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BESCHIKKING 18 MAART 2008 — ZAAKNR. 2008-006387/NR. MPM13776 VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Wet milieubeheer

AANVRAAG

Aloemeen
Op 19 juni 2008 hebben wij een aanvraag ontvangen van Winruimte Watergoed B.V, thans ge-
naamd Over de Maas C.V. (verder te noemen Over de Maas) om een vergunning ingevolge
artikel 8.1, lid 1 sub a en c, van de Wet milieubeheer (Wm) voor het oprichten en in werking heb-
ben van een inrichting voor het winnen van zand en grind aan de Maasdijk te Alphen, gemeente
West Maas en Waal.

Het betreft een inrichting bestemd voor het winnen van zand en grind met een capaciteit van
100.000 kg per uur of meer.

Daarmee valt de inrichting onder de categorieen 11.3, onder i, het winnen van zand en grind met
een capaciteit ten aanzien daarvan van 100 ton per uur of meer, 11.3 onder j, het breken, malen,
zeven of drogen van zand, grond, grind of steen met uitzondering van mergel, met een capaciteit
ten aanzien daarvan van 100.000 ton per jaar of meer, indien zodanige inrichting een inrichting is
voor zand- of grindwinning waarvoor op grond van artikel 3 van de Ontgrondingenwet een ver-
gunning is vereist van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb).
Op grond daarvan zijn wij het bevoegde bestuursorgaan voor het beslissen op de vergunning-
aanvraag.

De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

De aanvraag betreft de inrichting, gelegen aan de Maasdijk te Alphen kadastraal bekend ge-
meente West Maas en Waal. De secties en nummers zijn benoemd in bijlage 3 van de aanvraag.
Deze bijlage met tekening maakt onderdeel uit van deze vergunning

Wij hebben de aanvraag om een Wet-milieubeheervergunning ingeschreven onder nummer
MPM 13776.

Verounde situatie
Er is voor de betreffende inrichting niet eerder een vergunning ingevolge de Wm verleend.

Beschriivina van de aanaevraaade activiteiten

Over de Maas vraagt voor de volgende activiteiten een vergunning:
- het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zand of
grind en grond.
- het winnen van zand of grind met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.10'g
per uur of meer.

Maximale capaciteit van de inrichting:
- Het project heeft een productiedoelstelling van minimaal 15 miljoen ton industriezand (beton-
en metselzand). Daarnaast zal naar verwachting nog een bijbehorende hoeveelheid grind (ca. 1

miljoen m') en klei (ca. 1 miljoen ms) worden afgevoerd en vermarkt;
- De doorlooptijd van het project bedraagt maximaal 9 jaar (te weten maximaal 1 jaar voorbe-

reidende werkzaamheden en maximaal 8 jaar industriezandwinning en herinrichting) en zal na-
der worden afgebakend in het kader van de Ontgrondingsvergunning;
- De totale bruto hoeveelheid toutvenant (inhoud berekende winbak) betreft circa 27,5 miljoen
m',
- De werktijden zijn aangegeven in het Akoestisch Onderzoek (bijlage 5) ;
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- De maatgevende inzet van kranen, bulldozers, vrachtwagens, winzuigers en klasseerinstalla-
ties is aangegeven in zowel het Akoestisch Onderzoek (bijlage 5) als in het Luchtkwaliteitonder-
zoek (bijlage 6).

De inrichting betreft een delfstoffenwinning (klei, zand en grind) die mede voorziet in de landelij-
ke bouwgrondstoffenvoorziening. De hoofdlijnen van het project zijn vastgelegd in de partiele
herziening van het Streekplan Gelderland 2005, betreffende Over de Maas/West Maas en Waal.
Voorafgaande aan de winning met zandzuigers en de veredeling van het materiaal in klasseerin-
stallaties wordt de dekgrond verwijderd. In de eerste jaren van het project zal opslag van dek-
grond in tijdelijke depots noodzakelijk zijn gelet op de logistiek van het proces. De middels win-
ning ontstane ruimte wordt deels weer opgevuld met de niet-vermarktbare materiaalstromen
(klei, ophoogzand e.d.) die vrijkomen uit het projectgebied zelf dat wil zeggen dat er geen aan-
voer van buitenaf plaatsvindt. De bodemopbouw na toepassing zal, zowel wat betreft volgorde
als wat betreft dikte van de bodemlagen, vergelijkbaar zijn met de bodemopbouw ter plaatsen.
Er zal sprake zijn van toepassing als bodem volgens het Besluit Bodemkwaliteit (BBK).

