
 

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Directie Warmte en Ondergrond 

T.a.v. mevrouw  

 

Per mail verzonden: mijnbouwvergunningen@minezk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 1 april 2021 

Betreft Advies m.b.t. oprichting locatie AW-Nobelweg 

 

 Pagina 1 van 21 
 

 

  

 

 

Staatstoezicht op de Mijnen 

Bezoekadres 

Henri Faasdreef 312 

2492 JP Den Haag 

Postadres 

Postbus 24037 

2490 AA Den Haag 

T 070 379 8400 (algemeen) 

F 070 379 8455 (algemeen) 

sodm@minez.nl 

www.sodm.nl 

Behandeld door 

  

T  

 

Ons kenmerk 

ADV-6915 
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Bijlage(n)  

 

Geachte mevrouw ,  

 

Op 22 februari 2021 heeft u namens de minister van Economische Zaken en 

Klimaat (hierna: EZK) aan de Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op 

de Mijnen, hierna: SodM) gevraagd advies uit te over een aanvraag van 

Geocombinatie Leeuwarden B.V. (hierna: GCL) voor een oprichtingsvergunning. 

De aanvraag betreft een locatie voor het winnen van aardwarmte en                                          

wordt aangeduid als AW-Nobelweg te Leeuwarden. De locatie komt gelegen aan 

Nobelweg op het perceel dat kadastraal bekend is als gemeente Huizum, sectie L, 

nummer 85.  

 

Aanvraag bij EZK 

GCL heeft op 12 februari 2021 op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a en e, 

van de Wabo een aanvraag ingediend voor de locatie AW-Nobelweg in verband 

met: 

- het bouwen van bouwwerken, 

- de oprichting van de inrichting inclusief het boren van een doublet (het 

aanleggen van mijnbouwwerken).   

Er is geen aanvraag ingediend voor een inrit of uitrit.  

 

De aanvraag is geregistreerd onder OLO-kenmerk 5817801. Bij SodM is het 

verzoek tot advies geregistreerd onder kenmerk ADV-6915. 

 

Procedure 

Op de aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 26 weken van 

toepassing (§ 3.3 van de Wabo). 

 

Ik heb de aanvraag tot omgevingsvergunning getoetst aan indieningsvereisten 

zoals genoemd in hoofdstuk 4 van de ministeriële regeling omgevingsrecht 

(hierna: Mor). Daarnaast heb ik de aanvraag getoetst aan de Wabo, het Besluit 

Omgevingsrecht (hierna: Bor), het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Ab), 

de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Ar), de Mijnbouwwet (hierna: Mbw) 

en het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (hierna: Barmm). 
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Advies SodM  

Ik ben van mening dat u de gevraagde omgevingsvergunning met voorschriften 

kunt verlenen. Ik licht dat hieronder toe. 

 

Voor de activiteiten “Bouwen” heeft u de gemeente Leeuwarden om advies 

gevraagd met betrekking tot de bouwkundige aspecten en de ruimtelijke inpassing 

van de activiteiten uit deze aanvraag. Ik zal daarom uitsluitend een advies geven 

over de milieuaspecten van deze aanvraag.  

 

 

In uw adviesverzoek vraagt u mij daarnaast om advies betreffende de genoemde 

aanvraag, met inbegrip van het controleren van het overige advies op 

compleetheid, alsmede controle op mogelijke onderlinge conflictsituaties van de 

voorschriften van andere adviseurs.  

 

Ik heb geen adviezen en voorschriften die de andere wettelijke adviseurs mogelijk 

aan u hebben verzonden van u mogen ontvangen, waardoor mijn advies beperkt 

blijft tot de stukken die de aanvrager heeft ingediend via het OLO. 

 

Ik ga ervan uit dat u wel een advies van de gemeente Leeuwarden heeft 

ontvangen over de activiteit bouwen met bijhorende voorschriften. U kunt dat 

advies dan overnemen, met de kanttekening dat de meldingen van de start van 

de bouwwerkzaamheden en de gereedmelding van de bouwwerkzaamheden 

gemeld dienen te worden bij SodM in plaats van de gemeente. 

 

Overwegingen  

 

Algemeen 

Bij de beoordeling van de aanvraag heb ik gebruik gemaakt van onderstaande 

documenten die bij de aanvraag waren gevoegd. Ik adviseer u om deze 

documenten onderdeel te laten zijn van uw besluit. 

a) Aanvraagformulier; 

b) Aanvraag omgevingsvergunning GCL met kenmerk BG5521IBR001F01 van 

Royal Haskoning DHV; 

c) Situatietekening met kenmerk B4-17-01 van Bouwgroep Dijkstra Draisma; 

d) Plattegrond met kenmerk B4-01 van Bouwgroep Dijkstra Draisma; 

e) Bodemonderzoek Nobelweg met kenmerk T&PBF3083R001D02 van Royal 

Haskoning DHV. 

