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1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 

 

Onderwerp 

Wij hebben op 29 december 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van  Exter B.V. Het 

betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieubeheervergunning (revisie van een eerder verleende 

vergunning) voor het produceren van hartige smaakstoffen. De aanvraag betreft de locatie Gerrit Bolkade 1, 6, 7a, 

8 en 10 en Daam Schijfweg 3 te Zaandam. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 21322.  

 

Besluit 

 

Wij besluiten: 

 

1. De op 29 december 2014 aangevraagde omgevingsvergunning met OLO-aanvraagnummer 1583371 als 

bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo aan Exter B.V. te verlenen; 

2. Aan de vergunning de hierna in hoofdstuk 3 opgenomen voorschriften te verbinden; 

3. Op de voorbereiding van het besluit tot het stellen van het maatwerkvoorschrift afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht van toepassing te verklaren, en 

4. De onder bijlage 2 en 3 van deze vergunning opgenomen maatwerkvoorschriften vast te stellen. 

 

Dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning: 

 

- Aanvraagformulier, d.d. 29 december 2014; 

- Geurrapport met kenmerk EXTE14D1 van november 2014, d.d. 29 december 2014; 

- Aanvullend geurrapport met kenmerk 20151126EXT van 26 november 2015, d.d. 27 november 2015; 

- Gegevens situatie lozing afvalwater, mail van 26 november 2015; 

- Geluidrapport uitgevoerd door Bosman van 10 december 2014, d.d. 29 december 2014. 

 

Ondertekening 

Hoogachtend, 

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, 

namens deze, 

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 

voor deze, 

 

 

Mevrouw A.M. Hopman 

Teammanager Vergunningverlening  

Portefeuille Branches B 

 

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer informatie: 

http://www.odnzkg.nl/contact/digitale-werkwijze/ 

 

 

http://www.odnzkg.nl/contact/digitale-werkwijze/
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Beroepsclausule 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag waarop het 

besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, 

Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het 

besluit niet op.  

 

Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd 

aan de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank.  

 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening 

(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

 

Wij verwijzen u naar de publicatie Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid. Daar vindt u informatie 

over hoe u beroep kunt instellen als u het ook niet eens bent met het besluit. Zie: http://www.rijksoverheid.nl. 

 

Inwerkingtreding beschikking 

 

Bij beroepstermijn 

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn zoals bedoeld in artikel 6:7 van 

de Algemene wet bestuursrecht (zes weken na de datum bekendmaking van de vergunning), voor het indienen 

van een beroepschrift in gevallen waarin zij is voorbereid met toepassing van afdeling 3:4 van de Algemene wet 

bestuursrecht (artikel 6.1, tweede lid, onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

 

Bij voorlopige voorziening  

Indien in gevallen, zoals bedoeld in artikel 6.1, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 

gedurende de daar bedoelde termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, 

treedt de beschikking niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist (artikel 6.1, derde lid van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht).   

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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2. PROCEDURELE OVERWEGINGEN 

 

Gegevens aanvrager 

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: 

 

- een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieubeheervergunning (revisie). 

 

Exter B.V. is een inrichting voor het produceren van hartige smaakstoffen, inclusief laboratorium, kantoor en 

opslag, en is gelegen op de locatie Gerrit Bolkade 1, 6, 7a, 8 en 10 en Daam Schijfweg 3 te Zaandam. 

Bevoegd gezag 

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit 

omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om op de omgevingsvergunning 

te beslissen.  

Ontvankelijkheid 

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van artikel 2.8 Wabo, paragraaf 4.2 Bor en de artikelen 

uit de Regeling omgevingsrecht getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende 

informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De 

aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. 

Procedure 

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van 

de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of 

huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een 

milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen 

kennis gegeven van de aanvraag in het Zaans Stadsblad.  

  

Adviezen 

Gelet op het bepaalde in artikel 2.6 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de 

aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden: 

 

 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; 

 
Het advies hebben wij op 16 december 2015 ontvangen. In de betreffende paragraaf gaan wij hier nader op in. 

Ter inzage legging 

Het ontwerp van het te nemen besluit, met de hierop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig waren 

voor een beoordeling van het ontwerp, heeft zes weken ter inzage gelegen. Voorafgaande aan deze 

terinzagelegging is van de komst van het ontwerp kennis gegeven op de website van  en in het Zaans Stadsblad. 

 

Zienswijzen ontvangen 

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit zijn er geen zienswijzen ontvangen binnen de 

daarvoor geldende termijn. 
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Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning 

Het definitief besluit is in de considerans aangepast naar aanleiding van het aangepast geurbeleid van Zaanstad, 

dat door de gemeenteraad van Zaanstad op 14 juli 2016 is vastgesteld. 
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3. HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING OF DE WERKING DAARVAN (REVISIE) 

 

Voorschriften 

Algemeen 

 

Gedragsvoorschriften 

 

1.1  

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

 

1.2   

Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en 

altijd goed bereikbaar zijn. 

 

1.3   

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden 

daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte 

plaatsvinden. 

 

1.4   

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting 

nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige 

gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 

3 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld. 

 

1.5  

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en 

materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens 

vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd. 

 

1.6   

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. 

 

1.7   

Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct 

het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld. 

 

Instructie 

 

1.8  

De aanvrager 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. 
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1.9  

Binnen de organisatie is tenminste één persoon belast met de zorg voor alle milieutaken, inclusief de naleving van 

de voorschriften verbonden aan deze vergunning. Deze functionaris is ook verantwoordelijk voor de contacten met 

het bevoegd gezag. 

 

Registratie en onderzoeken 

 

1.10  

Binnen de inrichting moeten de volgende documenten beschikbaar zijn: 

 

a. De schriftelijke instructies voor het personeel; 

b. De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties 

en onderzoeken; 

c. Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip 

en de genomen maatregelen; 

d. Registratie van het energie- en waterverbruik; 

e. Het bedrijfsnoodplan; 

f. Registratie van klachten van derden omtrent milieuaspecten en daarop ondernomen acties; 

g. Een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen. 

 

1.11  

De in het vorig voorschrift bedoelde documenten zijn toegankelijk voor de daartoe bevoegde ambtenaren. 

 

 

Afvalstoffen 

 

 

Afvalscheiding 

2.1  

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan 

te bieden dan wel zelf af te voeren: 

 

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen 

- papier en karton; 

- hout; 

- metalen; 

- elektrische en elektronische apparatuur; 

- Overig/restafval. 

 

Opslag van afvalstoffen 

2.2  

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 van het openbaar terrein rond de inrichting 

plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen. 
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2.3  

De vergunninghouder moet alle maatregelen of voorzieningen treffen ter voorkoming van geuroverlast en ter 

beperking van geurwaarneming buiten de inrichting ten gevolge van de opslag van afvalstoffen binnen de 

inrichting. 

2.4  

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat: 

 

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen; 

- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die 

gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen; 

- deze tegen normale behandeling bestand is; 

- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen. 

 

 

Bodem 

 

Algemeen 

3.1  

Het bodemrisico van de bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting, moet door het treffen van een 

combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in 

de NRB 2012. 

 

Eindsituatie bodemonderzoek 

3.2  

Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een 

bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek 

onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, 

mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het 

eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten 

hebben plaatsgevonden.  

 

3.3  

Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een 

toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De monsterneming en analyse van de 

monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725. 

 

Herstelplicht (bodemsanering) 

3.4  

Indien uit het rapport, bedoeld in het voorschrift 3.2 blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de 

inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat binnen zes maanden 

na toezending van dat rapport aan het bevoegd gezag de bodemkwaliteit is hersteld tot: 

 

- de situatie bij oprichting of verandering van de inrichting voor zover die situatie is vastgelegd in een rapport; 

- de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit indien er geen rapport als bedoeld in 

onderdeel a beschikbaar is. 
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3.5  

Gemorste verontreinigende stoffen, waaronder begrepen afvalstoffen, moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. 

Hiertoe moeten voor de vloeibare (afval)stoffen voldoende neutralisatie- en/of absorptiemateriaal en voor de vaste 

(afval)stoffen doelmatige gereedschappen aanwezig zijn. 

 

 

Energie 

 

4.1  

Na eventuele beëindiging van de deelname aan de MJA-3 moet vergunninghouder dit binnen 3 maanden, met 

opgaaf van de reden van beëindiging van de deelname aan de MJA, melden aan het bevoegd gezag. 

 

 

Veiligheid 

 

Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen 

5.1  

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de categorieën waarop de richtlijn PGS 15:2011 

van toepassing is moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet, voldoen aan de 

voorschriften van hoofdstuk 3 van deze richtlijn, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.5 t/m 

3.7, 3.22 en 3.24 t/m 3.27. 

