelijk regels voor het lozen in het Activiteitenbesluit staan. 
Rijkswaterstaat is wel als adviseur benaderd.

De volgende instanties zijn als (wettelijk) adviseur in kennis gesteld van deze 
vergunningprocedure:
 Rijkswaterstaat, de waterkwaliteitsbeheerder, 
 Veiligheidsregio Kennemerland, cluster Risicobeheersing, afdeling Proactie & 

preventie, brandweer Kennemerland.

d. Adviezen/zienswijzen:
Tot 27 december 2019 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de 
gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is 
geen gebruik gemaakt. Deze beschikking is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

e. Toetsingskader omgevingsvergunning
Op grond van artikel 2.14 van de Wabo hebben wij bij onze beslissing op de aanvraag in 
ieder geval de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen die de inrichting voor het 
milieu kan veroorzaken en de mogelijkheden om het milieu hiertegen te beschermen 
betrokken. Tevens hebben wij toekomstige ontwikkelingen in het gebied waar de 
inrichting is gelegen bij onze beslissing betrokken.
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Wij hebben de grenswaarden in acht genomen die in het kader van de Wabo, de Wet 
milieubeheer en de Wet geluidhinder, en hieruit voortvloeiende regelgeving, zijn gesteld, 
alsmede de instructies die de rijksoverheid en de provincie hebben gegeven voor het 
opstellen van omgevingsvergunningen.

f. Milieubelasting
Beste beschikbare techniek
Op grond van artikel 2.22 van de Wabo worden, in het belang van het bereiken van een 
hoog niveau van bescherming van het milieu, voorschriften aan de vergunning 
verbonden. Voor zover het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu niet 
mogelijk is, dienen ze zoveel mogelijk beperkt en ongedaan gemaakt te worden. 
Uitgangspunt is dat de in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden 
toegepast.

Conform de Richtlijn Industriële Emissies (hierna: RIE) nr. 2010/75/EU van het 
Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 november 2010, welke is 
geïmplementeerd in de Wabo, de Wet milieubeheer en onderliggende regelingen, 
moeten de lidstaten vergunningen afgeven voor bepaalde installaties voor industriële 
activiteiten. In de RIE is bepaald dat volgens de beste beschikbare techniek emissies 
naar bodem, water en lucht moeten worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, 
zoveel mogelijk worden beperkt. De beste beschikbare technieken zijn beschreven in 
zogenoemde BREF's (beste beschikbare techniek referentiedocumenten). Wij hebben op 
grond van de RIE bepaald dat op onderhavige inrichting de RIE niet van toepassing is.

Op grond van artikel 9.2 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) hebben wij 
met de in de bijlage bij het Mor opgenomen BBT-conclusies en Nederlandse 
informatiedocumenten over beste beschikbare technieken rekening gehouden bij de 
bepaling van de beste beschikbare technieken voor zover deze documenten betrekking 
hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting. Inzake de milieubelasting 
van de onderhavige inrichting en de voorschriften die ter bescherming van het milieu 
aan de vergunning zijn verbonden merken wij het volgende op.

Bodem
Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:
 Op- en overslag van viskeuze en/of vloeistoffen in verpakking 
 Bovengrondse tank met bodemplaat
 Bovengrondse leidingen van opslagtanks
 Belading en onderlossing
 Werkplaatsactiviteiten
 Activiteiten van de rioolwaterzuivering

Voor het in werking hebben van een rioolwaterzuivering (bodembedreigende activiteit) 
zijn in het Activiteitenbesluit reeds voorschriften opgenomen om een aanvaardbaar 
bodemrisico te realiseren. 
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Aan de vergunning zijn voor de bodembedreigende activiteiten die niet via het 
Activiteitenbesluit zijn geregeld, voorschriften verbonden die bodembeschermende 
voorzieningen voorschrijven om volgens de NRB een verwaarloosbaar bodemrisico te 
realiseren.

De op- en overslag van viskeuze en/of vloeistoffen in verpakking moet plaatsvinden 
boven een vloeistofdichte vloer of in gesloten deugdelijke verpakkingen boven een 
bodembeschermende voorziening. Lekbakken dienen regelmatig te worden 
geïnspecteerd. Aftappen van vloeistoffen geschiedt boven een lekbak. 

Voor de bovengrondse tanks is voorgeschreven dat deze dubbelwandig moeten zijn 
uitgevoerd, voorzien van lekdetectie die periodiek wordt gecontroleerd en verder dient 
er algemene zorg aan de tanks te worden besteed. De resultaten van de inspectie 
moeten in een logboek worden bijgehouden en op het eerste verzoek daartoe van een 
toezichthouder worden getoond. 

De bovengrondse leidingen moeten tenminste jaarlijks worden geïnspecteerd en er dient 
een onderhoudsprogramma aanwezig te zijn dat mede is gebaseerd op de resultaten 
van de leidinginspecties. 

Bij de ijzerchloridetank en PE-tank worden gevuld vanuit vrachtwagens. De volgende 
voorzieningen en maatregelen moeten aanwezig zijn om verontreiniging van de bodem 
te voorkomen:
 Een doelmatige kerende voorziening
 Kiwa-gecertificeerde overvulbeveiliging op de tanks
 Der dient aandacht te zijn voor de gecontroleerde afvoer van hemelwater
 Het personeel is geïnstrueerd en tijdens het vullen houden ze toezicht
 Er is een laad-en losinstructie opgesteld voor het laden van de tanks

De activiteiten in de werkplaats moeten plaats vinden boven een bodembeschermende 
voorziening en er dient een instructie aanwezig te zijn voor het opruimen van 
morsingen. Hiertoe dient absorptiemateriaal in de inrichting aanwezig te zijn. 

Bodemonderzoek
Bij de aanvraag is een bodemonderzoeksrapport en dit geeft de mate van 
verontreiniging van de locatie weer op het moment van vergunningverlening (de 
nulsituatie). Na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten zal de bodem opnieuw moeten 
worden onderzocht met als doel de kwaliteit van de bodem ten opzichte van de 
nulsituatie vast te stellen. Het bodemonderzoek is door ons geaccepteerd als nulsituatie 
en vastgelegd in de omgevingsvergunning. 
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Geluid
In de inrichting vinden de volgende geluidproducerende activiteiten plaats:
 Inwerking zijn van verschillende installaties
 aan- en afvoer van goederen
 uitblazen op het dak.

Bij de beoordeling van geluidhinder wordt onderscheid gemaakt in directe geluidhinder 
ten gevolge van de activiteiten van het bedrijf en indirecte hinder ten gevolge van het 
verkeer van en naar het bedrijf. Directe hinder is beoordeeld aan de hand van de 
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van oktober 1998. Hierin wordt 
aangegeven hoe tot normering voor het gemiddelde geluidniveau en voor geluidpieken 
kan worden gekomen.

Het verkeer van en naar de inrichting is beoordeeld aan de hand van de zogenaamde 
circulaire Geluidhinder, veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting, 
circulaire van 29 februari 1996 met kenmerk MBG9600613 (de schrikkelcirculaire). Bij 
het beoordelen van indirecte hinder wordt alleen rekening gehouden met het 
equivalente geluidniveau, geluidpieken blijven buiten beschouwing.

Directe hinder 
De inrichting is gelegen in de zone van twee geluidgezoneerde industrieterreinen en ligt 
ingeklemd tussen een provinciale weg (N202 Amsterdamseweg) en het Noordzeekanaal. 
De meest nabijgelegen geluidgevoelige objecten (standplaats woonwagens) liggen in 
een vergelijkbaar gebied op een afstand van ongeveer 70 meter. 

Voor de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening is het gebied aan te 
merken als een woonwijk in een drukke omgeving met een grenswaarde van 55dB(A) 
etmaalwaarde. Bij het opstellen van de voorschriften is hierbij aangesloten.

Voor de normstelling van het maximale geluidniveau (LAmax) is uitgegaan van een 
maximaal LAmax van 60 dB(A). Op grond van het akoestisch onderzoek is gebleken dat 
hieraan kan worden voldaan. Gezien de akoestische ligging van de inrichting nabij de 
snelweg en een provinciale weg is op deze wijze een afdoend beschermingsniveau voor 
omwonenden gerealiseerd.

Op grond van de het akoestisch onderzoek dat bij de aanvraag is opgenomen, is de 
verwachting dat de inrichting kan voldoen aan de gestelde normen.  