 

 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

In het Ab zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats 

kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.  

 

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een 

inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. Binnen de inrichting 

vinden verschillende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het 

Ab. 
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Er moet worden voldaan aan de volgende paragraaf uit het Ab en de daarbij 

behorende Ar, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde 

(deel)activiteit: 

• Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een 

bodembeschermende voorziening; 

• Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote 

stookinstallatie, gestookt op standaard brandstof  

 

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C 

inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en 

met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 

van het Ab van toepassing kunnen zijn.  

 

Besluit algemene regels milieu mijnbouw  

Het Barmm is van toepassing op mobiele installaties op land met bijbehorend 

terrein, mobiele installaties in oppervlaktewater en onderzeese installaties. Voor 

werkzaamheden met deze mobiele installaties zijn algemene regels vastgesteld en 

beschreven in het Barmm. 

 

Een melding als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Barmm blijft achterwege 

indien voor het aanleggen, het uitbreiden of het wijzigen van een boorgat met een 

mobiele installatie een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en 

onder e, van de Wabo is verleend.  

 

Voor het deel dat de omgevingsvergunning ziet op het aanleggen van het boorgat 

gelden wel de bepalingen uit het Barmm.  

 

Op grond van artikel 3, eerste lid, van het Barmm is de uitvoerder verplicht om  

verdergaande maatregelen - dan het Barmm vereist - te treffen ter voorkoming of 

beperking van nadelige gevolgen voor het milieu voor zover dit redelijkerwijs van 

hem kan worden gevergd. 

 

Op grond van artikel 5b, eerste lid, onder a, van het kan de Minister van 

Economische Zaken en Klimaat voorschriften verbinden om aanvullende eisen. Ik 

acht dat in dit geval niet nodig. 
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Besluit externe veiligheid inrichtingen 

In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) en de Ministeriële 

regeling externe veiligheid inrichtingen zijn categorieën van inrichtingen 

aangewezen waarop het veiligheidsbeleid expliciet van toepassing is. 

Mijnbouwwerken bestemd voor de winning, opslag, bewerking of het 

gereedmaken voor transport van gevaarlijke stoffen is een van de categorieën die 

hierin is genoemd. De inrichting AW-Nobelweg valt niet onder deze categorie 

waardoor de inrichting niet valt onder de werkingssfeer van het Bevi.  

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

De aanvraag heeft betrekking op de oprichting van een mijnbouwwerk tevens 

zijnde een inrichting als bedoeld in artikel 2.6 juncto 2.1, eerste lid, onder e, van 

de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader van de aanvraag. 

Ik heb de aanvraag aan deze aspecten getoetst. Bij mijn advies op de aanvraag 

heb ik dan ook: 

• de bestaande toestand van het milieu betrokken; 

• met het milieubeleidsplan rekening gehouden; 

• de best beschikbare technieken in acht genomen. 

 

In de onderstaande hoofdtukken licht ik dit nader toe, waarbij ik mij beperk tot 

die onderdelen die relevant zijn voor de aanvraag.  

 

Beste beschikbare technieken 

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het 

milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn 

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

voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de 

bron – te beperken en ongedaan te maken. Op grond van artikel 2.14, eerste lid, 

onder c, sub 1, van de Wabo wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste 

de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken 

(hierna: bbt) worden toegepast. Dit uitgangspunt heb ik gehanteerd daar waar ik 

voorschriften heb voorgesteld.  

 

Op grond van artikel 9.2 van de Mor moet bij het bepalen van bbt rekening 

worden gehouden met de bbt-conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen 

informatiedocumenten over bbt. 

 

Op grond van bijlage 1 de Mor moet voor het bepalen van de bbt voor de 

installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden 

aan relevante aangewezen informatiedocumenten over bbt. Gelet op de 

aangevraagde wijzigingen binnen de inrichting zijn in dit geval de volgende 

informatiedocumenten relevant en heb ik daar rekening mee gehouden: 

• de Nederlandse richtlijn bodembescherming 2012 (hierna: NRB); 

• de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 9 cryogene gassen (hierna PGS 9); 

• de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15 opslag van verpakte gevaarlijke 

stoffen (hierna: PGS 15). 
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Algemeen 

Voor het op een correcte wijze omgaan met de in de vergunning opgenomen 

voorschriften stel ik voor om een voorschrift op te nemen die voorziet in een 

adequate instructie en training van het personeel. Hiervoor heb ik een voorstel 

opgenomen onder voorschrift 1.2.1. 