 

Gasflessen 

5.2  

De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet, 

voor zover niet anders geregeld in de hierna volgende voorschriften, voldoen aan de voorschriften van de 

paragrafen 6.1.2, 6.1.3, 6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS 15:2011. 

 

Installaties voor cryogene gassen (stikstof) 

5.3  

Vloeibare stikstof mag uitsluitend worden opgeslagen in een speciaal hiertoe bestemd reservoir. De gehele 

installatie en het vulpunt moet doelmatig tegen aanrijden zijn beschermd. 

 

5.4  

Een buiten gebruik gestelde stationaire opslagtank wordt druk- en gasvrij gemaakt door een deskundig persoon. 

Een bewijs van een druk- en gasvrij gemaakte opslagtank wordt aan het bevoegd gezag overlegd. 
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5.5  

Bij het vullen van een opslagtank wordt de maximale vullingsgraad niet overschreden. De maximale vullingsgraad 

is 90% tenzij op of bij de opslagtank een andere maximale vullingsgraad is aangegeven. 

 

5.6  

Met betrekking tot de opstelplaats van een bovengrondse stationaire opslagtank met stikstof wordt ten opzichte 

van de erfscheiding een afstand in acht genomen van 3 meter. 

 

5.7  

Binnen een afstand van ten minste 3 m in horizontale en ten minste 1,5 m in verticale richting van de verticale 

projectie van het reservoir op de gevel mogen zich geen aanzuigopeningen van ventilatiesystemen bevinden. 

 

5.8  

Een gevel waartegen een reservoir is geplaatst moet een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag hebben 

van ten minste 60 minuten, gemeten binnen de verticale projectie van het reservoir op de gevel en binnen een 

afstand van deze projectie van ten minste 2 m horizontaal en ten minste 4 m verticaal. 

 

5.9  

Een bovengrondse stationaire opslagtank met stikstof wordt geplaatst op een ondergrond die uit onbrandbaar 

materiaal bestaat. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, is een doelmatige fundering aangebracht. Een 

eventueel aangebrachte fundering of draagconstructie is vervaardigd uit materiaal dat een brand niet onderhoudt. 

 

5.10  

Een bovengrondse stationaire opslagtank met stikstof, de leidingen en het vulpunt zijn doelmatig tegen aanrijding 

beschermd. 

 

5.11  

Een bovengrondse stationaire opslagtank met stikstof, de leidingen en het vulpunt zijn ontoegankelijk opgesteld 

voor onbevoegden. 

 

Opslag ADR klasse 8 vloeistof in een bovengrondse opslagtank 

5.12  

Een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor het opslaan van 

stoffen van de klasse 8 van het ADR, verpakkingsgroepen II en III zonder bijkomend gevaar, is uitgevoerd en 

geïnstalleerd en wordt gerepareerd of vervangen en beoordeeld overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit 

bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een 

erkenning op grond van dat besluit. 

 

5.13  

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 30:2011 (december 2011): 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/geldigheidsdatum_29-10-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/geldigheidsdatum_29-10-2015
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a. de paragrafen 2.2 en 2.3; 

b. de voorschriften 2.4.3, 2.6.1, 2.6.3 tot en met 2.6.6, 2.6.11 en 2.6.14, en 

c. paragraaf 4.2, met uitzondering van voorschrift 4.2.3 en tabel 4.1. 

 

5.14  

Een opslagtank als bedoeld in voorschrift 5.12 bevindt zich niet op een verdieping. 

 

5.15  

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 30:2011 

(december 2011): 

 

a. voorschrift 3.2.4; 

b. de paragrafen 3.3, 3.5, 3.6, 5.2 en 5.4, en 

c. de voorschriften 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.3 en 5.6.4. 

 

5.16  

Een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages gelden de keurings- 

en herkeuringstermijnen van onderstaand tabel.   

 

Staal enkelwandig in 

gecertificeerde opvangbak 

Eerste (her)keuring Volgende herkeuring 

Zonder coating of niet volledig 

gecoat 

15 jaar 15 jaar 

Volledig gecoat niet 

overeenkomstig BRL K790 of 

BRL K779 

15 jaar 20 jaar 

Volledig gecoat overeenkomstig 

BRL K790 of BRL K779 

20 jaar 20 jaar 

   

Staal dubbelwandig met 

lekdetectiepotsysteem 

Eerste (her)keuring Volgende herkeuring 

Zonder coating of niet volledig 

gecoat 

15 jaar 15 jaar 

Volledig gecoat niet 

overeenkomstig BRL K790 of 

BRL K779 

15 jaar  20 jaar 

Volledig gecoat overeenkomstig 

BRL K790 of BRL K779 

20 jaar 20 jaar 
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Staal dubbelwandig met 

lekdetectie overeenkomstig 

BRL K910 

Eerste 

(her)keuring 

jaarlijkse controle 

van het 

lekdetectiesysteem 

Volgende 

herkeuring 

jaarlijkse controle 

van het 

lekdetectiesysteem 

Zonder coating of niet volledig 

gecoat 

15 jaar 15 jaar 15 jaar 20 jaar 

Volledig gecoat niet 

overeenkomstig BRL K790 of 

BRL K779 

15 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar 

Volledig gecoat overeenkomstig 

BRL K790 of BRL K779 

20 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar 

   

Kunststof dubbelwandig 

met lekdetectie 

overeenkomstig BRL K910 

Eerste 

(her)keuring 

jaarlijkse controle 

van het 

lekdetectiesysteem 

Volgende 

herkeuring 

jaarlijkse controle 

van het 

lekdetectiesysteem 

 15 jaar 20 jaar 15 jaar  20 jaar 

 

 

    

Kunststof enkelwandig in 

gecertificeerde opvangbak 

Eerste (her)keuring Volgende herkeuring 

 15 jaar 20 jaar 

 

5.17  

Een opslagtank voor het opslaan van stoffen van de klasse 8 van het ADR, verpakkingsgroepen II en III zonder 

bijkomend gevaar geplaatst voor 1 januari 2008 met de daarbij behorende leidingen en appendages voldoet tot 1 

januari 2023 in plaats van de voorschriften 5.12 tot en met 5.16 aan de voorschriften 4.1.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 

4.2.9, 4.2.10, 4.2.14, 4.3.4, 4.3.6, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.7, 4.4.8, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.9, 4.5.12 en de 

voorschriften in paragraaf 4.6 van PGS 30, zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 

30: 1999 versie 0.1 (2005). 

 

5.18  

Boven de lekbak vindt geen opslag van andere gevaarlijke stoffen plaats, indien die kunnen reageren met de 

stoffen in de bovengrondse opslagtank. 

 

 

Geluid en trillingen 

 

 

6.1  

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de tot de inrichting behorende toestellen en 

installaties en door de tot de inrichting behorende verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, waarvoor 

vergunning is aangevraagd, mag ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel 

niet meer bedragen dan:  
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Vergunningsimmissiepunt  (VIP) Waarneem Dag Avond Nacht 

Nr1 Omschrijving 
RD-coördinaten hoogte 

[m] 

07.00-19.00 

[dB(A)] 

19.00-23.00 

[dB(A)] 

23.00-07.00 

[dB(A)] X Y 

Vip 1 Op 85m afstand ten oosten van 

de grens van de inrichting aan 

de Oud Zaenden 

116454 493991 5 49 49 49 

Vip 2 Op 70m afstand ten westen van 

de grens van de inrichting aan 

de Daam Schijfweg 

116217 493945 5 47 41 41 

Vip 3 Ter plaatse van de gevel van de 

bedrijfswoning aan de Daam 

Schijfweg 7 

116228 494011 5 44 43 43 

Vip 4 Ter plaatse van de gevel van de 

woonboot aan de ligplaats Gerrit 

Bolkade 77 

116355 493935 2,5 56 51 49 

1 De locatie van de vergunningsimmissiepunten is weergegeven in figuur 1 van deze beschikking 

6.2  

Het maximale geluidniveau (LAmax) veroorzaakt door de tot de inrichting behorende toestellen en installaties en 

door de tot de inrichting behorende verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, waarvoor de vergunning is 

aangevraagd, mag ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet meer 

bedragen dan:  

 

Vergunningsimmissiepunt  (VIP) Waarneem Dag Avond Nacht 

Nr1 Omschrijving 
RD-coördinaten hoogte 

[m] 

07.00-19.00 

[dB(A)] 

19.00-23.00 

[dB(A)] 

23.00-07.00 

[dB(A)] X Y 

Vip 3 Ter plaatse van de gevel van de 

bedrijfswoning aan de Daam 

Schijfweg 7 

118355 493278 5 70 65 60 

Vip 4 Ter plaatse van de gevel van de 

woonboot aan de ligplaats Gerrit 

Bolkade 77 

118176 493190 2,5 70 65 60 

1 De locatie van de vergunningsimmissiepunten is weergegeven in figuur 1 van deze beschikking 

6.3  

Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden 

overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999). In afwijking hiervan dient gerekend te 

worden met TNO-luchtdemping. 
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Figuur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucht 

 

Algemeen 

7.1  

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of 

afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig 

zijn gesitueerd dat de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen nadelige gevolgen hebben 

voor het milieu. Indien op de afvoerleiding een regenkap is aangebracht, moet deze zodanig zijn uitgevoerd dat 

de uittredende luchtstroom loodrecht omhoog gericht blijft. 