Een uitgebreidere, niet-technische samenvatting is toegevoegd als bijlage 4 van de aanvraag.

De winning zal worden verricht met verschillende soorten winwerktuigen zoals zandzuigers,
klasseerinstallaties en grindverwerkingsinstallaties. Een lijst van mogelijk in te zetten winwerktui-
gen is als bijlage 8 aan de aanvraag toegevoegd. Het is denkbaar dat een winwerktuig tijdens
het werk vervangen wordt door een (niet op de lijst vermeld) ander winwerktuig. De passendheid
binnen de vergunde ruimte zal gemotiveerd aan het bevoegde gezag worden medegedeeld.

De aanvraag bestaat uit:
de aanvraag zelf, bestaande uit 18 pagina';
8 bijlagen, zijnde:
1. Partiele streekplanherziening Over de Maas/West Maas en Waal, d.d. 20 september 2006;
2. Uittreksel Kamer van Koophandel
3. Kadastrale situatie (kaart en percelenoverzicht)
4. Niet technische samenvatting
5. Akoestisch onderzoek
6. Luchtkwaliteitonderzoek
7. Goedkeuring LNV art. 19j Natuurbeschermingswet
8. Lijst met kerngegevens in te zetten zandzuigers.

- aanvullende informatie d.d. 9 juli 2008, 21 juli 2008 en 25 augustus 2008.
PROCEDURE

Alaemeen
Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht (Awb), hoofdstuk 8 en 13 van de Wm voorgeschreven procedure gevolgd.

De aanvraag is toegezonden aan de bij of krachtens de Wet milieubeheer aangewezen advi-
seurs en betrokken overheidsorganen:
- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente West Maas en Waal;
- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lith;
- Rijkswaterstaat Dienst Limburg

Op 7 juli 2008 is het rapport "bepaling van het referentieniveau van het omgevingsgeluid", ken-
merk 12006.0805.23.R001 van DGMR ontvangen. Deze gegevens zijn doorgezonden naar de
wettelijke adviseurs en betrokken overheidsorganen.
Omdat de aanvraag naar onze mening niet volledig was, hebben wij per mailbericht van 8 juli
2008 om aanvullende gegevens verzocht. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op
d.d. 9 juli 2008, 21 juli 2008 en 25 augustus 2008.
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Deze aanvullende gegevens maken deel uit van de vergunningaanvraag. Deze aanvullende
gegevens zijn doorgezonden naar de wettelijke adviseurs en betrokken overheidsorganen.

De aanvraag met de aanvullende gegevens voldoet aan de vereisten bij en krachtens de Wm en
aan hoofdstuk 5 van het Ivb. Gelet op het voorgaande nemen wij de aanvraag van Over de Maas
in behandeling.

Coordinatie
Het besluit Wet milieubeheer is gecoordineerd voorbereid met andere besluiten op grond van
artikel 10a van de Ontgrondingenwet.

Het ontwerpbesluit heeft van 23 september tot en met 3 november ter inzage gelegen samen
met de ontwerpbesluiten in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, Wet beheer rijkswa-
terstaatswerken, Keur van het waterschap, Wet milieubeheer en de Wet bodembescher-
ming. Tevens zijn op 6 en 8 oktober hoorzittingen gehouden, respectievelijk in Alphen en Lith.
Naar aanleiding hiervan zijn 8 schriftelijke en 2 mondelinge zienswijzen ingediend. De beant-
woording van de zienswijzen is in het kader van de coordinatie van de besluiten integraal opge-
nomen in de commentaarnota. De commentaarnota is als bijlage 1 bijgevoegd en maakt onder-
deel uit van dit besluit. Van de tien ingediende zienswijzen hebben er zes geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op de ontwerpbeschikking in het kader van de Wet milieubeheer. Het betreft
de volgende zienswijzen:
1, Bewonersvereninging Over de Maas d.d. 20 oktober 2008;
2. d.d. 24 oktober 2008;
3. d.d. 31 oktober 2008;
8. Stichting Achmea Rechtsbijstand, namens d.d. 30 oktober 2008;
9. Bewonersvereniging Zanderover d.d. 3 november 2008;
10. Winruimte Watergoed CV d.d. 24 oktober 2008.
De zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn naar voren gebracht.