 

Afvalstoffen  

Preventie 

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. 

In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het 

LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat 

afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten 

vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en 

is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijksbrede programma Circulaire 

Economie. 

Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en 

artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in 

omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect. 

 

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van 

afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te 

dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. 

Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de 

hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op. 

Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden 

voorkomen of beperkt.  

Binnen de inrichting ontstaan regulier alleen filtermateriaal. In bijzondere 

omstandigheden zoals calamiteiten kunnen andere afvalstoffen ontstaan.  

 

Gezien de beperkte hoeveelheden concludeer ik dat preventie niet relevant is. Ik 

adviseer daarom om alleen een algemeen voorschrift met betrekking tot de opslag 

en omgang van de afvalstoffen op te nemen en geen specifieke voorschriften over 

de preventie van afvalstoffen. Zie daarvoor de voorgestelde voorschriften 2.1.1 

t/m 2.2.3. 

 

Afvalscheiding 

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij 

paragraaf B.3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor 

bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van 

afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven 

verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal 

bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle 

afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat 

redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.  

Voor een aantal die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in het LAP 

(paragraaf B.3.5.2) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven 

wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen. 
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Daarnaast zijn in bijlage 11 van de Ar verschillende categorieën van gevaarlijke 

en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere 

afvalstoffen of met niet afvalstoffen mogen worden gemengd. Deze categorieën 

moeten dus gescheiden gehouden worden.  

 

Volgens de aanvraag komen binnen de inrichting geen afvalstoffen vrij waarvan 

op grond van paragraaf B.3.5.2 (tabel 2) van het LAP scheiding redelijkerwijs van 

een inrichting kan worden gevergd. Op basis daarvan acht ik het niet redelijk van 

vergunninghouder afvalscheiding te verlangen.  

 

Opslaan van afvalstoffen op de plaats van productie 

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de 

opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de 

tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige 

toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Ik adviseer ik u daarom in 

de vergunning vast te leggen dat de termijn van opslag voorafgaand aan 

verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige 

toepassing maximaal 3 jaar is. Ik heb hiervoor een voorstel voor de voorschriften 

2.2.4 opgenomen. 

 

Mengen van afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting 

Voor het mengen van afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting zijn de algemene 

regels uit het Ab en daarbij behorende Ar van toepassing. Afwijken van de in het 

Ab opgenomen mengverboden kan alleen worden toestaan voor het mengen van 

niet-gevaarlijke afvalstoffen indien het gescheiden houden en gescheiden afgeven 

redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Het beleid zoals opgenomen in de delen 

B3 (afvalscheiding) en B7 (mengen) van LAP is hiervoor als toetsingskader 

gebruikt. 

 

Op grond van de aanvraag concludeer ik dat er geen vermenging van 

afvalstromen plaatsvindt binnen de inrichting. Ik acht het daarom niet van belang 

om daar voorschriften voor op te nemen. 

 

Afvalwater en waterbesparing 

 

Lozing afvalwater 

Het afvalwater afkomstig van de pompruimte wordt net als het sanitaire 

afvalwater geloosd op de gemeentelijke riolering. Hiervoor is de Instructie-

regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing. Op grond van deze 

regeling moeten in de vergunning voorschriften opgenomen worden die gericht 

zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de 

bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. 

Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater 

van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt 

aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast 

dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van 

dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het 

oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.  
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Stoffen die op grond van het BBT-informatiedocument Algemene 

BeoordelingsMethodiek 2016, aangewezen krachtens artikel 5.4, eerste lid, van 

het Besluit omgevingsrecht, worden aangemerkt als stoffen waarvoor een 

saneringsinspanning Z of A geldt, mogen enkel geloosd worden wanneer is 

voldaan aan de saneringsinspanning. Met name voor het formatiewater geldt dat 

dit kan vallen onder saneringsinspanning Z of A. Indien het nodig is dat dit 

geloosd wordt zal vooraf aangetoond moeten worden dat er geen sprake is van 

saneringsinspanning Z of A. Indien het formatiewater wel valt onder 

saneringsinspanning Z of A zal vooraf aangetoond moeten worden dat voldaan is 

aan de saneringsinspanning voordat geloosd mag worden. Indien dat niet is 

aangetoond, zal het afvalwater afgevoerd moeten worden naar een erkend 

verwerker. De voorschriften 3.1.1 tot en met 3.1.4 zien hierop. 