 

 

Opslag van vloeibare producten in cilindrische bovengrondse tanks 

 

Algemeen 

 

8.1  

De stijfheid en de sterkte van de tank moet voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij 

vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd. 

 

8.2  

De ondersteunende constructie van een tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan en moet zodanig zijn 

ontworpen en uitgevoerd dat deze het gewicht van de tank met de inhoud kan dragen. Beschadigingen aan de 



   

  

17 | 43 
123643| 23 november 2016 

oppervlakte van de tankfundering rond de basis van de fundering, moeten worden gerepareerd voordat 

beschadiging van de dragende fundering kan plaatsvinden. 

 

8.3  

De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen, waardoor het inwendige wandoppervlak kan worden 

onderzocht. 

 

8.4  

Indien een tank is geplaatst in een vloeistofdichte bak, dan moet het hemelwater uit de vloeistofdichte bak worden 

afgevoerd door een leiding, waarbinnen buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling een afsluiter is aangebracht, 

deze afsluiter moet gesloten worden gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien van hemelwater worden 

geopend. 

 

8.5  

De tanks moet zijn voorzien van een niveaumeting of peilinrichting of een ontluchtingsopening van voldoende 

doorsnede, waardoor over- of onderdruk in een tank wordt opgeheven. De ontluchtingsopening moeten zodanig 

zijn geconstrueerd, dat inregenen wordt voorkomen. 

 

8.6  

In elke leiding, die op de tank is aangesloten beneden het hoogste vloeistofniveau moet binnen de omwalling zo 

dicht mogelijk tegen de tankwand een afsluiter zijn gemonteerd. De afsluiters moeten zodanig zijn uitgevoerd en 

geconstrueerd, dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend dan wel gesloten is. 

 

8.7  

Het uitwendige van de tank en de leidingen moeten deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd. 

 

8.8  

Bij het vullen of aftappen uit de tank dient morsen te worden voorkomen. 

 

8.9  

De maximale toelaatbare vulling van een tank moet zodanig worden bepaald, dat er voldoende vrije ruimte blijft 

om onder alle omstandigheden de uitzetting van de vloeistof onbelemmerd te kunnen opnemen. 

 

8.10  

Een tank moet eenmaal per 15 jaar inwendig en uitwendig geheel worden geïnspecteerd, waarbij tevens de 

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

de installatie (opslagtank, leidingen en appendages) vloeistofdicht is. 

 

8.11  

Alle onderdelen van een tankinstallatie, de ondersteunende constructie en de vloeistofdichte bak waarin de tank is 

geplaatst, moeten ten minste eenmaal per jaar uitwendig visueel worden gecontroleerd op vloeistofdichtheid. 

 

8.12  

Indien een redelijk vermoeden bestaat dat de tankinstallatie lek is, moet deze direct buiten gebruik worden gesteld. 

Na reparatie kan de installatie weer in gebruik worden genomen. 

 

8.13  

Elke beproeving, controle, inwendige inspectie of meting en de resultaten hiervan moeten in het registratiesysteem 

worden opgenomen. 

 

8.14  

Wanneer een tank definitief buiten gebruik wordt gesteld moet de tank worden geleegd en schoongemaakt. 
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Nieuwe tanks 

 
8.15  

Nieuw te plaatsen opslagtanks moeten voldoen aan NEN-EN 14015:2004 of een gelijkwaardige norm. 

 

 

Laboratorium 

 

9.1  

De toevoer van aardgas, elektriciteit en andere centrale voorzieningen moet buiten de laboratoriumruimte kunnen 

worden afgesloten. Voor elk van deze voorzieningen moet ook een centrale afsluiter of schakelaar aanwezig zijn 

die op een gemakkelijk bereikbare plaats te bedienen is. 

 

9.2  

Bewerkingen met gevaarlijke stoffen waarbij gevaarlijke, schadelijke of giftige stoffen, gassen of dampen kunnen 

vrijkomen, moeten worden verricht in uitsluitend daarvoor bestemde en geschikte zuurkasten. 
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Overwegingen 

Type C-inrichting 

In onderdeel B en C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht wordt aangegeven welke inrichtingen 

vergunningplichtig zijn. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is ingevolge artikel 2.1 tweede lid van 

het Besluit omgevingsrecht (Bor) vergunningplichtig. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bor bijlage 

I onderdeel C in categorie 4.4 onder c: 

 

- voor de opslag van ADR klasse 5.1 of klasse 8, verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomend gevaar, in 

bovengrondse opslagtanks met een inhoud van meer dan 10 m3. 

 

Daarnaast is categorie 4.1 onder d van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht van toepassing, namelijk: 

 

- inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van geurstoffen of 

smaakstoffen. 

 

Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen 

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid 

aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van 

het Bor, is er advies gevraagd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

 

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning 

Het definitief besluit is in de considerans aangepast naar aanleiding van het aangepast geurbeleid van Zaanstad, 

dat door de gemeenteraad van Zaanstad op 14 juli 2016 is vastgesteld. 

 

Samenhang met overige wet- en regelgeving 

 

Coördinatie met de Waterwet 

De aangevraagde activiteit heeft geen betrekking op een inrichting waarbij er sprake is van verplichte coördinatie 

met de Waterwet. 

 

Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming. In de Natuurbeschermingswet 1998 is 

opgenomen dat Natura2000-gebieden een vergunning nodig hebben. In Nederland zijn de Vogel- en 

Habitatrichtlijngebieden (gebieden die aangewezen zijn op grond van de Europese richtlijnen 79/409 

(Vogelrichtlijn) en 92/43 (Habitatrichtlijn) gecombineerd aangewezen als Natura 2000-gebieden. Ook beschermde 

natuurmonumenten zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. De inrichting is niet gelegen 

in of nabij een bovengenoemd gebied zodat er geen sprake is van vergunningplicht op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998. 

 

M.e.r. – beoordelingsplicht onder drempelwaarde 

De activiteit waarvoor vergunning is aangevraagd komen niet voor in de vermelding van activiteiten, plannen en 

besluiten in onderdeel C en D van het Besluit Milieueffectrapportage van de Wet milieubeer. Voor deze 

vergunningaanvraag is daarom geen milieueffectrapportage en/of het volgen van een procedure als bedoeld in 

art. 7.16 t/m 7.20 van de Wet milieubeheer noodzakelijk. 
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Activiteitenbesluit 

Binnen de inrichting vindt een aantal activiteiten plaats waarvoor hoofdstuk 3 uit het Activiteitenbesluit direct 

werkende regels stelt. Het gaat hier om de volgende activiteiten. 

 

- Afdeling 2.1 Zorgplicht, voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden 

binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing is; 

- Afdeling 2.2 Lozingen, voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen 

de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing is; 

- Afdeling 2.3 Emissie en geur; 

- Afdeling 2.4 Bodem, voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de 

inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing is; 

- § 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening; 

- § 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie; 

- § 3.2.5 In werking hebben van een natte koeltoren; 

- § 3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie; 

- § 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen; 

- § 3.6.4 Het industrieel vervaardigen van voedingsmiddelen.  

 

Aan deze beschikking zijn, behoudens voor emissie en geur, voor deze activiteiten geen aanvullende voorschriften 

gesteld. Dit betekent dat naast de aan deze vergunning verbonden voorschriften de desbetreffende paragrafen 

uit het Activiteitenbesluit en in de Activiteitenregeling rechtstreeks op de inrichting van toepassing zijn. 

 

Binnen de inrichting vindt een aantal activiteiten plaats waarvoor hoofdstuk 4 uit het Activiteitenbesluit niet-direct 

werkende regels stelt voor de onderhavige inrichting maar waarop wij aansluiting hebben gezocht en als 

voorschriften aan deze vergunning hebben verbonden. Het gaat hier om de volgende activiteiten: 

 

- § 4.1.1 Opslaan van gevaarlijke stoffen; 

- § 4.1.3 Opslaan van stoffen in opslagtanks; 

- § 4.8.10 Het in werking hebben van een laboratorium of een praktijkruimte. 

  

Richtlijn Industriële emissies (RIE) 

Er is geen sprake van een IPPC-installatie (industriële activiteiten die genoemd zijn in bijlage 1 van de Richtlijn 

industriële emissies).  
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Toetsingskader 

 

Inleiding 

De aanvraag heeft betrekking op een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (revisie van een eerder 

verleende vergunning) op artikel 2.1 lid 1 onder e juncto artikel 2.6 lid 1 Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 

het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 

 

Toetsing oprichten 

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij: 

 

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken; 

- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden; 

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen. 