Indirecte hinder
Bij het verlaten van de inrichting gaan de motorvoertuigen op in het heersende 
verkeersbeeld van de N 202, Amsterdamseweg. Het verkeer van en naar de inrichting is 
dan niet als zodanig meer akoestisch herkenbaar ten opzichte van het overige verkeer. 
Indirecte hinder is daarom niet te verwachten.
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Lucht
Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk 
beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare 
technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet 
milieubeheer. Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de 
algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Binnen de inrichting kunnen de aanwezige stookinstallaties invloed hebben op de 
kwaliteit van de lucht. In het Activiteitenbesluit zijn hiervoor voorschriften opgenomen 
die direct werkend zijn voor de inrichting. Zo dienen er scioskeuringen te worden 
uitgevoerd op stookinstallaties en gasleidingen en moet –afhankelijk van het vermogen 
van de installatie- worden voldaan aan emissienormen. Om die reden zijn er geen eisen 
opgenomen 

Ontzwavelen van biogas
In de stookinstallaties wordt biogas verbruikt. Alvorens dit biogas wordt verbruikt dient 
het ontzwaveld te worden. Binnen de inrichting wordt gebruik gemaakt van een actief 
koolfilter. Het zwavelgehalte wordt via een analoge meting continue bewaakt. Om deze 
reden hebben wij in de voorschriften opgenomen dat er een doelmatige 
ontzwavelingsinstallatie aanwezig moet zijn die regelmatig wordt geïnspecteerd en 
wordt onderhouden. Tevens wordt het biogas door een ontvochtigingsinstallatie geleid 
en worden siloxanen verwijderd die schadelijk voor de motor zijn. Het in een goede 
staat van onderhoud houden en het periodiek inspecteren van de 
ontvochtigingsinstallatie is in de voorschriften vastgelegd. 

Geur
Bij de inrichting vindt emissie van geur plaats vanwege het zuiveren van stedelijk 
afvalwater.

De inrichting is voor 1989 gevestigd op de onderhavige locatie en heeft altijd beschikt 
over een vigerende omgevingsvergunning “milieu”. De onderhavige aanvraag voor een 
revisievergunning omvat veranderingen die borgen dat de milieubelasting op de 
omgeving afneemt, met name de kwaliteit van het te lozen afvalater en de emissie van 
geur. Bij de aanvraag is een rapport van de geurbelasting op genomen, te weten: 
Geuronderzoek awzi Velsen, referentie 107151/19-006.612, datum 18 april 2019.

In het geurrapport zijn de volgende geur reducerende maatregelen opgenomen:
- Demon/Essde installatie
- vervanging van de compostfilters door lavafilters bij diverse onderdelen
- realisatie van een lavafilter voor de luchtbehandeling van de slibsilo.

Wij hebben het rapport beoordeeld en kunnen instemmen met de berekende 
geuremissie. Uit de aanvraag blijkt dat de geurbelasting op de omgeving is afgenomen. 
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In 2008 zijn woonwagenstandplaatsen bestemd waarmee geurgevoelige objecten 
dichter op de grens van de inrichting zijn gekomen. In de vigerende revisievergunning 
van juli 2011 zijn deze geurgevoelige objecten vanwege het overgangsrecht niet 
beschouwd. Het overgangsrecht borgt dat geurgevoelige objecten die na realisatie van 
de inrichting werden gerealiseerd, de voortgang van de inrichting niet belemmerd.

Thans is geur gereguleerd in het gedeelte van het Activiteitenbesluit dat van rechtswege 
van toepassing is op de inrichting, te weten: § 3.1.4a. Behandeling van stedelijk 
afvalwater. Uit de van toepassing zijnde voorschriften blijkt dat als geurgevoelige 
objecten aanwezig zijn die niet in het verleden vanwege overgangsrecht niet zijn 
beschouwd de voorwaarde geldt dat de geurbelasting niet mag toenemen.

Uit het geurrapport blijkt dat de geurbelasting t.o.v. 2010 is afgenomen dat zelfs bij de 
woonwagenstandplaats kan worden voldaan aan 1,5 OUe/m3. Het betekent dat wordt 
voldaan aan het Activiteitenbesluit en de omgeving doelmatig beschermd is.  

In het recent verleden (2017), tijdens de renovatie van de inrichting is gebleken dat de 
geurbelasting hoger is dan vooraf berekend is. Het heeft geleid tot veel te rechte 
klachten. In het onderhavige geurrapport is daarom een hoger kental voor de 
tussenbezinktank gebruikt, waardoor een worst-case scenario is doorgerekend. De 
inrichtinghouder heeft aangegeven dat in 2017 de zuivering nog niet zo werkte als zou 
mogen worden verwacht.  Voorgaande maakt dat de berekende geuremissie niet wordt 
onderschat

De verwachting is dat de inrichting kan voldoen aan de geurnormen die vanuit het 
Activiteitenbesluit van rechtswege van toepassing zijn.

Koelinstallatie met gefluoreerd koelmiddel
De op de inrichting aanwezige koelinstallaties bevatten gefluoreerd koelmiddel dat 
schadelijk is voor het milieu. Op de koelinstallaties is de Europese verordening 
1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen en de Regeling gefluoreerde 
broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties van toepassing. Per 1 januari 
2015 is de Europese F-gassenverordening 517/2014 van kracht geworden. Deze 
Europese verordening is rechtstreeks werkend. Deze verordening stelt de keuringsplicht 
voor koelinstallaties niet verplicht op grond van de hoeveelheid koelmiddel (in kg) maar 
op grond van het Global Warming Potential (GWP). Dit is een relatieve maat die het 
aardopwarmingsvermogen van een broeikasgas aangeeft vergeleken met dat van 
koolstofdioxide (CO2). De GWP's staan in de F-gassenverordening. In de documenten, 
die de best beschikbare techniek weergeven, zijn voorschriften opgenomen om overlast 
door koelmiddelen te voorkomen. 
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Voor de op de inrichting aanwezige koelinstallaties met gefluoreerd koelmiddel wordt 
aangesloten bij de hiervoor genoemde verordeningen en regeling waardoor er voor dit 
aspect geen voorschriften zijn opgenomen in de vergunning.

Afvalstoffen
Algemeen
Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) worden onder de bescherming van het milieu 
mede verstaan de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Een aanvraag voor 
een omgevingsvergunning moet dan ook getoetst te worden aan de criteria voor een 
doelmatig beheer van afvalstoffen. Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk 
afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP), in werking getreden op 28 december 2017.

Afvalpreventie
In hoofdstuk B2 van LAP is het beleid voor preventie en beperking van afvalstoffen 
opgenomen. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het 
afvalstoffenbeleid. Het uitgangspunt is dan ook dat voor alle bedrijven het ontstaan van 
afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. Hoewel niet aangewezen als 
Nederlands Informatiedocument over BBT, sluiten wij ons voor de beoordeling van de 
mate van afvalpreventie aan bij de algemeen geaccepteerde handreiking ‘Wegen naar 
preventie bij bedrijven’ (Infomil 2005). In de inrichting komen met name afvalstoffen uit 
het bedrijfsproces vrij, zoals zand, roostergoed, ontwaterd slib en drijfvuil. Het 
vrijkomen van deze afvalstoffen is inherent aan het proces afvalwater zuiveren. Het 
proces zuiveren van afvalwater voldoet aan de best bestaande techniek 

De overige afvalstoffen zoals bedrijfsaval, afgewerkte olie en kuvetten zijn zeer beperkt 
in omvang waardoor de drempelwaarde voor preventief onderzoek 25 ton (niet 
gevaarlijk) bedrijfsafval en/of 2,5 ton gevaarlijk afval niet wordt overschreden. Om deze 
reden is er geen noodzaak om een afvalpreventie onderzoek voor te schrijven.

Afvalscheiding
In de bijlage bij de aanvraag is opgenomen welke afvalstoffen gescheiden worden 
opgeslagen en afgevoerd naar erkend verwerkers. In de vergunning is hierbij 
aangesloten.

Verkeer en vervoer
Binnen de inrichting vinden met name vervoersbewegingen plaats voor aanvoer van 
grond- en hulpstoffen alsmede de afvoer van afvalstoffen. Deze vervoersstroom is 
inherent aan de inrichting en volgens de huidige inzichten is hier geen onderzoek 
noodzakelijk om deze vervoersstroom meer efficiënt in te richten.
te beperken.
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Het proces van de inrichting wordt steeds meer op afstand bestuurd waardoor de 
vervoerstroom van medewerkers en bezoekers afneemt. In de reguliere bedrijfsvoering 
werken 1 tot 3 personen binnen de inrichting. Op basis van deze hoeveelheden is er 
geen aanleiding om een vervoersplan te verlangen.

Afvalwater
Er worden drie verschillende soorten afvalwater geloosd, te weten:
 Afvalwater uit het proces
 Intern afvalwater
 Hemelwater.