 

Het hemelwater dat terechtkomt op het verharde terrein wordt via waterbakken 

geloosd op het omliggende oppervlaktewater. Het waterschap is bevoegd gezag 

voor deze lozing. Ik heb deze lozing daarom niet beoordeeld.  

 

Waterbesparing 

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik 

van drinkwater vormt dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de Wabo. 

Het gebruik van drinkwater als proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt 

tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is.  

In de aanvraag is niet aangegeven hoeveel water er op jaarbasis wordt verbruikt 

wat leidt tot het ontstaan van het huishoudelijk afvalwater. Gezien de activiteiten 

en de beperkte aanwezigheid van personen op de locatie neem ik aan dat de 

hoeveelheid zeer beperkt zal zijn waardoor ik het niet noodzakelijk acht om de 

aanvraag op dit punt te laten aanvullen.  

 

Bodem 

Het kader voor de bescherming van de bodem 

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de NRB. 

Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en 

maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in 

bepaalde bestaande situaties kan volgens de NRB onder voorwaarden volstaan 

worden met een aanvaardbaar bodemrisico.  

 

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt 

bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om 

tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de 

normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in 

situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een 

eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, 

bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waarin 

de NRB voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van 

verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.  

 

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats: 

• Opvang verontreinigd hemelwater; 

• Opslag anticorrosievloeistof; 
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• Productie pompen; 

• Koeler; 

• Bovengronds leidingwerk 

 

Ik heb het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en kan 

instemmen met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document 

blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar 

bodemrisico wordt behaald. 

 

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen stel ik wel voor om in de 

vergunning voorschriften op te nemen die voorzien in de inspectie en het 

onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen. Ik heb hiervoor een 

voorstel gedaan met voorschrift 4.1.1. t/m en 4.2.2.   

 

Zoals reeds genoemd op bladzijde 5 van dit advies, heb ik een voorstel 

opgenomen onder voorschrift 1.2.1 over adequate instructie en training van het 

personeel. Dat voorschrift is heeft een belangrijke relatie met de voorschriften 

4.1.1 t/m 4.2.2, opdat de inspectie en het onderhoud van de 

bodembeschermende voorzieningen adequaat plaatsvindt.  

 

Nulsituatieonderzoek 

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een 

verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of 

aantasting van de bodem optreedt. Bij de aanvraag is een verkennend 

bodemonderzoek aangeleverd opgesteld conform NEN-5740. Hiermee is voldaan 

aan voorschrift 2.11, eerste lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer.   

 

Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging  

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een 

eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien 

blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de 

bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Doordat artikel 2.11 van het Ab 

rechtstreeks werkend is, is er geen noodzaak voor het opnemen van voorschriften 

hiervoor. 

 

Energie 

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door 

de inrichting (volgens de aanvraag 10.000.000 kWh/jaar elektriciteit en 500.000 

m3 aardgas). In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene 

regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een 

jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m3 aan aardgasequivalenten of een 

jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit als 

energierelevant bestempeld. 

 

Op basis van artikel 5.7 Besluit omgevingsrecht kan bevoegd gezag voorschriften 

in de vergunning opnemen met betrekking tot een doelmatig gebruik van energie.  

 

Uitgangspunt is dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting of het 

mijnbouwwerk in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 9 van 21 
 

Staatstoezicht op de Mijnen 

 
Ons kenmerk 

ADV-6915 

toegepast, zoals bedoeld in artikel 2.14 Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo). 

 

Energierelevante bedrijven die vallen en onder de Tijdelijke regeling 

implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie en de bedrijven onder 

het Activiteiten milieubeheer zijn verplicht vierjaarlijks een energie onderzoek op 

te stellen. Voor de type C-inrichtingen (niet EED-inrichtingen, en niet MJA-

deelnemers) geldt eveneens een vierjaarlijkse onderzoeksverplichting. Hiermee 

wordt aangesloten bij eenzelfde verplichting die van toepassing is voor de EED-

ondernemingen, MJA-deelnemers en de type A-/B-inrichtingen die vallen onder 

het Activiteitenbesluit. De overige vergunningsplichtige inrichtingen zijn immers 

over het algemeen ook energie-relevant en hierbij is vaak evenveel of meer 

besparingspotentieel als bij type A-/B-inrichtingen en EED-ondernemingen. 