 

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het 

toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn. 

 

Best beschikbare technieken (BBT) 

 

Algemeen 

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

aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. 

 

In artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (MOR) staat dat het bevoegd gezag bij de bepaling van beste 

beschikbare technieken (BBT) in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden met de relevante 

BBT-conclusies (voor IPPC-installaties) en Nederlandse informatiedocumenten over BBT. De Nederland-

se informatiedocumenten over BBT zijn opgenomen in de bij de MOR behorende bijlage.   

 

Er is geen sprake van een IPPC-installatie (industriële activiteiten die genoemd zijn in bijlage 1 van de Richtlijn 

industriële emissies). Als het gaat om een inrichting zonder IPPC-installatie zijn de BBT-conclusies in principe niet 

relevant, tenzij in de BBT-conclusies anders is aangegeven. Geconcludeerd word dat er geen relevante BBT-

conclusies van toepassing zijn op de inrichting.  

 

Naast de BBT-conclusies hebben wij rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de Regeling 

omgevingsrecht aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken: 

 

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) 2012; 

- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: “Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, december 2011”; 
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Afval 

 

 

Preventie 

In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is een van de 

hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze wij invulling geven aan preventie is beschreven in 

de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het 

ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. 

 

De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van 

afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton 

(niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt. 

 

De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afval ligt boven de gehanteerde ondergrenzen. Gezien de 

getroffen maatregelen zijn wij van mening dat verdere preventiemaatregelen niet mogelijk zijn. Wij vinden het 

daarom niet nodig om een preventieonderzoek dan wel aanvullende maatregelen voor te schrijven. 

 

Afvalscheiding 

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat 

op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is 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 te scheiden, gescheiden te houden en 

gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.  

 

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aangegeven dat er 

omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan worden gevergd. Op basis 

van het gestelde in de aanvraag achten wij het in voorliggende situatie daarom wel redelijk van vergunninghouder 

afvalscheiding te verlangen. 

 

Registratie  

Op grond van de Wet milieubeheer artikel 10.38 lid 1 onder a tot en met f is degene die zich van bedrijfsafvalstoffen 

ontdoet verplicht een registratie bij te houden. Artikel 10.38 uit de Wet milieubeheer is rechtstreeks werkend en 

geldt voor alle bedrijven. Hierom zijn ten aanzien van de registratie van afvalstoffen aan deze vergunning geen 

voorwaarden verbonden. 

 

Afvalwater 

 

 

Indirecte lozingen 

Binnen de inrichting ontstaan de volgende bedrijfsafvalwaterstromen, welke worden geloosd op de gemeentelijke 

riolering: 

 

- Huishoudelijk afvalwater; 

- Niet verontreinigd hemelwater. 

 

Daarnaast wordt via een gemaal de volgende bedrijfsafvalwaterstromen via een gemaal van de gemeente Zaanstad 

met een persleiding rechtstreeks naar de RWZI getransporteerd: 
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- Mogelijk verontreinigd regenwater, afkomstig van de verharde terreinoppervlakken en tankputten; 

- Ketelspuiwater, afkomstig van de stoomketels; 

- Regeneratiewater, afkomstig van de onthardingsinstallaties; 

- Overig verontreinigde bedrijfsafvalwater, bestaande uit: 

 

 Spoel- en schrobwater, afkomstig van het reinigen van de apparatuur en de werkruimten; 

 Condensaat uit product ten gevolge van indampen in aromafabriek, indampen en drogen in 

poederfabriek;  

 Verontreinigd koelwater afkomstig van de gasbehandelingsinstallatie;  

 Condensaatafvoer stoomverwarming sausafdeling en verlies uitdamping condensaatvat. 

 

In bovengenoemde bedrijfsafvalwaterstromen kunnen onder andere hulpstoffen geraken, die binnen het bedrijf 

gebruikt worden. 

 

Behoudens de lozing van mogelijk verontreinigd afvalwater van de verharde terreinoppervlakten en tankputten is 

voor de lozingen het Activiteitenbesluit en de –regeling van toepassing. Om te bepalen, of voor de lozing maatwerk 

moet worden opgelegd, hebben wij advies ingewonnen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  

 

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool door activiteiten waarop het Activiteitenbesluit en –regeling niet 

van toepassing is, is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing. In het kader van 

deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, 

een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch 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. Het verontreinigd hemelwater van het oppervlakte van het terrein en de tankputten gaat echter mee met 

de overige verontreinigde bedrijfsafvalwater, en wordt via de buffertank, scheider en monsterput via de gemaal 

op de persleiding geloosd.  

 

Het laboratorium, is een ruimte waar levensmiddelen worden geproefd en waar eenvoudige analyses worden 

uitgevoerd, er worden geen chloorkoolwaterstoffen of zware metalen gebruikt, met uitzondering van zilvernitraat 

wat apart wordt verzameld en afgevoerd.  

 

Op 16 december 2015 hebben wij het advies ontvangen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

Uit het advies volgt, dat er geen bezwaren zijn tegen de lozing van het bedrijfsafvalwater. 

 

Het lozen van afvalwater ten gevolge van het industrieel vervaardigen van voedingsmiddelen is geregeld in 

paragraaf 3.6.4 van hoofdstuk 3 juncto afdeling 2 Activiteitenbesluit milieubeheer. In artikel 3.138 zijn hiervoor 

lozingseisen opgenomen. Uit het advies van het Hoogheemraadschap volgt, dat voor een aantal parameters anders 

eisen gelden dan de algemene eisen zoals gesteld in artikel 3.138. Hierom hebben wij op grond van artikel 3.138 

lid 5 onder b en artikel 2.2 lid 4 Activiteitenbesluit milieubeheer met inachtneming van het advies van het 

Hoogheemraadschap andere lozingseisen in maatwerk vastgesteld; zie bijlage 2 behorende bij deze 

omgevingsvergunning. 

 

Wij zijn van mening dat hiermee de riolering in voldoende mate wordt beschermd. 
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Directe lozingen 

De volgende afvalwaterstromen die binnen de inrichting ontstaan, worden geloosd: 

 

- Koelwater op het Schiethavenkanaal waar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het bevoegde 

gezag voor is 

 

Voor deze directe lozing is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het bevoegd gezag.  

 

Bodem 

 

 

Nulsituatie 

Bij de aanvraag zijn de volgende rapporten gevoegd: 

 

- Nulsituatie onderzoek Gerrit Bolkade te Zaandam, Iwaco, 5 juni 2001 met kenmerkt 422662A0; 

- Gerrit Bolkade te Zaandam, DSM foodspecialitisch actualisatie bodemkwaliteit, Royal Haskoning, 18 januari 

2005 met kenmerk 9p9290; 

- Gerrit Bolkade te Zaandam, Exter B.V. actualisatie bodemkwaliteit en monitoringplan, Royal Haskong, 20 juni 

2006 met kenmerk 9r8072; 

- Notitie Nadere informatie locatie Gerrit Bolkade, 11 september 2008 met kenmerk 

9T7514/N00001/402545/Rott. 

 

Bij besluit van 16 januari 2009 met kenmerk 3304 hebben wij op grond van de artikelen 29 en 37 van de Wet 

bodembescherming een definitief besluit genomen met betrekking tot de ernst en spoedeisendheid. Hierin is 

opgenomen dat op de locatie sprake is van een tweetal gevallen van ernstige bodemverontreinigingen waarvoor 

de sanering niet als spoedeisend wordt beschouwd. 

 

Wij zijn van mening, dat de nulsituatie in voldoende mate is vastgelegd. 

 

Verwaarloosbaar bodemrisico 

In de vergunning is opgenomen, dat het bodemrisico van de bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting, 

moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar 

bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB 2102. 

 

Veiligheid 

 

 

PGS richtlijnen 

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen heeft als doel op basis van actuele technieken een overzicht te bieden 

van voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden binnen de werkterreinen van de arbeidsveiligheid, de 

milieuveiligheid, de transportveiligheid en de brandveiligheid. De Publicatiereeks wordt actueel gehouden door 

de PGS beheerorganisatie onder aansturing van een programmaraad die is samengesteld uit alle belanghebbende 

partijen. Meer informatie over de PGS en de meest recente publicaties zijn te vinden op: 

www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. Hieronder wordt ingegaan op de van toepassing zijnde PGS-richtlijnen 

binnen de inrichting van Exter B.V. 