Afvalwater uit het proces
Vanuit het proces afvalwaterzuivering wordt continu afvalwater op het Noordzeekanaal 
geloosd. Aangezien het ontvangende water een rijkswater is, is Rijkswaterstaat het 
bevoegde gezag.  Rijkswaterstaat is als adviseur bij de onderhavige vergunning 
betrokken.

Intern afvalwater
Intern afvalwater, onder andere huishoudelijke afvalwater wordt in het bedrijfsproces 
opgenomen en doorloopt de zuivering alvorens op te Noordzeekanaal te worden 
geloosd.

Hemelwater
Hemelwater dat op verhard oppervlak valt wordt in het bedrijfsproces opgenomen en 
doorloopt de zuivering alvorens op te Noordzeekanaal te worden geloosd. Hemelwater 
op onverhard oppervlak dringt in de bodem.

In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen voor het te lozen afvalwater, die 
borgen dat aan de best beschikbare techniek wordt voldaan. Er is geen aanleiding om 
aanvullende voorschriften op te nemen.

Energie
In de inrichting wordt het energieverbruik bepaald door:
 het proces met diverse compressoren, pompen
 verwarmingsinstallatie
 koelinstallatie
 verlichting
 metaalbewerkingsmachines
 kantoorapparatuur.
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De inrichtinghouder is aangesloten bij Meerjarenafspraak 3 Energie Efficiency (hierna: 
MJA-3). In de MJA3 is vastgelegd dat de energie-efficiency binnen zuiveringsbeheer in 
de periode van 2005 tot 2020 met gemiddeld 2 % per jaar toeneemt. De naleving 
hiervan wordt geborgd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
De belangrijkste energiebesparende maatregel die vanuit de MJA-3 in getroffen is dat 
binnen de inrichting opgewekte biogas door een WKK-motor wordt omgezet in 
elektriciteit en warmte. Deze elektriciteit wordt binnen de inrichting gebruikt of geleverd 
aan het elektriciteitsnet. 

Aanvullend heeft het rijk erkende energiebesparende maatregelen vastgelegd. In de 
vergunning is hierbij aangesloten door de maatregelen behorende bij bedrijfshallen en 
kantoren voor te schrijven.

Rijnland is aangesloten bij MJA en rapport hier jaarlijks over. De aandacht van Rijnland 
gaat daarbij vooral uit naar proces gerelateerde energiebesparende maatregelen. Uit de 
aanvraag blijkt niet welke maatregelen, naast realisatie van de WKK op de onderhavige 
locatie zijn genomen en nog getroffen kunnen worden om zo zuinig mogelijk met 
energie om te gaan als redelijkerwijs mogelijk is. Het energieverbruik van de 
onderhavige locatie bedroeg in 2018 2.259.927 kWh. 

In een omgevingsvergunning Milieu kunnen we maatregelen opnemen en onderzoeken 
voorschrijven om zuinig met energie om te gaan. Nu uit de aanvraag onvoldoende blijkt 
welke maatregelen nog te realiseren zijn, hebben we opgenomen dat rendabele 
maatregelen moeten worden toegepast en dat tevens een energiebesparingsonderzoek 
moet zijn uitgevoerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van eerdere onderzoeken. 
Het spreekt voor zich dat het treffen van maatregelen gefaseerd zal plaats vinden. Bij 
het energieonderzoek moet daarom een onderbouwd plan van aanpak worden gevoegd 
waaruit blijkt welke rendabele maatregelen zullen worden getroffen en wanneer die 
worden geïmplementeerd.

Opslag (gevaarlijke) stoffen
De volgende installaties, activiteiten of processen kunnen invloed uitoefenen op de 
veiligheid:
 opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
 gasflessen
 opslag van biogas
 opslag van corrosieve stoffen in bovengrondse tanks.

Voor een aantal installaties, activiteiten of processen die invloed kunnen uitoefenen op 
de veiligheid, heeft de Programmaraad van de PGS-beheerorganisatie, een 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen opgesteld. In deze publicatiereeks worden eisen en 
voorwaarden gesteld voor onder andere het milieuhygiënisch opslaan van gevaarlijke 
stoffen of gasflessen. 
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Er worden regels gesteld waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en 
milieu is gerealiseerd, waarbij is uitgegaan van de stand der techniek.

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (inclusief gasflessen)
In het bedrijf worden gevaarlijke stoffen in verpakking opgeslagen. Voor de opslag van 
deze gevaarlijke stoffen in verpakking is aangesloten bij de PGS 15.

Opslag in bovengrondse tanks
In het bedrijf worden bodembedreigende en gevaarlijke stoffen in tanks opgeslagen. 
Voor de opslag van gevaarlijke stoffen is aangesloten bij de PGS 30. En voor de opslag 
van bodembedreigende niet gevaarlijke stoffen is inhoudelijk aangesloten bij het 
Activiteitenbesluit.

Opslag biogas
Het biogas wordt in de gashouder opgeslagen met een maximale opslagcapaciteit van 
540 m3 biogas. Door de positie van de gashouder kan in geval van een calamiteit een 
effect buiten de inrichting optreden. Naar aanleiding van toetsing aan de RIVM 
rapportage ‘Effect- en risicoafstanden bij opslag van biogas (2008)1, volgt voor het 
plaatsgevonden risico een effectafstand van 30 m voor de 10-6-contour, deze contour 
valt daarbij buiten de inrichting van de awzi, zie afbeelding 3.1. Naast het 
plaatsgebonden risico dient ook het groepsrisico beschouwd te worden. Voor de 
gashouder volgt op basis van de RIVM-rapportage uit 2008 dat het maatgevende 
scenario hiervoor een wolkbrandscenario is (1 % letaliteit). Voor een wolkbrandscenario 
volgt na toetsing aan dezelfde RIVM-rapportage, afhankelijk van de samenstelling van 
het gas, een effectafstand van 30 tot 80 m.

In de onderhavige situatie blijkt dat:
- (beperkt) kwetsbare objecten niet aanwezig zijn en ook niet kunnen worden 
gerealiseerd binnen de PR 10-6 contour van de gasopslag;
- de 1 % letaliteitscontour buiten de inrichting ligt en over het naastgelegen weiland ligt 
als in het zuiden over de openbare weg.
In de Handreiking Verantwoording groepsrisico2 is aangegeven dat verkeersdeelnemers 
niet worden betrokken bij de beoordeling van het groepsrisico. Geconcludeerd wordt dan 
ook dat binnen de afstand waarvoor het groepsrisico moet worden beoordeeld, geen 
(beperkt) kwetsbare objecten aanwezig zijn. Op basis van het bestemmingsplan is de 
komst van dergelijke objecten op het naastgelegen weiland tevens uitgesloten, 
aangezien hier slechts landbouw mag plaatsvinden.
Geconcludeerd wordt dat op basis van de weergegeven contouren er geen bezwaar is 
tegen het afgeven van de gevraagde vergunning.
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Externe Veiligheid
In de inrichting wordt slib door middel van micro-organismen omgezet in biogas. Biogas 
bestaat gedeeltelijk uit methaangas, kooldioxide en een kleine hoeveelheid 
zwavelwaterstof. Biogas kan schadelijke gevolgen hebben voor de leidingen waarin het 
wordt getransporteerd en de installaties waarin het wordt opgeslagen en wordt 
verbrand. Biogas kan de leidingen en installaties waarin het wordt getransporteerd 
aantasten wat kan leiden tot calamiteiten. De slibgisting is op dermate wijze ingericht 
dat opgewekt biogas direct vanuit de slibgistingstank wordt getransporteerd naar de 
gashouder en van daaruit naar de verschillende verbruikers. De gisting werkt daarnaast 
onder normale atmosfeer. Het biogas wordt in de gashouder opgeslagen met een 
maximale opslagcapaciteit van 540 m3 biogas. Uit de externe veiligheidsberekening die 
in de aanvraag is opgenomen blijkt dat de risico-contouren buiten de inrichting liggen. 

In het verleden is voorts gebleken dat bij een incident met biogas (RWZI Raalte) de 
gevolgen van een gasexplosie ook buiten de inrichting merkbaar kunnen zijn. Hierbij 
valt te denken aan het wegslingeren van brokstukken en het veroorzaken van 
geuroverlast. Er kunnen dus milieugevolgen van het opslaan van biogas buiten de 
inrichting merkbaar zijn en om deze reden hebben wij voorschriften verbonden aan het 
opslaan van biogas. Er is een inspectie-en onderhoudsverplichting voorgeschreven 
alsmede dient er detectie aanwezig te zijn om eventuele lekkages op te sporen. Tevens 
dient er een actueel explosieveiligheidsdocument binnen de inrichting aanwezig te zijn. 
Het personeel dient vakbekwaam te zijn en voldoende te zijn opgeleid om de gevaren 
van biogas tijdig te kunnen onderkennen. 