Hiermee ontstaat een gelijk speelveld voor alle type energie-relevante 

inrichtingen. 

 

Door deze vierjaarlijkse onderzoeksverplichting wordt BBT voor het onderdeel 

energie periodiek in kaart gebracht. In aansluiting op de bovenstaande genoemde 

wettelijke regelingen, adviseer ik om voor deze locatie een vierjaarlijks energie 

onderzoek voor te schrijven. Ik heb hiervoor een voorstel opgenomen onder de 

voorschrift 1.5.1. 

 

Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen) 

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen 

opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een 

aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze 

PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de 

bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting is de 

PGS 15 relevant. 

 

In de aanvraag is aangegeven dat de opslag van de mijnbouwhulpstoffen plaats 

vindt in een opslagvoorziening die voldoet aan de PGS 15. Gezien de hoeveelheid 

in opslag is er geen sprake van werkvoorraad waardoor ik voorstel om een 

voorschrift op te nemen met betrekking tot de opslag van de 

mijnbouwhulpstoffen. Ik heb hiervoor voorschrift 7.1.1 opgenomen. 

 

Geluid 

Algemeen 

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze 

geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door de pompen en aanwezige 

installaties. De veroorzaakte geluidsbelasting van het gehele complex inclusief de 

activiteiten op de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart 

gebracht in een akoestisch rapport van 12 februari 2021 met kenmerk 

BH5521IBR003F01 dat is opgesteld door Royal HaskoningDHV B.V.  

In de aanvulling van 9 maart 2021 is de geluidsbelasting die tijdens de 

exploitatiefase inzichtelijk gemaakt voor de activiteiten van GCL.  

 

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de 

geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). 
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Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus als gevolg 

van het in werking zijn van de inrichting. 

 

Beoordeling 

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze 

geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking 

industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998" (hierna: de Handreiking). 

De inrichting ligt in de gemeente Leeuwarden. 

 

In artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn geluidgrenswaarden 

gesteld die gelden voor inrichtingen waarvoor geen omgevingsvergunning op 

grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht is vereist. De Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State heeft in haar uitspraak van 27 maar 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:952, geoordeeld dat een bestuursorgaan, gebruik makend van 

zijn beoordelingsruimte, dezelfde grenswaarden ook toereikend kan achten voor 

inrichtingen waarvoor wel een omgevingsvergunning is vereist, zoals de inrichting 

waarvoor thans vergunning is gevraagd. 

 

In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag,- avond,- en 

nachtperiode.  

De berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus bedragen volgens de 

aanvraag ten hoogste 37 dB(A) als etmaalwaarde op de gevel van woningen en 47 

dB(A) op een vergunningspunt.  

 

Uit het bij de vergunningaanvraag behorende geluidrapport blijkt dat aan de 

grenswaarden zoals gesteld in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer 

kan worden voldaan. Met het in de vergunning voorschrijven van deze 

grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale 

geluidniveau, is de door de inrichting veroorzaakte geluidbelasting toereikend 

beperkt. 

 

Verkeer 

Het geluid van het verkeer van en naar de locatie tijdens de exploitatiefase over 

de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt 

door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de 

vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996. 

 

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de aangevraagde situatie milieu 

hygiënisch aanvaardbaar. 

 

Ik stel voor om aan de vergunning voorschriften te verbinden, waarin 

grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden. De 

geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde 

activiteiten gewenste geluidsruimte. 
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Geur 

Landelijk beleid 

Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Ab en in de 

Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en 

bedrijven (niet veehouderijen). Als algemene doelstelling geldt het zoveel 

mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. 

Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het aanvaardbaar 

hinderniveau centraal. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie 

vastgesteld en op grond van het Ab als maatwerkvoorschrift aan de vergunning 

verbonden. Alleen als de emissies van de inrichting in het Ab uitgezonderd zijn, 

worden de geuremissies in de vergunning beoordeeld.  

 

Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt 

beschouwd. De aspecten die bij het vaststellen van het aanvaardbaar 

hinderniveau worden meegewogen, zijn opgenomen in artikel 2.7a, derde lid, van 

het Ab. 

 

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in 

overeenstemming met het BBT-principe. Voor een aantal branches zijn in het Ab 

voorschriften opgenomen.  

 

Gezien de bedrijfsmatige activiteiten op de locatie acht ik het niet aannemelijk dat 

er binnen de locatie activiteiten plaats vinden welke geur buiten de locatie kunnen 

veroorzaken. Ik acht het daarom niet noodzakelijk om voor dit aspect 

voorschriften op te nemen.  