 

 

http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/
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Opslag verpakte gevaarlijke stoffen 

Er vindt opslag plaats van verpakte gevaarlijke stoffen. Diverse kleinere hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn 

terug te vinden in onder andere werkplaatsen en laboratoria. De publicatiereeks gevaarlijke stoffen PGS 15:2011 

“Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen” is voor deze opslag aangewezen als BBT document. De opslag van 

verpakte gevaarlijke stoffen dient plaats te vinden in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 3 en 

gasflessen dient in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 6 van de PGS 15:2011 plaats te vinden. 

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die hiermee in overeenstemming zijn. 

 

Opslagtanks 

Binnen de inrichting vindt opslag plaats van ADR klasse 8 stoffen (natronloog en zoutzuur) in bovengrondse tanks 

met een inhoud van meer dan 10 m3. Natronloog en zoutzuur zijn ADR geclassificeerde stoffen (klasse 8, bijtend 

en corrosief). Voor de opslag van bijtende en corrosieve grond-, en hulpstoffen in stationaire bovengrondse 

opslagtanks zijn aan de vergunning voorschriften verbonden die verwijzen naar de ‘Richtlijn tankinstallatie voor 

vloeistoffen en dampen, ondergronds en bovengronds’ van het KIWA. 

 

Energie 

 

Meerjarenafspraken (MJA) en energie besparingsplan (EBP) 

Tussen het ministerie van Economische Zaken en sectoren van het bedrijfsleven zijn afspraken gemaakt met 

betrekking tot energie verantwoord ondernemen. In dit verband zijn meerjarenafspraken energiebesparing (verder 

MJA) gesloten. De Nederlandse industrie heeft een meerjarenafspraak (MJA-3) afgesloten met het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze MJA-3 heeft een looptijd tot en met 2016. Exter B.V. is in 2008 

toegetreden tot deze MJA-3. Hierdoor is het bedrijf een resultaatsverplichting aangegaan om vierjaarlijks te 

bezien welke kosteneffectieve energie efficiëntie verhogende maatregelen geïdentificeerd en uitgevoerd kunnen 

worden.  

 

Geluid en trillingen 

 

 

Algemeen 

De inrichting is gelegen aan de Gerrit Bolkade 10 in Zaandam. De meest nabij gelegen geluidsgevoelige objecten 

bevinden zich op een afstand van meer dan 170 meter van de grens van de inrichting. Daarnaast bevinden zich 

op korte afstand van de inrichting een bedrijfswoning en ligplaatsen van woonboten, beide zijn gelegen op het 

gezoneerde industrieterrein. De geluidimmissie van de inrichting wordt voornamelijk bepaald door installaties en 

uitstraling van gevels en daken van gebouwen. 

 

Akoestische gegevens 

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport overgelegd. Het betreft het rapport “Akoestisch onderzoek Exter aroma 

BV; aanvraag van een vergunning Wet milieubeheer voor de inrichting aan de Gerrit Bolkade in Zaandam”, 

uitgevoerd door Bosman Bedrijfsadvies Health & Environment, rapportnummer T14.011.00.R01, d.d. 10-12-2014. 

Op basis van dit rapport zijn de aangevraagde activiteiten getoetst en zijn de geluidsvoorschriften opgesteld.  

 

Toetsing 

 

- Zonetoets op basis van Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 

De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Achtersluispolder-Westerspoor Zuid. Rond dit 

industrieterrein is op grond van de Wet geluidhinder een geluidszone vastgelegd waarbuiten de geluidbelasting 
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van 50 dB(A) etmaalwaarde niet te boven mag gaan. Daarnaast zijn voor de binnen de zone gelegen woningen 

en andere gevoelige objecten maximaal  toelaatbare geluidbelastingen vastgesteld. Op grond van artikel 2.14 

lid 1 van de Wabo moeten deze grenswaarden in acht worden genomen bij de beslissing op de aanvraag. 

 

Op basis van de aangeleverde gegevens is de geluidsbelasting ten gevolge van de gehele inrichting getoetst 

aan de grenswaarden binnen de zone. Uit de toetsing blijkt dat de aangevraagde activiteiten hieraan voldoen. 

 

- Maximale geluidsniveaus (LAmax) 

De maximale geluidsniveaus, LAmax, bij de omliggende woningen en andere geluidsgevoelige objecten zijn 

getoetst aan de grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijke de dag-, avond- en nachtperiode 

conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998). 

 

Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat het maximale geluidsniveau ter plaatse van de woningen en andere 

geluidsgevoelige objecten niet meer dan 50 dB(A) bedraagt voor respectievelijk de dag-, avond- en 

nachtperiode. Hieruit volgt dat de inrichting  ruim voldoet aan de grenswaarden. 

 

- Verkeersaantrekkende werking 

De Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer van 

29 februari 1996 is (volgens de jurisprudentie) niet van toepassing voor bedrijven gesitueerd op gezoneerde 

industrieterreinen. Uit een kwalitatieve beschouwing blijkt dat het opstellen van middelvoorschriften ter 

voorkoming of beperking van hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking in deze situatie niet 

noodzakelijk dan wel mogelijk is.   

 

- Beste Beschikbare Technieken 

Met betrekking tot de geluiduitstraling van de inrichting worden de beste beschikbare technieken toegepast.  

 

Geluidsvoorschriften 

Ter plaatse van de dichtstbijgelegen geluidsgevoelige objecten treden als gevolg van de activiteiten van het bedrijf 

zeer lage geluidsniveaus op die ter plaatse niet meetbaar zijn. Om meet- en controleerbare geluidsniveaus op te 

kunnen nemen in de voorschriften is in deze beschikking gekozen om VergunningImmissiePunten (VIP’s) op te 

nemen op korte afstand van de grens van de inrichting. Aan de hand van de geluidsniveaus ter plaatse van het 

VIP’s worden de woningen indirect beschermd.  

 

In verband met de bereikbaarheid en handhaafbaarheid is de locatie van de vergunningspunten 1 & 2 gewijzigd 

ten opzichte van het akoestisch rapport en de in de vigerende vergunning opgenomen vergunningspunten. Voor 

de bepaling van de geluidsniveaus ter plaatse van deze vergunningspunten is gebruik gemaakt van het rekenmodel 

welke ten grondslag ligt aan het akoestisch rapport. 

 

In voorschrift 6.3 hebben wij opgenomen, dat in afwijking van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 

(1999) moet worden gerekend met TNO-luchtdemping. Dit is overeenkomstig het saneringsprogramma voor het 

gezoneerd industrieterrein Achtersluispolder-Westerspoor Zuid, dat in 1997 door gedeputeerde staten van Noord-

Holland is vastgesteld en akkoord is bevonden door het ministerie van VROM. 

 

Conclusie 

Voor het milieuaspect geluid geldt dat de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder ten 

gevolge van de aangevraagde activiteiten milieu hygiënisch aanvaardbaar zijn. Met de in de vergunningen 

opgenomen doel- en middelvoorschriften voor het aspect geluid wordt geborgd dat de inrichting blijft voldoen aan 

de richt- en grenswaarden waarop de aanvraag is getoetst. 
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Geur 

 

Activiteitenbesluit 

In paragraaf 3.6.3 van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor het industrieel vervaardigen 

van voedingsmiddelen voorwaarden gesteld ten aanzien van geur. Deze paragraaf is van toepassing op de 

onderhavige inrichting met inachtneming van artikel 3.140 Activiteitenbesluit milieubeheer. Op grond van artikel 

3.140 lid 2 Activiteitenbesluit milieubeheer is het mogelijk om maatwerk op te leggen met inachtneming van artikel 

2.7a Activiteitenbesluit milieubeheer. In dat artikel is bepaald op welke wijze het bevoegde gezag het aanvaardbaar 

hinderniveau dient vast te stellen.   

 

Situatie bij Exter B.V. 

Voor de productie van smaakstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie is de inrichting grofweg in te delen in twee 

afdelingen, namelijk de aroma afdeling en de poederafdeling.  

 

Binnen de aroma afdeling komen afgassen vrij tijdens het kookproces in een autoclaaf en het neutralisatieproces. 

Deze afgassen worden afgezogen met behulp van een onderdruksysteem en naar een aantal in serie geschakelde 

gaswassers geleid. De in de gaswassers behandelde stroom wordt vervolgens opgemengd met ruimteventilatie-

lucht uit de productiehal, en vervolgens geleid naar een actief koolfilter. De gefilterde afgassen worden vervolgens 

geleid naar een hoge schoorsteen van 18 meter. 

 

In de poederafdeling wordt het product gedroogd in droogkasten. De droogkasten zijn gegroepeerd in secties van 

twee of drie kasten. Elke droogkast wordt via puntafzuiging afgezogen en per sectie met een gezamenlijke 

dakventilator afgevoerd. 

 

Er is zowel sprake van continue als discontinue bronnen. 

 

Ligging van de inrichting en geurgevoelige objecten in de omgeving 

De inrichting is gelegen op het industrieterrein Achtersluispolder-Westerspoor Zuid. Op korte afstand van de 

inrichting bevinden zich op het industrieterrein een bedrijfswoning en ligplaatsen van woonboten. Op een afstand 

van meer dan 350 meter van de grens van de inrichting bevindt zich aaneengesloten woningbouw.  