In de toelichting op de aanvraag van adviesbureau Witteveen en Bos wordt verwezen 
naar een explosieveiligheidsdocument (hierna EVD) dat reeds in bezit is van het 
bevoegd gezag. Hiermee wordt bedoeld het explosieveiligheidsdocument dat is 
opgesteld door Royal Haskoning DHV met kenmerk IBBE2449-102-104R??F?? 
d.d. 9 oktober 2016. 

Biogas ontstaat in de voorindikker, naindikker en slibgistingstank door het vergisten van 
slib. Het biogas wordt vervolgens getransporteerd naar de gashouder en van daaruit 
wordt het ingezet in de warmtekracht koppelingsinstallatie (hierna: WKK). In de WKK 
wordt het biogas omgezet in elektriciteit en warmte. Op deze wijze wordt 40 % van de 
voor de bedrijfsvoering benodigd elektriciteit opgewekt. Bij een overschot aan biogas of 
in geval van storing van de WKK-installatie zal het biogas worden afgefakkeld. Alvorens 
het biogas wordt ingezet in de WKK wordt ingezet wordt het eerst door een 
ontzwavelingsinstallatie geleid. In de ontzwavelingsinstallatie wordt het biogas ontdaan 
van zwavel door middel van een actief koolinstallatie. Tevens wordt het biogas door een 
ontvochtigingsinstallatie geleid en worden siloxanen verwijderd die schadelijk voor de 
motor zijn. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om de goede werking van 
de biogaslijn te waarborgen. Hierbij is aangesloten bij de eisen uit het EVD. Ook is 
voorgeschreven dat het EVD actueel dient te worden gehouden. 
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Wet milieubeheer, ongewoon voorval
Indien zich in een inrichting een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, 
waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft 
degene die de inrichting drijft, onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs van hem 
kunnen worden verlangd, om de gevolgen van die gebeurtenis te voorkomen of, voor 
zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en 
ongedaan te maken (artikel 17.1 Wm). Degene die een inrichting drijft, waarin zich een 
ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, meldt dat voorval zo spoedig mogelijk 
aan het bevoegd gezag.
Dit kan 24 uur per dag en 7 dagen per week via het semafoonnummer 06-65013610.  
Hierbij worden, zodra zij bekend zijn, de volgende gegevens verstrekt:
 de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft 

voorgedaan
 de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen
 andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor 

het milieu van het voorval te kunnen beoordelen
 de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het 

voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken
 de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval 

zich nogmaals kan voordoen (artikel 17.2Wm).

Voor meer informatie over het melden van ongewone voorvallen, zie de website 
www.odijmond.nl.

g. Delegatie Velsen
Het college van gemeente Velsen heeft de bevoegdheid tot het verlenen van deze 
vergunning gedelegeerd aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Het 
algemeen bestuur oefent deze verantwoordelijkheid daarmee onder eigen 
verantwoordelijkheid uit.

h. Beschikking
Op grond van bovenstaande overwegingen is het bevoegd gezag van mening dat de 
nadelige gevolgen voor het milieu ten gevolge van de aangevraagde activiteiten voor 
AWZI in Velsen in voldoende mate kunnen worden voorkomen dan wel beperkt door het 
verbinden van voorschriften aan deze vergunning.

http://www.odijmond.nl/
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Gelet op de milieubelasting van de inrichting is besloten aan het Hoogheemraadschap 
van Leiden, voor haar inrichting gelegen aan de Amsterdamseweg 11 te Velsen 
kadastraal bekend gemeente Velsen, sectie C nummers 2244 en 2379 een nieuwe de 
gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning Milieu te verlenen onder bijgaande 
voorschriften op basis van de ingediende aanvraag en een vooroverleg.

Beverwijk, 4 februari 2020

Hoogachtend,
namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond,

L.A. Pannekeet
directeur

Een exemplaar van deze (ontwerp)beschikking is gezonden aan:
 aanvrager
 gemeente Velsen
 Veiligheidsregio Kennemerland, cluster Risicobeheersing, 

controlebranpreventie@vrk.nl, t.a.v. de heer J.E. de Vries
 Waterkwaliteitsbeheerder Rijkswaterstaat

Bedrijfsstoring en ongewone voorvallen!
Bij een bedrijfsstoring of ongewoon voorval, in de zin van de Wet bodembescherming 
(Stb. 1994, 374), of van artikel 17.2 van de Wet milieubeheer, dient het bedrijf dit 
direct te melden bij:

 Omgevingsdienst IJmond, op werkdagen tijdens kantooruren tussen 09.00 en 
 17.00 uur bereikbaar op  0251 - 263863 en buiten kantooruren bereikbaar op
 06-65013610 of, 

 het algemene politienummer, dag en nacht bereikbaar op  0900 - 88 44.

Dit besluit is geautomatiseerd verwerkt
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Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Activiteitenbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer.

ADR de op 30 september 1957 te Genève tot stand gekomen 
Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer 
van gevaarlijke stoffen over de weg (Trb. 1959, 171).

Afvalstoffen Alle stoffen, preparaten of voorwerpen waarvan de houder zich 
ontdoet, voornemens is te ontdoen of zich moet ontdoen.

Afvalwater Alle water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich 
te ontdoen, of zich moet ontdoen.

AS SIKB 6700 Accredatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen 
versie 2.0, 19 februari 2015

ATEX Atmospheres Explosives

Explosieve atmosfeer Een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, 
dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, 
waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele 
niet verbrande mengsel. 

BBT Beste beschikbare technieken: het meest doeltreffende en 
geavanceerde ontwikkelingsstadium van de activiteiten en 
exploitatiemethoden waarbij de praktische bruikbaarheid van 
speciale technieken om het uitgangspunt voor de 
emissiegrenswaarden en andere vergunningsvoorwaarden te 
vormen is aangetoond, met het doel emissies en effecten op het 
milieu in zijn geheel te voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk 
is, te beperken.

Biogasinstallatie Onder een biogasinstallatie wordt in deze vergunning verstaan 
alle leidingen en installaties van de AWZI die mogelijk biogas 
kunnen bevatten

Biogashouder Opslagvoorziening voor biogas zoals bijvoorbeeld een gaszak. 

Bodem Bovenste laag van de aardkorst, die begrensd is door het vaste 
gesteente en het aardoppervlak, bestaande uit minerale deeltjes, 
organisch materiaal, water, lucht en levende organismen.



Omgevingsvergunning Wabo | ODIJ-Z-19-062706, Amsterdamseweg 11  te Velsen-Zuid Pagina 20 van 39

Bodembedreigende Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de 
activiteit productie of de emissie van een bodembedreigende stof.

Bodembedreigende stof Een stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 
2 van deel 3 van de NRB, en stoffen of mengsels als omschreven 
in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en 
verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen 
verontreinigen.

Bodembeschermende Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer
voorziening of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter 

voorkoming van immissies in de bodem

Bodemrisico De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een 
bedrijfsmatige activiteit. 

Bodemverontreiniging Situatie waarbij stoffen door menselijk handelen/toedoen in de 
bodem zijn gekomen en één of meer van de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier, 
wordt verminderd of bedreigd.

BRL Beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor Accreditatie erkende 
certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag voor de 
behalen of behouden van certificaten.

CMR-stof: Stof of preparaat die volgens EG richtlijn 1272/2008 is 
geclassificeerd is als Kankerverwekkend categorie 1a of 1b of als 
Mutageen categorie 1a of 1b of als «Voor de voortplanting giftig» 
categorie 1a of 1b;

EVD Explosieveiligheidsdocument zoals bedoeld in artikel 8 van Atex-
richtlijn 153

Energiebesparing De zorg voor een zuinig gebruik van energie dat kan worden 
bereikt door zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie.

Gasfles Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van ten 
hoogste 150 liter.

Geurbelasting De hoeveelheid geur in de leefomgeving, uitgedrukt in Europese 
Odour Units per m³ bij een bepaalde percentielwaarde.
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Geurgevoelige objecten Geurgevoelig object als bedoeld in artikel 1 van de Wet 
geurhinder en veehouderij.

Gevaarlijke afvalstoffen Afvalstoffen die een of meer van de in Bijlage III bij de 
kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen 
bezit.

Gevaarlijke stoffen Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is 
verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is 
toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen 
aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code 
(IMDG-Code).

Gevoelige Woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet 
gebouwen geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige 

gebouwen, met uitzondering van die gebouwen behorende bij de 
inrichting.