 

Lucht 

Toetsingskader 

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk 

beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de BBT en het 

voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wm. 

 

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene 

regels van het Ab. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze 

vergunning opgenomen. 

Het Ab biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde 

voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels. 

 

In dit advies wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast 

de toetsing aan de BBT en Ab heb ik beoordeeld of de emissienormering van het 

Ab toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Tevens 

heb ik getoetst aan de luchtkwaliteitseisen uit bijlage 2 van de Wm.  

 

Binnen de locatie zijn de activiteiten die emissies naar de lucht tot gevolg hebben 

de pompen op de locatie. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen puntbronemissies 

afkomstig van procesinstallaties en verbrandingsinstallaties alsmede van diffuse 

emissies en storingsemissies. 
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Puntbronemissies van procesinstallaties 

De locatie is geen IPPC-installatie, zodat op de installaties van de locatie afdeling 

2.3 van het Ab van toepassing is. Alle emissiestromen van de inrichting zijn per 

categorie en per klasse gesommeerd en door mij getoetst aan de daarvoor 

geldende grensmassastroom volgens de sommatiebepaling van artikel 2.5 van het 

Ab. Hieruit blijkt dat de emissies niet de grensmassastroom overschrijden. De 

rechtsreeks werkende emissiegrenswaarden van het Ab gelden voor elk 

emissiepunt afzonderlijk. 

 

Ik acht het daarom niet noodzakelijk om voorschriften op te nemen voor de 

emissies naar lucht. 

 

Ongewone voorvallen 

In artikel 17.2, eerste lid van de Wm is vastgelegd dat ongewone voorvallen 

waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door 

het bedrijf zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag moeten worden gemeld. In 

het kader van handhaving wil ik voorstellen om een voorschrift op te nemen dat 

een ongewoon voorval ook gemeld moet worden bij de toezichthouder.  

 

Conclusie  

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteiten 

van een inrichting concludeer ik dat de omgevingsvergunning verleend zou 

kunnen worden. Hieronder heb ik de voor deze locatie relevante voorschriften 

voorgesteld. 
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Maximaal geluidsniveau 

(LAmax) 

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in 

de meterstand 'fast', verminderd met de 

meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt 

overeen met een tijdconstante van 125 ms. 

De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde 

niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit 

bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 

162): 

NEN 5744 
NEN 5744:2011 + A1: 2013 Bodem- Monsterneming 

van grondwater, maart 2011; 

Ongewoon voorval 

Elke gebeurtenis in een inrichting, ongeacht de 

oorzaak van die gebeurtenis, die afwijkt van de 

normale bedrijfsactiviteiten - met inbegrip van 

storingen in het productieproces en storingen in de 

voorzieningen (mits daaruit nadelige gevolgen voor 

het milieu voortkomen) van de inrichtingen alsook 

ongelukken en calamiteiten – en waardoor nadelige 

gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te 

ontstaan. 

Procesinstallaties 

Installaties waarin processen en andere handelingen 

worden uitgevoerd, inbegrepen de direct hiertoe 

behorende installaties voor de terugwinning, 

zuivering en/of vernietiging van producten, 

afvalstoffen, afvalwater en afvalgassen en voor 

tussenopslag van deze stoffen of voor de beveiliging 

Referentieniveau 

het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten 

over een bepaalde periode gedurende 95% van de 

tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van 

de inrichting zelf; het optredende equivalente 

geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door 

wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien 

verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 

07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening 

mogen worden gebracht met een intensiteit van 

meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die 

periode. 

Toezichthouder 

Staatstoezicht op de Mijnen  

Postbus 24037  

2490 AA Den Haag  

Website: www.sodm.nl  

E-mail: omgevingsloket@sodm.nl  

telefoon: 070 – 379 8400 

 

  



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 15 van 21 
 

Staatstoezicht op de Mijnen 

 
Ons kenmerk 

ADV-6915 

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:  

a. alle gebouwen en de installaties met hun functies; 

b. 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 vergunninghouder 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 vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen 

aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving 

van de in deze vergunning opgenomen voorschriften. 

1.2.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat 

gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag 

daarvan in kennis worden gesteld. 

1.3 Ongewone voorvallen 

1.3.1 Na elk ongewoon voorval moet worden bepaald of sprake is van een 

ongewoon voorval met of zonder significante gevolgen voor het milieu. 

1.3.2 Ongewone voorvallen die worden geclassificeerd als ongewoon voorval 

mét significante gevolgen voor het milieu moeten zo spoedig mogelijk  

worden gemeld bij de toezichthouder. 