 

Toetsingskader 

Om het aanvaardbaar hinderniveau vast te stellen hebben wij op grond van artikel 2.7a, lid 3 van het 

Activiteitenbesluit de volgende aspecten betrokken: 

 

a. De bestaande toetsingskader, waaronder nationaal en lokaal geurbeleid; 

b. geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten; 

c. aard en de waardering van de geur (hedonische waarde); 

d. de historie van de betreffende inrichting en het klachtenpatroon met betrekking tot geurhinder 

e. huidige en verwachte hinder; 

f. de kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels in de inrichting; 

 

Met betrekking tot bovenstaande aspecten merken wij het volgende op. 
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Ad. a 

 

Landelijk geurbeleid 

Het geurbeleid is door de minister van Infrastructuur en Milieu verwoord in de circulaire van 30 juni 1995 Het 

algemene uitgangspunt van het geurbeleid is het voorkomen van (nieuwe) hinder. Dit uitgangspunt vormt samen 

met het toepassen van de Beste Beschikbare Techniek (BBT) de kern van het geurbeleid. 

 

Onderdeel van het geurbeleid is dat de regionale overheden de uiteindelijke lokale afweging moeten maken zodat 

zij rekening kunnen houden met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te 

komen. 

 

Samengevat kan de volgende beleidslijn worden afgeleid: 

 

- als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 

- als er wel hinder is, worden maatregelen op basis van het BBT principe afgeleid: mate van hinder kan onder 

andere worden bepaald via een belevingsonderzoek, hinderenquête, klachtenregistratie etc.;  

- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd bestuursorgaan. 

 

Het is aan het bevoegd gezag om in vergunningprocedures invulling aan deze doelstelling te geven en te bepalen 

welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. De systematiek voor het vaststellen van het 

aanvaardbaar (is gelijk aan acceptabel) hinderniveau is beschreven in het Activiteitenbesluit en de 'Handleiding 

geur': bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industriële bedrijven (niet veehouderijen). De handleiding 

geur is op 28 juni 2012 vastgesteld in de Adviesgroep NeR en is geactualiseerd op 1 januari 2016 in het  

informatiedocument “Geur van bedrijven” van Infomil. 

 

Lokaal geurbeleid 

Op 14 juli 2016 is door de gemeenteraad van Zaanstad het geurbeleid vastgesteld. Het uitgangspunt van het 

geurbeleid is niet alleen het voorkomen van nieuwe geurhinder, maar ook het beperken van bestaande geurhinder. 

Per bedrijf dient een geurhinderniveau te worden vastgesteld, en vastgelegd in de omgevingsvergunning. Daarbij 

worden twee niveaus onderscheiden, namelijk een niveau voor streefkwaliteit en een niveau voor de 

ambitiekwaliteit met BBT als uitgangspunt. 

 

De streefkwaliteit wordt bereikt indien geen sprake meer is van ernstige geurhinder, en het aantal geurgehinderden 

12% of minder bedraagt. De streefkwaliteit is vertaald naar een hedonische waarde voor de geurbelasting. Dit 

geldt voor continue en discontinue bronnen voor alle type geurgevoelige objecten. De gewenste eindsituatie is het 

bereiken van de ambitiekwaliteit. Dit betreft een situatie waarin geen geurgehinderden meer zijn. Het streven is 

om het ambitieniveau in 2030 te bereiken, maar in 2020 zal nader worden bepaald in hoeverre dat haalbaar is. 

 

De streefkwaliteit is voor individuele bedrijven vertaald naar een geurbelasting die kleiner of gelijk is aan een 

geurconcentratie die hoort bij een hedonische waarde (H) van -1 als 98-percentiel bij standaard geurgevoelige 

objecten. Naast deze geurimmissietoetsingswaarde als 98-percentiel gelden ook geurimmissietoetsingswaarden als 

99,5-percentiel, die relevant kunnen zijn als een bedrijf één of meerdere discontinue bronnen heeft. 

 

Het geurimmissietoetsingskader voor de streefkwaliteit is in onderstaand tabel samengevat. 
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Geurgevoelig object 98-percentiel 99,5-percentiel 

Type 1 C(H = -1) b) 2 * C(H = -1) b,c) 

Type 2 d) 2 * C(H = -1) b) 4 * C(H = -1) b,c 

Type 3 e) 4 * C(H = -1) b) 8 * C(H = -1) b,c) 

 

a) Toetsing aan de 99,5-percentiel is alleen noodzakelijk indien een bedrijf één of meerdere geurbronnen heeft die minder dan 

3.500 uur per jaar emitteren.  

b) Bedoeld wordt de (uurgemiddelde) geurconcentratie (in ouE/m3) behorende bij een hedonische waarde van -1. Bij meerdere 

bronnen in een bedrijf wordt de hedonische waarde bepaald door emissie en middeling van de hedonische waardes van de 

verschillende bronnen. 

c) Bij continue bronnen ligt de verhouding van de concentratie van het 98-percentiel en het 99,5 percentiel op ongeveer een 

factor 2. Deze verhouding van een factor 2 is hier aangehouden, waarvan in een specifieke situatie onderbouwd kan worden 

afgeweken, conform de Handleiding Geur van AgentschapNL (28 juni 2012).  

d) Ten aanzien van minder geurgevoelige objecten (type 2) wordt voor de geurconcentratie (ouE/m3) uitgegaan van een factor 

2 hogere geurbelasting, mits de hedonische waarde H=-2 in beginsel niet wordt overschreden.  

e) In afwijking hiervan geldt dat voor de minst geurgevoelige objecten die zijn gelegen op of in de directe nabijheid van een 

bedrijventerrein waar op de betreffende gronden algemene toelating van bedrijven van milieucategorie 4.1 of hoger is 

toegestaan, dat de kwaliteit gelijk is aan de heersende geurbelasting conform de vergunning of de maatwerkvoorschriften 

op de datum van inwerkingtreding van de beleidsregels en bij uitbreiding en/of milieurelevante wijzigingen gelijk is aan het 

niveau dat bereikt kan worden door het treffen van BBT maatregelen. 

 

Ad. b 

Bij de aanvraag is een geurrapport overgelegd van het geuronderzoek dat is uitgevoerd door Odournet, 

rapportnummer EXTE14D1 van 25 november 2014. Dit rapport is opgesteld conform de NTA 9065. In de rapportage 

zijn aan de hand van verspreidingsberekingen de contouren 98% en 99,5% berekend.  

 

Ad. c 

De geur wordt gekarakteriseerd als aroma met als gewogen H = -1 van 2,5 OuE/m3 en een gewogen H = -2 van 

16.9 OuE/m3.  

 

Ad. d 

Exter B.V. past in het vigerende bestemmingsplan en mag zijn bedrijfsactiviteiten op deze locatie uitvoeren. Het 

bedrijf is sinds 1928 op deze locatie gevestigd. 

 

Indien klachten bij de Omgevingsdienst NZKG binnenkomen, dan  worden direct doorgezet naar de 

inrichtinghouder, zodat de oorzaak van de klacht kan worden achterhaald, wordt verholpen en herhaling wordt 

voorkomen. In de vergunning is daarnaast een registratieverplichting opgenomen om de ongewone voorvallen te 

registeren.  

 

Ad. e 

Uit het geurrapport als genoemd en de aanvulling met kenmerk 20151126EXTE van 26 november 2015 volgt, dat  

de aangevraagde geuremissie van de inrichting 386,2 *109 OuE per jaar bedraagt. De eerder vergunde geuremissie 

bedraagt 415*109 OuE per jaar. Hieruit volgt, dat door de uitbreiding van de productiecapaciteit geen sprake is 

van een toename van de geuremissie.  

 

In de nabijheid van de inrichting zijn bedrijfswoningen en woonboten gelegen. Deze objecten worden in het Zaans 

geurbeleid beschouwd als een type 2 object. Voor deze objecten geldt met inachtneming van een gewogen H = -

1 van 2,5 OuE/m3 een streefkwaliteit van 5 OuE/m3 als 98-percentiel en 10 OuE/m3 als 99,5-percentiel. Uit de 

verspreidingsberekingen volgt, dat de inrichting aan deze waarden voldoet. 
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Ad. f 

De geurreducerende maatregelen die binnen de inrichting zijn getroffen, namelijk gaswasinstallatie, actief koolfilter 

en hoge schoorsteen, worden beschouwd als de beste beschikbare technieken. 

 

Conclusie 

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat aangevraagde activiteiten vergunbaar zijn. De 

activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde toetsingskaders en de beste beschikbare technieken worden 

toegepast. 