Gevoelige Terreinen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder
terreinen worden aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen, met 

uitzondering van die terreinen behorende bij de betreffende 
inrichting.

Gevoelige Gevoelige gebouwen of gevoelige terreinen.
objecten

Hergebruik Elke handeling waarbij producten of componenten die geen 
afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel 
als dat waarvoor zij waren bedoeld.

IMDG-code International Maritime Dangerous Goods Code. Internationale 
codering voor gevaarlijke stoffen

Inrichting Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een 
zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

RIE Richtlijn Industriële Emissies, Richtlijn 2010/75/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake 
industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging)
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LAr,LT Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; het gemiddelde van 
de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, 
gemeten in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en 
beoordeeld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai.

LAmax Maximaal geluidsniveau gemeten in meterstand <<F>> of 
<<fast>> als vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 
Handleiding meten en rekenen industrielawaai. 

Lekbakconstructie Een constructie, waarvan de vloer, wanden of drempels van 
vloeistofdicht, onbrandbaar materiaal is vervaardigd en tevens 
tegen de betreffende opgeslagen stoffen bestand is. Deze 
constructie heeft een inhoud van tenminste de inhoud van het 
grootste vat, vermeerderd met 10% van de inhoud van de 
overige vaten, die in deze constructie staan opgesteld.

MJA Meerjarenafspraak (MJA) is een civielrechtelijke overeenkomst 
tussen overheid, bedrijfstakorganisaties en afzonderlijke 
bedrijven met betrekking tot een gekwantificeerde 
energiebesparing die gezamenlijk door de afzonderlijke bedrijven 
binnen een vastgestelde termijn moet worden bereikt.

NEN-norm Nederlandse Norm, uitgegeven door de Stichting Nederlands 
Normalisatie-instituut (NNI).

NeR De Nederlandse Emissie Richtlijnen, uitgegeven door Infomil.

NPR Nederlandse Praktijk Richtlijn, uitgegeven door de Stichting 
Nederlands Normalisatie-instituut (NNI).

NRB Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, uitgegeven door 
Agentschap NL, www.agentschap.nl.

Olieafscheider Een toestel bestemd voor de behandeling van oliehoudend 
afvalwater, waarin ten gevolge van het verschil in dichtheid en 
het vertragen van de vloeistofstroom, olie grotendeels wordt 
gescheiden van de vloeistofstroom.

Onbrandbaar Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.



Omgevingsvergunning Wabo | ODIJ-Z-19-062706, Amsterdamseweg 11  te Velsen-Zuid Pagina 23 van 39

Openbaar vuilwaterriool Voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk 
afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die 
door een gemeente met het beheer is belast.

PGS Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, zie 
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Preparaten Preparaten in de zin van de Preparatenrichtlijn (Richtlijn 
1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad).

Regeling Activiteitenregeling milieubeheer.

Referentieperiode De referentieperiode is de periode waarin de leverancier 
verwacht dat de goede werking van de installatie is geborgd. Dit 
is op basis van het gebruik en onderhoud van de installatie zoals 
in de kwaliteitsverklaring staat. 14

Terugverdientijd De verhouding tussen de investering voor een maatregel na 
aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van 
de maatregel ten gevolge van de met de maatregel 
samenhangende energiebesparing en andere besparingen. 

Verwaarloosbaar Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede
bodemrisico afstemming van voorzieningen en maatregelen het ontstaan of 

de toename van verontreiniging van de bodem gemeten tussen 
het nul- en eindsituatieonderzoek, bedoeld in artikel 2.11, eerste 
en derde lid, van het Activiteitenbesluit, zo veel mogelijk wordt 
voorkomen en waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs 
mogelijk is.

Vetafscheider Een toestel bestemd voor de behandeling van vethoudend 
afvalwater, waarin ten gevolge van het verschil in dichtheid en 
het vertragen van de vloeistofstroom, vet grotendeels wordt 
gescheiden van de vloeistofstroom.

Vloeistofdichte vloer Vloer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat 
of verharding geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die 

vloer of verharding kan komen. 

(Vloeistof-)kerende Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren. 
voorziening
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Vuilwaterriool Een openbaar vuilwaterriool, een andere voorziening voor de 
inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, 
aangesloten op een zuiveringsvoorziening, die blijkens een 
vergunning als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet mede 
voor het zuiveren van stedelijk afvalwater is bedoeld, of 
aangesloten op een zuiveringtechnisch werk, of een werk, niet 
zijnde een voorziening voor de inzameling of het transport van 
afvalwater, aangesloten op een zuiveringtechnisch werk.

Zwerfvuil       Afvalstoffen die zichtbaar en diffuus in het milieu terecht zijn 
     gekomen.

Besteladressen 
Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij onderstaande instanties, zoals:

NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
De Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NNI), afdeling Verkoop, Postbus 5059, 2600 
GB Delft,  015 - 2690391, fax: 015 - 2690271, www.nen.nl.

Kenniscentrum Infomil, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag,  070 – 3610575, 
www.infomil.nl.

http://www.nen.nl/
http://www.infomil.nl/


Omgevingsvergunning Wabo | ODIJ-Z-19-062706, Amsterdamseweg 11  te Velsen-Zuid Pagina 25 van 39

II. Voorschriften

1. Algemeen

1.1. Vergunning

1.1.1. Deze vergunning is afgegeven voor een afvalwaterzuiveringsinstallatie zoals 
beschreven in de rapportage “aanvraag revisievergunning en Melding 
Activiteitenbesluit AWZI Velsen van Witteveen en Bos d.d. 23 april 2019 met 
kenmerk 107151/19-006.816.

1.2. Gedrag

1.2.1. De inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet schoon worden gehouden en 
in goede staat van onderhoud verkeren. Zwerfvuil afkomstig van de inrichting in 
een straal van 25 meter rondom de inrichting moet worden verwijderd en 
afgevoerd.

1.2.2. Insecten, knaagdieren en ander ongedierte moeten zo vaak als nodig is op 
milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd en bestreden.

1.3. Terrein en wegen

1.3.1. De verlichting ten behoeve van de inrichting is uitgeschakeld als er geen activiteiten 
plaats vinden die verlicht moeten worden voor een goed zicht. De lichtinstallatie 
wordt zodanig uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen in 
gevels of daken van woningen wordt voorkomen.

1.3.2. Buiten werktijd dient het terrein van de inrichting doelmatig te zijn afgesloten zodat 
wordt voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de inrichting.

1.3.3. Nabij de toegang dient duidelijk leesbaar te zijn vermeld op welke wijze in geval 
van nood, contact kan worden opgenomen.  

2. Energie

2.1. Algemeen

2.1.1. Degene die de inrichting drijft neemt, met inachtneming van het BBT-principe, alle 
bekende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of 
minder.
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2.1.2. Indien niet aan voorschrift 2.1.1 kan worden voldaan, dient met in achtneming van 
het BBT-principe gekozen te worden voor de meest energiezuinige optie.

2.2. Energiebesparende maatregelen

2.2.1. De relevante energiebesparende maatregelen die in juli 2019 zijn opgenomen in de 
lijst met erkende maatregelen voor energiebesparing behorende bij bedrijfshallen 
en kantoren moeten uiterlijk binnen 5 jaar na inwerking treden van de onderhavige 
vergunning zijn gerealiseerd.

2.2.2. Energieverbruik dient jaarlijks te worden gemonitord en geregistreerd in het 
logboek.

2.3. Stationaire compressor

2.3.1. Het leidingennet van de luchtcompressor moet tenminste éénmaal per zes 
maanden worden gecontroleerd op lekkage om lekverliezen vast te stellen. Indien 
het luchtverlies groter is dan 5% van het persluchtverbruik moeten de lekken 
worden opgespoord en gerepareerd. De resultaten van deze controle worden 
vastgelegd in een logboek.

2.3.2. De compressor dient buiten bedrijfstijd te worden uitgeschakeld met behulp van 
een tijdschakelaar.

2.3.3. De werkdruk moet tenminste éénmaal per jaar worden gecontroleerd op en zonodig 
worden aangepast aan de hoogst gevraagde werkdruk. De resultaten van deze 
controle worden vastgelegd in een logboek.
Toelichting: Verlaging van de druk in het leidingnet verlaagt het energieverbruik en 
vermindert lekverliezen.

2.4. Energieonderzoek

2.4.1. De voorschriften  2.4.2 t/m 2.4.4 kunnen ook worden ingevuld door het uitvoeren 
van het plan van aanpak dat gebaseerd is op een goedgekeurd 
energiebesparingsonderzoek voor de MJA 3.