1.3.3 Ongewone voorvallen die na toepassing van het meldschema worden 

geclassificeerd als ongewoon voorval zónder significante gevolgen voor 

het milieu moeten binnen 24 uur na het ongewone voorval zijn 

opgenomen in het registratiesysteem voor ongewone voorvallen. 
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1.3.4 In het registratiesysteem voor ongewone voorvallen moet van de 

voorvallen zónder significante gevolgen voor het milieu tenminste de 

volgende zaken te worden vastgelegd: 

a. datum, tijdstip en duur van het ongewoon voorval; 

b. datum en tijdstip van registratie; 

c. de locatie van het ongewoon voorval; 

d. korte omschrijving van het ongewoon voorval; 

e. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen en een indicatie 

van de hoeveelheid ervan; 

f. een indicatie van het (mogelijk) belaste milieucompartiment, hinder 

of veiligheidsaspecten. 

1.3.5 Vergunninghouder moet de bepalingen van voorgaande 

meldingsvoorschriften verwerken in interne bedrijfsinstructies.  

1.3.6 In de bedrijfsinterne instructies moet tenminste aandacht worden 

besteed aan: 

a. de wijze waarop ongewone voorvallen worden gesignaleerd; 

b. de wijze waarop zowel intern als extern wordt gecommuniceerd over 

een ongewoon voorval; 

c. de wijze waarop ongewone voorvallen worden onderzocht; 

d. de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 

medewerkers die betrokken zijn bij het afhandelingsproces van 

ongewone voorvallen. 

1.4 Registratie 

1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief 

aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen 

de inrichting de volgende documenten aanwezig: 

a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en 

meldingen; 

b. de actuele veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de 

inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen; 

c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze 

vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, 

onderhoud, registraties en/of metingen; 

d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.  

 De documenten genoemd onder c en onder d moeten ten minste vijf jaar 

worden bewaard. 

1.4.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is 

ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel 

weg te nemen, moeten worden geregistreerd. 

  



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 17 van 21 
 

Staatstoezicht op de Mijnen 

 
Ons kenmerk 

ADV-6915 

1.5 Energierelevante inrichting 

1.5.1 Vierjaarlijks, te beginnen 2021, moet een (geactualiseerd) energie 

onderzoek worden ingediend. Het energie efficiëntie plan moet de 

volgende elementen bevatten: 

a. een beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen 

(eventueel per bedrijfsonderdeel);  

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

overzicht van de energiebalans van het totale object met een 

toedeling van ten minste 90% van het totale energiegebruik aan 

individuele installaties en (deel)processen en waarin ook de uitgaande 

energiestromen, inclusief vermogens en temperatuurniveaus, zijn 

weergegeven;  

c. per maatregel (techniek/voorziening):  

a. de jaarlijkse energiebesparing 

b. de (meer) investeringskosten 

c. de verwachte economische levensduur 

d. de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de 

energietarieven die tijdens het onderzoek gelden 

e. een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten 

anders dan samenhangende met energiebesparing 

f. de onderbouwing en de conclusie dat de maatregel rendabel 

of niet rendabel is;  

d. een overzicht van mogelijke organisatorische (waaronder 

bedieningsinstructies) en good house keeping maatregelen 

(waaronder onderhoud) die leiden tot energiebesparing. 

e. een energie uitvoeringsplan voor de energiebesparende maatregelen. 

In het energie uitvoeringsplan is ten minste voor alle rendabele 

maatregelen (technieken en voorzieningen) aangegeven wanneer die 

zullen worden getroffen. Als er rendabele maatregelen zijn die niet 

zullen worden uitgevoerd, dan wordt dat in het plan gemotiveerd. 

 

Indien sprake is van actualisatie van het energie onderzoek en de 

installaties niet zijn gewijzigd, kan volstaan worden met een 

actualisatie van de onderdelen c, d, en e uit het energie onderzoek. 

Het energie onderzoek wordt beoordeeld door het bevoegd gezag. 

Indien het bevoegd gezag dit nodig acht, moet het energie onderzoek 

worden aangevuld en opnieuw worden aangeboden conform dit 

voorschrift. 

 

2 AFVALSTOFFEN 

2.1 Afvalscheiding 

2.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, 

gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te 

voeren: 

a. Mogelijk radioactief materiaal; 

b. Onderhoudsmateriaal niet radioactief. 
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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 buiten de inrichting kan 

verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten 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: 

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 gevaar aspecten 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. 