 

Maatwerk 

De aangevraagde situatie betreft een uitbreiding van de productie waarbij geen sprake is van een toename van de 

geuremissie dan eerder vergund in de vergunning van 2008. Uit het bij de aanvraag overgelegde geurrapport 

volgt, dat geen overschrijding is van het toetsingskader zoals in het geurbeleid van Zaanstad is gedefinieerd. Met 

in achtneming van artikel 3.140 lid 2 Activiteitenbesluit milieubeheer hebben wij de aangevraagde 

geurhindersituatie in maatwerk vastgelegd als nieuwe stand still situatie. Dit hebben wij gedaan in bijlage 3 van 

deze omgevingsvergunning.  

 

Luchtkwaliteit 

 

 

Algemeen 

Op 15 november 2007 zijn in werking getreden: 

 

- de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), hierna te noemen de Wm; 

- het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen), hierna te noemen het Besluit nibm; 

- de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen), hierna te noemen de Regeling nibm; 

- de Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007; 

- de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; 

- het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 

 

Voor de kwaliteit van de buitenlucht gelden de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grenswaarden voor 

zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO2), stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen. 

 

Op grond van artikel 8.8, derde lid, aanhef en onder a Wet milieubeheer moeten wij de geldende grenswaarden 

op het gebied van de luchtkwaliteit in acht nemen. Bij vergunningverlening moeten wij er voor zorgdragen dat 

aan luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan, ofwel onmiddellijk bij grenswaarden die al van kracht zijn, ofwel op 

een later tijdstip ingeval de grenswaarden op termijn van kracht worden. 

 

Indien verlening van een milieuvergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit moet aandacht worden 

besteed aan de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer 

genoemde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht. Hierbij geldt dat de grenswaarden gelden voor de buitenlucht 

in zijn algemeenheid en niet alleen ter plaatse van woningen of andere gevoelige bestemmingen (ABRS 16-08-

2006, 200507752/1). Wij moeten immers beoordelen of vergunningverlening zal leiden tot toename van de 

luchtverontreiniging of van het aantal mensen dat daaraan wordt blootgesteld. Het uitgangspunt is dat de 

grenswaarden voor voornoemde stoffen in acht worden genomen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij 

echter ook tot vergunningverlening overgaan indien strikt genomen (nog) niet aan de grenswaarden wordt 

voldaan. 
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Wij kunnen, gelet op het bovenstaande en op artikel 5.16, lid 1 onder a tot en met d van de Wet 

milieubeheer tot vergunningverlening overgaan indien: 

 

- aannemelijk is gemaakt dat vergunningverlening niet leidt tot het overschrijden, of tot het op of na het 

tijdstip van ingang waarschijnlijk overschrijden van de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer opgenomen 

grenswaarden; 

- aannemelijk is gemaakt dat (1) de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van 

vergunningverlening per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft, of (2) bij een beperkte toename van de 

concentratie van de desbetreffende stof, door een met de vergunningverlening samenhangende 

maatregel of een door die uitoefening of toepassing optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert 

(saldering); 

- aannemelijk is gemaakt dat vergunningverlening niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie in 

de buitenlucht van een stof waarvoor een grenswaarde is opgenomen; 

- de activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is genoemd, beschreven ofwel past binnen of in elk geval 

niet in strijd is met een vastgesteld programma. 

 

Er is geen onderzoek gedaan naar de gevolgen die de inrichting heeft voor de luchtkwaliteit. De activiteiten die 

relevante emissies naar de lucht tot gevolg hebben zijn geregeld in het Activiteitenbesluit.  

 

Procesafgassen 

Bij het neutralisatieproces komen afgassen vrij die vallen onder de klasse gO.1 en gA.2. De emissieconcentratie 

eisen zijn hiervoor opgenomen in het Activiteitenbesluit; afdeling 2.3. 

 

Silo’s 

Bij het vullen van de silo’s kan stof vrijkomen. Ook hiervoor zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer, paragraaf 

3.6.3; artikel 3.141 emissie eisen gesteld die vallen onder klasse sO. 

 

CV installaties 

Binnen de inrichting zijn diverse gasgestookte CV-installaties aanwezig. Vanwege de direct op de installatie van 

toepassing zijnde regels uit het Activiteitenbesluit en -regeling zijn aan deze vergunning geen voorschriften 

verbonden met betrekking tot de uitvoering van stookinstallaties en de daarbij behorende voorzieningen en het 

onderhoud hiervan. 

 

Conclusie 

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning 

te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen. 
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BIJLAGE 1 :  

Begrippen 

 

 

AANVAARDBAAR HINDERNIVEAU: 

Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten: 

- toetsingskader; 

- geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten; 

- aard en waardering van de geur (hedonische waarde); 

- klachtenpatroon;huidige en verwachte hinder; 

- technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies; 

- de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT uit 

BREF's en nationale BBT-documenten; 

- lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale 

afwegingen); 

- historie van het bedrijf in zijn omgeving. 

 

Opmerking: het aanvaardbaar hinderniveau voor veehouderijen verschilt met het bovenstaande en is 

geregeld via de wet. 

 

AFVALSTOFFEN: 

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

zich moet ontdoen. 

 

AFVALWATER: 

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te 

ontdoen, of moet ontdoen. 

 

AS SIKB 6700: 

Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en 

examenreglement. 

 

BEDRIJFSRIOLERING: 

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, 

verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang 

en afvoer van bedrijfsafvalwater. 

 

BEHEER VAN AFVALSTOFFEN: 

Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op 

die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van 

afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars. 
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BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT): 

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om 

de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen 

of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - 

economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, 

en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij 

wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd 

en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt 

gesteld. 

 

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT: 

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een 

bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit. 

 

BODEMBEDREIGENDE STOF: 

Stof die overeenkomstig het Stoffenschema van de NRB 2012 de bodem kan verontreinigen.  

 

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL: 

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op 

reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter 

voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd. 

 

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING: 

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

voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem. 

 

BODEMRISICODOCUMENT: 

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende 

activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald 

of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van 

een verwaarloosbaar bodemrisico. 

 

CUR-RAPPORT 196: 

Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen.  

 

CUR/PBV: 

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen. 

 

CUR/PBV-AANBEVELING 65: 

Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen. 

 

DIFFUSE EMISSIES: 

Emissies door lekverliezen. 

Emissies van oppervlaktebronnen 

 

EMBALLAGE: 

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

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

(IBC's). 
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EMISSIE: 

Uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid). 

 

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ): 

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde 

periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 

1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM. 

 

GELUIDBOEKHOUDING: 

Een register waarin alle emissie- en immissiegegevens van de binnen de inrichting aanwezige geluidbronnen 

zodanig zijn vastgelegd en actueel worden gehouden, dat duidelijk naar voren komt wat de effecten op de 

woonomgeving c.q. de controlepunten van veranderingen in de emissie- en overdrachtsfeer zijn. 

 

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN: 

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 

van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465). 

 

GELUIDSGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING: 

Een verblijfsruimte als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van het Bouwbesluit 2012. 

 

GELUIDSNIVEAU IN DB(A): 

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

Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-

publicatie no. 651, uitgave 1989. 

 

GEURBELASTING: 

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid) 

 

Opmerking: de geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese geureenheden per kubieke meter lucht bij een 

bepaalde percentielwaarde (ouE/m3 als x-percentiel van de uurgemiddelde concentratie). De x-

percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar waarvoor geldt dat gedurende deze 

tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven concentratie blijft of gelijk is aan deze waarde. 

 

GEUREMISSIE: 

Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden; de 

geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet 

van de luchtstroom. 

 

GEURIMMISSIE: 

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid). 

 

GEVAARLIJKE AFVALSTOF: 

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke 

eigenschappen bezit. 

 

GEVAARLIJKE STOFFEN: 

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 
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GOEDEREN: 

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest 

voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan 

aanvullingen of wijzigingen ondergaan. 

 

HERGEBRUIK: 

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor 

hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.  

 

HUISHOUDELIJK AFVAL: 

Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde 

bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval. 

 

IMMISSIE: 

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid). 

 

ISO: 

Een door de International Organization for Standardization (ISO) opgestelde en uitgegeven norm. 

 

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT): 

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde 

periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal 

geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld 

overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999. 

 

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (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. 

 

MENGEN: 

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) 

afvalstoffen.  

 

MILIEUJAARVERSLAG: 

Rapportage over de milieu-prestaties van het bedrijf in het voorafgaande kalenderjaar. 

 

NEN 5725: 

NEN 5725 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader 

onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009  

 

NEN 5740: 

NEN 5740 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - 

Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 

2009.  

 

NEN 6414: 

Water en slib - Bepaling van de temperatuur. 
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NEN 6487: 

Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte. 

 

NEN-EN: 

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands 

Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.  

 

NEN-EN 13725: 

Lucht - Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie. 