2.4.2. Er dient een energiebesparinsgonderzoek te worden uitgevoerd. Dit onderzoek 
heeft betrekking op de gehele inrichting. De resultaten van dit onderzoek worden 
vastgelegd in een rapport dat tenminste de volgende gegevens bevat:
 beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de 

energiebalans van het totale object en een toedeling van tenminste 90% van 
het totale energiegebruik aan individuele installaties en deelprocessen
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 een inschatting van het energiebesparingspotentieel van de installaties en 
(deel)processen die volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage in het 
totale verbruik hebben

 een overzicht van de mogelijke energiebesparende technieken en/of 
maatregelen die in (een gedeelte van) het bedrijf zijn of worden getroffen, en 
die bijdragen aan een zodanig zuinig gebruik van energie als redelijkerwijs 
mogelijk is

 een beschrijving van de kosten en baten van de maatregelen en de 
terugverdientijden na aftrek van subsidies

 een uitleg van de berekening van de terugverdientijden
 de termijn waarbinnen de maatregelen worden uitgevoerd.

2.4.3. Het in voorschrift 2.4.2. bedoelde rapport wordt ter goedkeuring aan 
Omgevingsdienst IJmond overgelegd. Het rapport behoeft de goedkeuring van 
Omgevingsdienst IJmond.

 
2.4.4. De inrichtinghouder voert de maatregelen uit het goedgekeurde 

energiebesparingsrapport binnen de daarin gestelde termijnen uit.

3. Geluid

3.1. Algemeen

3.1.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in dB(A) afkomstig van de 
inrichting mag ter plaatse van de punten 1 tot en met 8 zoals aangegeven in de 
onderstaande tabel op de aangegeven hoogten de volgende waarden niet 
overschrijden.
Beoordelingspunt Dagperiode

Hoogte 1.5 meter
Avondperiode
Hoogte 5 meter

Nachtperiode
Hoogte 5 meter

1 24 31 31
2 23 31 31
3 23 31 31
4 23 31 31
5 32 39 39
6 33 39 39
7 33 39 39
8 32 38 38

3.1.2. De ligging van de punten zoals genoemd in voorschrift 3.1.1 is weergegeven in de 
onderstaande figuur.
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De ligging van de punten uit voorschrift 3.1.1

3.1.3. De door de inrichting veroorzaakte geluidsniveaus van piekgeluiden (LAmax), mogen 
op de in voorschrift 3.1.1 bedoelde plaatsen en hoogtes de volgende waarden niet 
overschrijden.

Beoordelingspunt Dagperiode
Hoogte 1.5 meter

Avondperiode
Hoogte 5 meter

Nachtperiode
Hoogte 5 meter

1 60 60 60
2 60 60 60
3 60 60 60
4 60 60 60
5 60 60 60
6 60 60 60
7 60 60 60
8 60 60 60

3.1.4. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en de beoordeling van de 
meetresultaten, moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai, uitgave 1999.
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3.2. Trillingen

3.2.1. Trillingen, veroorzaakt door de tot de inrichting behorende installaties of toestellen 
alsmede de tot de inrichting toe te rekenen werkzaamheden of andere activiteiten, 
bedragen in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten niet meer dan de 
trillingsterkte, genoemd in tabel 2 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B 
«Hinder voor personen in gebouwen» van de Stichting Bouwresearch Rotterdam, 
voor de gebouwfunctie wonen.

4. Bodem

4.1. Algemeen

4.1.1. Het bodemrisico van alle bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van 
een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een 
verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

4.2. Vloeistofdichte voorziening

4.2.1. De opslag van vloeibare en/of viskeuze stoffen in niet afgesloten verpakking(en) 
alsmede open procesactiviteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en 
waarbij de vloer direct belast wordt met bodembedreigende vloeistoffen vindt 
plaats boven een vloeistofdichte vloer /verharding of een vloeistofdichte lekbak.

4.2.2. Een vloeistofdichte lekbak is zodanig uitgevoerd dat er geen hemelwater op of in 
terecht kan komen, tenzij het hemelwater regelmatig op en gecontroleerde wijze 
van of uit de voorziening wordt verwijderd.

4.2.3. Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste 
vloeistofdichte vloer /verharding is overeenkomstig het daartoe krachtens het 
Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd 
door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat 
besluit.
NB: Tekst en informatie over de richtlijnen vindt u op www.SIKB.nl. Het overzicht 
van erkende aannemers en inspectie-instellingen vindt u op deze website.

 
4.2.4. Een vloeistofdichte vloer / verharding wordt tenminste eens per zes jaar beoordeeld 

en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.3.
 
4.2.5. Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor:

a. reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of verharding 
overeenkomstig hoofdstuk 3 van de NRB, en

b. een jaarlijkse controle van de bodembeschermende voorziening 
overeenkomstig bijlage 6 van AS SIKB 6700.
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4.2.6. Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd 
overeenkomstig voorschrift 4.2.3, indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of 
de controle, bedoeld in voorschrift 4.2.5, niet of niet overeenkomstig dat lid is 
uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is 
gerepareerd.

4.3. Bovengrondse tanks 

4.3.1. Bovengrondse tanks dienen dubbelwandig te zijn uitgevoerd en zijn voorzien van 
een elektronisch lekdetectiesysteem volgens de BRL K910, dat ten minste eenmaal 
per jaar wordt beoordeeld en is goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een 
bedrijf dat is gecertificeerd op grond van die BRL, of een lekdetectiepotsysteem 
volgens BRL K796, dat ten minste eenmaal per maand wordt gecontroleerd op 
goede werking. Bij het constateren van gebreken wordt het lekdetectiepotsysteem 
binnen een periode van een maand hersteld. Eenmaal per jaar wordt van de 
controle een aantekening in het logboek gemaakt.

4.3.2.  De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met vloeibare 
gevaarlijke stoffen of bodembedreigende stoffen zijn geplaatst boven een 
vloeistofdichte vloer of verharding of boven of in een lekbak, of zijn uitgevoerd met 
een vulpunt morsbak. 

4.3.3. Opslagtank zijn voorzien van een doelmatige overvulbeveiliging.

4.4. Belading van bovengrondse tanks 

4.4.1. De volgende voorzieningen en maatregelen moeten aanwezig zijn of zijn getroffen 
om verontreiniging van de bodem en/of calamiteiten te voorkomen tijdens het 
laden van ondergrondse tanks:
 Het laden van de tank vindt plaats boven een doelmatige vloeistofkerende 

voorziening en onder toezicht van deskundig personeel
 Het personeel is geïnstrueerd over de te nemen maatregelen tijdens een 

eventuele lekkage gedurende het vullen van de tank 
 Voor het laden van de tanks is een specifieke laad-en losinstructie opgesteld 

om calamiteiten en bodemverontreiniging te voorkomen.
 Bij de vulpunten van de tanks is aangeven welke stof in de tank is opgeslagen
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4.5. Bovengrondse leidingen 

4.5.1. Bovengrondse leidingen moeten tenminste jaarlijks worden geïnspecteerd op de 
goede staat van onderhoud. Binnen de inrichting is een onderhoudsplan opgesteld 
dat mede gebaseerd is op de resultaten van de leidinginspecties. De resultaten van 
de leidinginspecties dienen in het logboek te zijn opgenomen. 

4.6. Overige bodembeschermende maatregelen 

4.6.1. Bodembedreigende (afval)stoffen moeten worden opgeslagen boven een lekbak en 
een vloeistofkerende vloer.

4.6.2. Het gedeelte van de werkplaats waar reparaties en onderhoud van machines of 
andere bodembedreigende activiteiten plaatsvindt moet zijn voorzien van een 
vloeistofkerende vloer die in goede staat van onderhoud verkeert.

4.6.3. Tap- en vulwerkzaamheden van bodembedreigende stoffen moet plaatsvinden 
boven een lekbak en een vloeistofkerende vloer.

4.6.4. Een bodembedreigende stof dat op de vloer terechtkomt, moet direct worden 
opgeruimd. Hiervoor dienen voldoende geschikte absorptiemiddelen aanwezig te 
zijn.

4.6.5. Absorptiemiddelen moeten na gebruik worden behandeld en afgevoerd als een 
gevaarlijke afvalstof.

4.6.6. De inrichtinghouder moet eenmaal per jaar de vloeistofkerende voorzieningen 
visueel volgens bijlage 6 van AS SIKB 6700 te inspecteren. De resultaten van deze 
inspectie worden vastgelegd in een logboek.