2.2.4 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar 

bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van 

afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder 

aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen 

gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen. 

 

3 AFVALWATER EN WATERBESPARING 

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 

zuivering technisch werk behorende apparatuur; 

b) de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een 

openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk; 

c) de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een 

oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. 

3.1.2 Bedrijfsafvalwater dat op het riool wordt geloosd 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 zijn dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-

ISO 10523 (2012); 

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 vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of 

methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, 

of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen 
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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. 

3.1.4 Stoffen die op grond van het BBT-informatiedocument Algemene 

BeoordelingsMethodiek 2016, aangewezen krachtens artikel 5.4, eerste 

lid, van het Besluit omgevingsrecht, worden aangemerkt als stoffen 

waarvoor een saneringsinspanning Z of A geldt, mogen enkel geloosd 

worden wanneer is voldaan aan de saneringsinspanning. Formatiewater 

mag derhalve in beginsel niet geloosd worden op de riolering. 

 

4 BODEM 

4.1 Algemeen 

4.1.1 Het bodemrisico van de winning van aardwarmte moet door het treffen 

van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een 

verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB. 

4.2 Vloeistofkerende vloeren 

4.2.1 Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud 

van de vloeistofkerende vloer of voorziening. 

4.2.2 De vergunninghouder neemt alle maatregelen die noodzakelijk zijn om 

een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken.  

 

5 GELUID 

5.1 Algemeen 

5.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van 

de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding 

meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999. 

5.2 Representatieve bedrijfssituatie 

5.2.1 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 gevels 

van de nabij gelegen woningen tijdens de dag- avond- en nachtperiode 

niet meer bedragen dan respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A). De 

beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is 

respectievelijk 1,5/1,5/4 meter. 

5.2.2 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 op de gevel van de woningen 

van derden tijdens de dag- avond- en nachtperiode niet meer bedragen 

dan 70, 65 en 60 dB(A). De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en 

nachtperiode is respectievelijk 1,5/1,5/4 meter. 
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6 PROCESINSTALLATIES 

6.1 Meet-, regel- en beveiligingsapparatuur 

6.1.1 Meet-, regel- of beveiligingsapparatuur die direct verband heeft met het 

optreden van bijzondere situaties voor wat betreft veiligheid en emissies, 

welke niet of slecht functioneert moet direct worden gerepareerd of 

worden vervangen. Als de betreffende apparatuur niet direct kan worden 

gerepareerd of vervangen moeten de activiteiten onverwijld worden 

stilgelegd tenzij vergunninghoud(st)er kan aantonen dat met behulp van 

bijvoorbeeld visueel toezicht het proces tijdelijk afdoende kan worden 

beheerst. 

6.1.2 De zogenaamde kritische alarmeringen (alarmeringen die direct verband 

hebben met het optreden van bijzondere situaties voor wat betreft 

veiligheid en emissies) moeten visueel en akoestisch worden aangegeven 

en moeten gehandhaafd blijven totdat ze door terzake kundig personeel 

worden geaccepteerd. 

6.2 Communicatie 

6.2.1 Tekeningen, procesbeschrijvingen en equipmentlijsten moeten op 

regelmatige basis worden geactualiseerd volgens een hiervoor geldende 

procedure. In deze procedure moet worden geregeld dat tekeningen in 

de controlekamer binnen zes weken nadat de wijzigingen zijn 

doorgevoerd worden bijgewerkt en dat wijzigingen tenminste eens per 

jaar in een centraal archiefsysteem worden verwerkt. Tot het aanwezig 

zijn van de definitieve tekeningen moeten de voorlopige tekeningen 

beschikbaar zijn in de controlekamer. 
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7 OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS 15 

OPSLAGEN) 

7.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen zoals gedefinieerd in de 

richtlijn PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde opslagruimten 

plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 

15: 

a. paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2; 

b. b.paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.13; 

c. c.de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3; 

d. d.de voorschriften 3.4.1 tot en met 3.4.8; 

e. e.de paragrafen 3.6, 3.7, 3.11 en 3.12; 

f. f.de voorschriften 3.13.1 en 3.13.2; 

g. g.voorschrift 3.14.1, en 

h. h.de paragrafen 3.15, 3.16, 3.18 en 3.19.1. 

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Vanzelfsprekend ben ik 

bereid dit advies nader toe te lichten.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Inspecteur-generaal der Mijnen, 

namens deze: 

 

[Digitaal verstuurd dus geen handtekening]  

 

 

Senior adviseur Vergunningverlening 

 