 

NEN-EN 14181: 

Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen. 

 

NEN-EN 15259: 

Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlokaties en 

voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting. 

 

NEN-EN-ISO/IEC: 

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) geïmplementeerde norm van de International 

Organisation for Standardization (ISO) en/of de International Electrotechnical Commission (IEC) die door het 

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm. 

 

NEN-EN-ISO/IEC 17020: 

Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren. 

 

NEN-EN-ISO/IEC 17025: 

Algemene eisen voor de bekwaamheid van de beproevings- en kalibratielaboratoria. 

 

NEN-ISO: 

Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het Nederlands 

Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm. 

 

NEN-ISO 10523: 

Water - Bepaling van de pH. 

 

NEN-ISO 22743: 

Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA). 

 

NEN-ISO 22743/C1: 

Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA). Correctieblad. 

 

NEN-NORM: 

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm (postbus 5059, 2600 GB 

Delft). 

 

NER: 

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.  
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NUTTIGE TOEPASSING: 

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de 

betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een 

specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot 

welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de 

kaderrichtlijnafvalstoffen  

 

ONTDOENER: 

Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een 

inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker. 

 

OPENBAAR RIOOL: 

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet 

milieubeheer. 

 

OPERATIONEEL: 

Het gebruiksklaar en productief in werking zijn van de inrichting/het veranderde deel van de inrichting, al 

dan niet werkend op de volle capaciteit; hieronder valt niet het zogenaamde inregelen/proefdraaien 

gedurende een redelijke termijn. 

 

OVERSLAAN: 

het kortdurend stallen van containers met afval, bijvoorbeeld containers diedoor schepen worden aangevoerd 

en daarna door voertuigen worden verder getransporteerd, of andersom; 

het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, bijvoorbeeld vanuit de chemokar naar grotere 

vrachtwagens. Het kan daarbij gaan om afval dat door rechtspersoon A is ingezameld of wordt 

getransporteerd en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B wordt overgeslagen; 

het stallen van met afval geladen voertuigen, bijvoorbeeld het overnachten van een volle vrachtwagen op 

een inrichting. 

 

PERCENTIELWAARDE: 

Tijdfractie van het jaar dat een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden. 

 

Opmerking: een geurbelasting van 1 ouE/m3 als 98-percentiel van de uurgemiddelde concentratie geeft 

bijvoorbeeld aan dat de geurconcentratie van 1 ouE/m3 gedurende 2% van de tijd (minder dan 176 h per 

jaar) wordt overschreden. 

 

PGS: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte 

richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke 

stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te 

downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 

 

PGS 15: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, 

arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.  

 

PREPARATEN: 

Mengsels of oplossingen van mengsels. 
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PREVENTIE: 

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter 

vermindering van: 

de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de 

levensduur van producten; 

de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of 

het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.  

 

REFERENTIENIVEAU: 

De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling 

referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162): 

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. 

 

RENDABELE MAATREGELEN: 

Naar keuze van de inrichting ofwel: 

maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder, of 

maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%. 

 

SBR-RICHTLIJN B: 

Meet- en beoordelingsrichtlijnen, Hinder voor personen in gebouwen Deel B, Richtlijn van de Stichting 

Bouwresearch. 

Dit deel van meet- en beoordelingsrichtlijnen gaat over hinder voor personen ten gevolge van 

gebouwtrillingen. In dit deel van de richtlijn wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van de functie van het 

gebouw, het tijdstip van de dag en het karakter van de trillingen. Tevens onderscheidt de richtlijn bestaande, 

gewijzigde en nieuwe situaties. 

 

TRILLING: 

Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is. 

 

VERKEERSBEWEGING: 

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen. 

 

VERWERKING: 

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande 

voorbereidende handelingen.  

 

VERWIJDERING: 

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede instantie 

toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval behoren de 

handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen. 

 

VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING: 

Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste 

zijde van die vloer of voorziening kan komen. 
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VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING: 

Lekbak, tankput, vloer, verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen 

keert zolang als nodig is om met de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen te voorkomen 

dat deze stoffen in de bodem kunnen geraken. 

 

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOF: 

Organische verbinding die bij 293,15 K een dampspanning van 0,01 kPa of meer heeft of onder de specifieke 

gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft, waarbij voor de toepassing van dit besluit de 

fractie creosoot die deze dampspanning overschrijdt bij 293,15 K, als een VOS geldt. 

 

VMAX: 

Maximale trillingssterkte. 

 

VOS: 

Vluchtige Organische Stoffen; stoffen als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.  

 

VPER: 

Trillingssterkte over een beoordelingsperiode. 

 

WM: 

Wet milieubeheer. 

 

WONING: 

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de 

beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van 

artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de 

beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van 

laatstgenoemde wet. 
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BIJLAGE 2 :  

Afvalwater: artikel 3.138 lid 5 onder b en artikel 2.2 lid 4 Activiteitenbesluit milieubeheer 

 
 

1 (afvalwaterstromen) 

a. Perceel Gerrit Bolkade 1: 

 

o Mogelijk verontreinigd regenwater , afkomstig van de verharde terreinoppevlakken; 

o Ketelspuiwater, afkomstig van de stoomketels; 

o Regenaratiewater, afkomstig van de onthardingsinstallatie; 

o Bedrijfsafvalwater bestaande uit: 

 

 Spoel- en schrobwater, afkomstig van het reinigen van de apparatuur en de werkruimte; 

 Condensaat uit product ten gevolge van indampen in aromafabriek, indampen en drogen in 

poederfabriek; 

 Verontreinigd koelwater afkomstig van de gasbehandelingsinstallatie; 

 Condensaatafvoer stoomverwarming sausafdeling en verlies uitdamping condensaatvat. 

 

b. Perceel Gerrit Bolkade 6(10): 

 

o Laboratoriumafvalwater, afkomstig van kwaliteitsonderzoek en koeling van laboratoriumapparatuur 

 

2 (lozingseisen) 

a. In het afvalwater zoals omschreven in voorschrift 1 lid a, gemeten ter plaatse van de meet- en 

controlevoorziening, mogen de grenswaarden van de in onderstaande tabel genoemde parameters niet 

overschreden worden: 

 

Parameter Concentratie in enig steekmonster 

(mg/l) 

Volume proportioneel etmaal-

monster (mg/l) 

Chemisch zuurstof verbruik (CZV)  8.000 

Totaal stikstof (N-totaal)  800 

Totaal fosfor (P-totaal)  100 

Onopgeloste bestanddelen 300  

Minerale olie 20  

Plantaardige olie en dierlijke oliën en 

vetten 

300  

EOX 0,1  

BTEXN1 0,1  

 

1 

Als de som van het gehalte aan benzeen, tolueen, xylenen (ortho-, meta en paraxyleen), ethylbenzeen en naftaleen. 
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b. In het afvalwater zoals omschreven in voorschrift 1 lid b, gemeten ter plaatse van de meet- en 

controlevoorziening, mogen de grenswaarden van de in onderstaande tabel genoemde parameters niet 

overschreden worden: 

 

Parameter Concentratie in enig steekmonster (mg/l) 

Kwik 0,01 

Cadmium 0,02 

Overige metalen (som van 6 metalen2) 5 

EOX3 0,1 

VOX4 0,1 

BTEXN5 0,1 

 

2 

Als som van de metalen uit de volgende reeks: As, Cu, Cr, Ni, Pb en Zn; 

3 

Extraheerbare gehalogeneerde organische verbindingen; 

4 

Vluchtige gehalogeneerde organische verbindingen; 

5 

Als de som van het gehalte aan benzeen, tolueen, xylenen (ortho-, meta en paraxyleen), ethylbenzeen en naftaleen. 
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BIJLAGE 3 :  

Geur: artikel 3.140 lid 2 Activiteitenbesluit milieubeheer 

 
 
 

1.1  
De geur immissie dient te voldoen aan onderstaande contouren. 
 
 
Contour 98% 
 

 
 
 
Rood is 0,5 OuE/m3 als 98% 
Oranje is 1,5 OuE/m3 als 98% 
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Contour 99,5% 
 

 
Rood is 1,0 OuE/m3 als 99,5% 
Paars is 3,0 OuE/m3 als 99,5% 
 
 

1.2  

Totale geuremissie mag niet meer bedragen dan 386,2 *109 OuE per jaar, uitgesplitst naar: 

 

- Aroma afdeling: 

o Koken: 308,1*109 OuE per jaar; 

o Neutralisatie: 52,6*109 OuE per jaar; 

- Poederfabriek: 

o Basisemissie reactieproduct: 9,5*109 OuE per jaar; 

o Piekemissie reactieproduct: 13,7*109 OuE per jaar; 

o Basisemissie hydrolysaat: 1,0*109 OuE per jaar; 

o Piekemissie hydrolysaat: 1,4*109 OuE per jaar. 