4.7. Keuringen

4.7.1. De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen 
wordt in eenduidige bedrijfsinterne procedures en werkinstructies ter bescherming 
van de bodem vastgelegd. In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies is 
tenminste aangegeven op welke wijze:
 de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen, 

verpakkingen en apparatuur waarin vloeibare bodembedreigende stoffen 
worden opgeslagen of getransporteerd, wordt gecontroleerd

 er zorg voor wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom 
vragen inspecties op morsingen en lekkages plaatsvinden

 is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd.
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4.7.2. Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de medewerkers die binnen 
de inrichting bodembedreigende activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de 
bedrijfsinterne procedures en werkinstructies dat deze worden nageleefd en binnen 
de inrichting zodanig aanwezig zijn dat een ieder daarvan op eenvoudige wijze 
kennis kan nemen.

4.7.3. De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen 
vinden zodanig plaats dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de 
bodem kunnen geraken.

4.7.4. Bevindingen van controles van of onderhoud aan bodembeschermende 
voorzieningen, alsmede acties genomen na incidenten met bodembedreigende 
stoffen, die mogelijk hebben geleid tot een bodemverontreiniging, worden 
opgenomen in een logboek dat te allen tijde beschikbaar is voor het bevoegd 
gezag.

4.8. Bodemonderzoek

4.8.1. Het nulsituatie bodemonderzoek d.d. 2 mei 2019 met referentie 107151/19-
007.350 opgesteld door Witteveen en Bos geeft de bodemkwaliteit weer en is 
aangemerkt als nulonderzoek.

4.8.2. Binnen drie maanden na verplaatsing of beëindiging van een bodembedreigende 
activiteit voert de inrichtinghouder een eindsituatie-of nulsituatieonderzoek uit op 
de terreindelen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvonden of plaats gaan 
vinden Het bodemonderzoek legt de bodemkwaliteit vast op het tijdstip waarop het 
wordt uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden binnen de in dit 
voorschrift gestelde termijn ter goedkeuring aan het bevoegd gezag aangeboden. 

4.8.3. De bodemonderzoeken als bedoeld in voorschrift 4.8.2. worden uitgevoerd 
onderscheidenlijk opgesteld door een persoon of een instelling die beschikt over 
een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

4.8.4. De resultaten van het in voorschrift 4.8.2. genoemde eindonderzoek moeten in de 
rapportage van dit onderzoek worden vergeleken met de resultaten van het in 
voorschrift 4.9.1 genoemde onderzoek.

4.8.5. Indien uit de resultaten van het eindsituatie-onderzoek blijkt dat er een toename is 
van de concentraties aan verontreinigende stoffen moeten in overleg met het 
bevoegd gezag maatregelen worden genomen om de verontreiniging terug te 
brengen tot het niveau ten tijde van het nulsituatie-onderzoek. Hiervoor moet 
binnen zes maanden een plan van aanpak ter goedkeuring worden overgelegd aan 
het bevoegd gezag.
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5. Afvalwater

5.1. Algemeen

5.1.1. De bedrijfsriolering moet bestand zijn tegen de stoffen die daardoor worden 
afgevoerd. De riolering dient zodanig te zijn aangelegd dat het risico op breuk of 
beschadiging wordt voorkomen.

6. Opslag gevaarlijke stoffen 

6.1. Opslagvoorziening voor verpakt gevaarlijke stoffen tot maximaal 10 ton

6.1.1. Gevaarlijke stoffen die volgens voorschrift 1.3 van de PGS 15 in het 
toepassingsgebied van de ADR vallen en waarvan de ondergrenzen volgens 
hetzelfde artikel naar rato worden overschreden, moeten conform de PGS 15 
worden opgeslagen.
Toelichting: het betreft in ieder geval de tanks met ijzerzout en polyelectroliet

6.1.2. Het is niet toegestaan meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen als bedoeld in voorschrift 
6.1.1 in één opslagvoorziening op te slaan.

6.1.3. In afwijking van voorschrift 6.1.1. zijn de voorschriften 3.4.10, 3.4.12, 3.8, 3.9.1, 
3.17.1 t/m 3.17.3 en 3.19.3 t/m 3.19.5 uit de PGS 15 niet van toepassing. Dit 
betreft voorschriften die van toepassing zijn op de arbeidsomstandigheden.
Toelichting: Het valt buiten de reikwijdte van de Wet Milieubeheer om voorschriften 
op te nemen die van toepassing zijn op de arbeidsomstandigheden. Dit wordt 
geregeld in de arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving. Handhaving van deze 
voorschriften vindt plaats door de arbeidsinspectie.

6.2. Opslag gasflessen

6.2.1. Gasflessen moeten ten alle tijden vast worden opgesteld of anderszins tegen 
omvallen te zijn beschermd. 

6.2.2. Gasflessen waarvan de keuringsdatum is verlopen mogen niet binnen de inrichting 
aanwezig zijn. 

6.2.3. Gasflessen die onder de werkingssfeer van de PGS 15 vallen, moeten volgens 
hoofdstuk 6 van de PGS 15 en de daarin opgenomen verwijzing naar hoofdstuk 3 
van de PGS 15 worden opgeslagen. 
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6.3. Voorschriften bodembedreigende vloeistof in bovengrondse tank

6.3.1. Het opslaan van vloeibare bodembedreigende stoffen in bovengrondse opslagtanks 
vindt plaats boven een lekbak.

6.3.2. Voorschrift 6.3.1is niet van toepassing op een opslagtank die dubbelwandig is 
uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie zijnde:
 een elektronisch lekdetectiesysteem volgens de BRL K910, dat ten minste 

eenmaal per jaar wordt beoordeeld en is goedgekeurd overeenkomstig BRL 
K903, door een bedrijf dat is gecertificeerd op grond van die BRL, of

 een lekdetectiepotsysteem volgens BRL K796, dat ten minste eenmaal per 
maand wordt gecontroleerd op goede werking. Bij het constateren van 
gebreken wordt het lekdetectiepotsysteem binnen een periode van een maand 
hersteld. Eenmaal per jaar wordt van de controle een aantekening in het 
installatieboek gemaakt.

6.3.3. De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met vloeibare 
bodembedreigende stoffen is geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of 
verharding of boven of in een lekbak, of zijn uitgevoerd met een vulpunt morsbak.

6.3.4. De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.

6.3.5. Boven de lekbak, bedoeld in voorschrift 6.3.1, vindt geen opslag van andere 
gevaarlijke stoffen plaats, indien die kunnen reageren met de stoffen in de 
bovengrondse opslagtank

6.4. Opslag van corrosieve stoffen (ADR-8) in bovengrondse tanks 

6.4.1. Het opslaan van stoffen van klasse 8 van het ADR verpakkingsgroep II en III 
zonder bijkomend gevaar in bovengrondse opslagtanks vindt plaats in 
bovengrondse opslagtanks, die met de daarbij behorende leidingen en appendages 
naar hun aard en functie geschikt zijn voor de opslag van de desbetreffende 
stoffen.

6.4.2. De bovengrondse opslagtanks en de daarbij behorende leidingen en appendages 
verkeren in goede staat.

6.4.3. Een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en 
appendages voor het opslaan stoffen van de klasse 8 van het ADR is geïnstalleerd 
en wordt onderhouden en gerepareerd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf 
dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd. De opslagtank, bedoeld in de 
eerste volzin wordt beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door 
een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig dat document.
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6.4.4. De bovengrondse opslagtanks en de daarbij behorende leidingen en appendages 
verkeren in goede staat. Ondergrondse leidingen inclusief appendages worden 
beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig AS 6800 door een persoon of instelling 
die beschikt over een erkenning overeenkomstig dat document.

6.4.5. Het opslaan van stoffen van de klasse 8 van het ADR, verpakkingsgroepen II en III 
zonder bijkomend gevaar in een stationaire bovengrondse opslagtank met de 
daarbij behorende leidingen en appendages voldoet aan de volgende onderdelen 
van PGS 30:
 de paragrafen 2.2 en 2.3
 de voorschriften 2.4.3, 2.6.1, 2.6.3 tot en met 2.6.6 en 2.6.14, en
 paragraaf 4.2, met uitzondering van voorschrift 4.2.3 en tabel 4.1.

6.4.6. Het gebruik van de installaties waarin het opslaan, vullen en afleveren van stoffen 
van de klasse 8 van het ADR, verpakkingsgroepen II en III zonder bijkomend 
gevaar plaatsvindt in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij 
behorende leidingen en appendages, voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 
30: 
 voorschrift 3.2.4
 de paragrafen 3.3, 3.5, 3.6, 5.2 en 5.4, en
 de voorschriften 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.3 en 5.6.4.

6.4.7. Voor een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen 
en appendages gelden de keurings- en herkeuringstermijnen uit tabel 4.15 van de 
Activiteitenregeling zoals deze geldt op het moment van het verlenen van de 
omgevingsvergunning. 

7. Afvalstoffen

7.1. Algemeen

7.1.1. De binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen moeten zodanig worden opgeslagen, 
bewerkt of verwerkt dat daarbij geen ontoelaatbare geur-, stof- en/of 
stoffenemissie naar de omgeving plaatsvindt en geen nadelige gevolgen voor het 
milieu kunnen ontstaan.

7.2. Afvalscheiding 

7.2.1. De verschillende afvalstromen moeten zoveel mogelijk gescheiden, gescheiden 
worden opgeslagen en gescheiden worden afgegeven. 
Voor de volgende afvalstromen geldt een afvalscheidingverplichting:
 papier en karton
 elektrische en elektronische apparatuur
 verpakkingsfolie
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 gevaarlijk afval
 slib
 zand
 roostergoed
 drijfvuil.

7.2.2. 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.

7.3. Opslag van afvalstoffen

7.3.1. De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen
b. 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

c. deze tegen normale behandeling bestand is
d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de 

gevaarlijke afvalstof duidelijk tot uiting komen.

8. Externe veiligheid

8.1. Vastleggen contouren

8.1.1. De plaatsgebonden risicocontour 10-6 ten gevolge van het opslaan van biogas in 
een biogashouder mag niet meer bedragen dan 30 meter.   

8.1.2. De inrichting dient in werking te zijn volgens een actueel 
explosieveiligheidsdocument die is opgesteld conform de ATEX-richtlijnen. 

9. Biogasinstallatie

9.1.  Algemeen

9.1.1. Binnen drie maanden na het verlenen van de omgevingsvergunning dient voor het 
gedeelte van de AWZI waarin zich biogas kan bevinden een kwaliteitsverklaring te 
worden opgesteld.

9.1.2. In de in voorschrift 9.1.1 genoemde kwaliteitsverklaring moet in ieder geval het 
volgende zijn opgenomen:

 Welke materialen zijn toegepast en waarom
 Hoe de gasdichtheid van de installatie is geborgd en wordt gemonitord
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 Hoe de explosieveiligheid van de installatie is geborgd en wordt gemonitord
 binnen welke procesparameters (druk, temperatuur) de installatie veilig en 

zonder afblazen van biogas in werking is
 de minimale en maximale verwerkingscapaciteit van biogas
 de productiecapaciteit van het biogas
 de buffercapaciteit voor het opslaan van biogas
 de ligging van de overdrukbeveiliging(en) en de ingestelde druk
 hoe en hoe vaak onderhoud en controle nodig is en welke deskundigheid 

hiervoor nodig is
 de referentieperiode, 

9.1.3. Vier weken voor het verstrijken van de referentieperiode dient een nieuwe 
kwaliteitsverklaring zoals bedoeld in de voorschriften 9.1.1 en 9.1.2 te worden 
opgesteld.

9.1.4. Als geen nieuwe kwaliteitsverklaring kan worden afgegeven, wordt de installatie 
buiten gebruik gesteld.

9.2. Biogashouder

9.2.1. Een biogashouder is gasdicht uitgevoerd, heeft een overdrukbeveiliging en wordt 
elke twaalf maanden visueel geïnspecteerd.

9.2.2. Onderhoud wordt middels een verplicht onderhoudscontract uitgevoerd zoals 
vermeld in de kwaliteitsverklaring als bedoeld in voorschrift 9.1.1.

9.3. Behandeling biogas voor gebruik 

9.3.1. Het biogas dient voor toepassing door een doelmatige ontzwavelingsinstallatie en 
ontvochtigingsinstallatie worden geleid om zwavel, vocht en siloxanen.
Toelichting: doelmatig is dat het toepassen van het biogas binnen de inrichting leidt 
tot naleving van (emissie-)eisen uit de onderhavige vergunning en/of 
Activiteitenbesluit.

9.3.2. Het zwavelgehalte wordt voor toepassing via een meting continue bewaakt om te 
bewaken dat de ontzwavelinstallatie doelmatig werkt.

9.4. Affakkel voorziening

9.4.1. Affakkelen is alleen toegestaan tijdens incidenten en dus niet tijdens reguliere 
bedrijfsvoeringen en bij onderhoud

9.4.2. Indien er onvoldoende buffercapaciteit van de biogashouder is om reguliere 
onderhoudswerkzaamheden aan de WKK op te vangen, dan dienen er maatregelen 
getroffen te worden om onnodig affakkelen te voorkomen.
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9.4.3. In incidentele situaties kan het bevoegde gezag op een onderbouw verzoek van de 
vergunninghouder besluiten dat voorschrift 9.4.1 tijdelijk niet van toepassing is.

9.4.4. De affakkelvoorziening van de overdrukbeveiliging mondt uit in de buitenlucht op 
een veilige plaats zoals beschreven in het explosieveiligheidsdocument.

9.4.5. De affakkelvoorziening van de overdrukbeveiliging van de biogashouder moet 
jaarlijks worden gecontroleerd op de goede werking. 

9.5. Noodprocedure biogasinstallatie

9.5.1. Voor de biogasinstallatie is een door het bevoegde gezag goedgekeurde 
noodprocedure aanwezig waarin in ieder geval is opgenomen:
 Een beschrijving waar en op welke wijze incidenten worden gedetecteerd 
 Een beschrijving en tijdsplanning van noodzakelijke handelingen bij incidenten 

(denk in ieder geval aan: storing warmtekrachtinstallatie of biogasinstallatie, 
stroomuitval, brand, in werking treden overdrukbeveiliging)

 Een lijst van contactpersonen en instanties en hoe deze worden gewaarschuwd.

9.5.2. Indien de biogasinstallatie niet meer naar behoren functioneert dient direct een 
melding plaats te vinden naar een 24-uurs bezette post.

9.5.3. De noodprocedure is actueel en bekend bij de operators.

9.5.4. Jaarlijks moet de noodprocedure aantoonbaar worden getest.

9.6. Buiten gebruik stellen van de biogasinstallatie

9.6.1. Bij het buiten gebruik stellen van de biogasinstallatie wordt het (restant)biogas uit 
de installatie verwijderd. Het restant biogas wordt als mogelijk nuttig toegepast. Als 
dit niet mogelijk is wordt het vernietigd of anders afgevoerd met zo min mogelijk 
gevaar voor mens en milieu.

9.6.2. Het bevoegd gezag wordt ten minste vier weken voorafgaand aan het buiten 
gebruik stellen hierover geïnformeerd. Hierbij wordt een plan van aanpak 
overgelegd.

10. Bewaren van documenten

10.1. Logboek

10.1.1. De onderstaande documenten of een kopie daarvan worden gedurende vijf 
kalenderjaren na dagtekening bewaard en zijn in de inrichting aanwezig of digitaal 
beschikbaar, voor zover ze een relatie hebben met deze milieuvergunning:
 onderhoudscontracten met betrekking tot in de inrichting aanwezige 

installaties
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 certificaten van de in de inrichting aanwezige installaties
 bewijzen van onderhoud of keuringen van in de inrichting aanwezige 

installaties
 jaarlijkse overzichten van nutsbedrijven van het verbruik van gas, elektriciteit 

en water met betrekking tot de inrichting
 de veiligheidsinformatiebladen van gevaarlijke stoffen die in de inrichting 

aanwezig zijn
 onderzoeksresultaten, keuringen, inspecties en rapportages die voortkomen uit 

de voorschriften van deze vergunning
 afgiftebewijzen van uit de inrichting verwijderde (gevaarlijke) afvalstoffen.

10.1.2. Voor zover in de beschikking wordt verwezen naar ongedateerde uitgaven, normen, 
plannen, notities en dergelijke, wordt bedoeld de voor de datum waarop de 
beschikking is genomen laatst uitgegeven versie met de daarop tot die datum 
uitgegeven aanvullingen.

10.1.3. Alle documenten genoemd in voorschrifit 10.1.1 moeten op diens verzoek aan een 
bevoegd ambtenaar kunnen worden overgelegd.

11. Slotbepalingen

11.1. Beëindiging

11.1.1. Voordat (een deel van) de inrichting wordt beëindigd moeten, voor zover 
noodzakelijk, alle (afval)stoffen, materialen en installaties van (dat deel van) de 
inrichting worden verwijderd en afgevoerd op een legale en milieuhygiënisch 
verantwoorde wijze, één en ander in overleg met het bevoegd bestuursorgaan. 
Indien (delen van) installaties in goede staat van onderhoud worden gehouden kan 
het bevoegd bestuursorgaan besluiten, dat deze niet behoeven te worden 
afgevoerd.