Alleen de zienswijze 10c1 en 10c2 hebben consequenties voor het besluit. Deze zijn in het be-
sluit aangepast. Het betreft een aanpassing van de IVB categorie. Door toepassing van het Be-
sluit bodemkwaliteit (Bbk) vervalt de Ivb catagorie 28.1.a2. Daarnaast is de tekst onder het kopje
"Branche beleidsplan en communicatietraject" inhoudelijk aangepast zodat duidelijk wordt dat bij
de totstandkoming van de milieuvergunning er een klankbordgroep heeft gefunctioneerd waarbij
onder andere de aspecten fijn stof en geluid zijn besproken.
Voor de verdere beantwoording van de zienswijzen wordt verwezen naar de commentaarnota.

AFSTEMMING / COORDINATIE WET MILIEUBEHEER MET ANDERE WET- OF
REGELGEVING

Besluit alqemene reqels voor inrichtinqen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
Per 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking ge-
treden. Dit besluit en de daarmee samenhangende Regeling algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer bevat rechtstreeks werkende regels en voorschriften, tot bescherming van het mili-
eu, voor de volgende activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden:
lozen van hemelwater niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening
lozen van huishoudelijk afvalwater
opslaan van propaan
opslaan en overslaan van bulkgoederen en stukgoederen.
Dit betekent dat, naast de voorschriften van deze vergunning zelf, ook moet worden voldaan aan
de voorschriften en bepalingen van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
die betrekking hebben op bovenstaande activiteiten.
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Wet verontreiniaina oooervlaktewateren
Er is geen Wvo-vergunning vereist voor de aangevraagde activiteiten. Wel zal op grond van de
Wet bodembescherming (Wbb) een voorschrift worden opgenomen dat ziet op de kwaliteit (in
het bijzonder het doorzicht) van het te lozen retourwater in relatie tot de Maas.

Wet bodembeschermina
Watergoed heeft op 2 juni 2008 een melding gedaan in het kader van de Wet bodembescher-
ming. De melding bevat naast de uitgevoerde bodemkwaliteitsonderzoeken ook het grondstro-
menplan/deelsaneringsplan.
De tijdelijke opslag en (grootschalige) toepassing van de vrijkomende grondstromen vallen onder
de reikwijdte van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de Wet bodembescherming (Wbb). Rijks-
waterstaat directie Limburg is hiervoor het bevoegde gezag.

Wet ruimteliike ordenina
Op grond van het derde lid van artikel 8.10 van de Wet milieubeheer kunnen wij een vergunning
weigeren ingeval door verlening daarvan strijd zou ontstaan met een bestemmingsplan.
De activiteiten passen niet in het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied Integrale Herzie-
ning'. Genoemd bestemmingsplan zal derhalve partieel worden herzien door middel van het in
procedure brengen van een ontwerpbestemmingsplan Over de Maas. In het kader van de voor-
ontwerpprocedure hebben in het najaar van 2007 een tweetal inrichtingsschetsen ter inzage
gelegen. e benodigde ontheffingen en vergunningen (waaronder onderhavige Wm-vergunning)
en het ontwerpbestemmingsplan Over de Maas zijn gelijktijdig in procedure gebracht.

Wij zien dan ook geen reden deze Wm-vergunning op grond van het bestemmingsplan te weige-
ren.

De beschikking met de aanvraag om een Wm-vergunning staat los van het te wijzigen bestem-
mingsplan. Aan de Wm-vergunning kunnen dan ook geen rechten worden ontleend die betrek-
king hebben op de bestemming van genoemd terrein.

M.E.R. - (BEOORDELINGS)PLICHT

Aloemeen
De zandwinning Over de Maas is in het kader van de Wet milieubeheer niet m.e.r.-plichtig.

Partiele herzienina streekolan Gelderland 2005
De concrete Beleidsbeslissing die de provincie heeft genomen over de zandwinning Over de
Maas, is een zogenoemd "eerste plan dat in de aanleg voorziet van een zandwinlocatie met een
oppervlakte van meer dan 100 ha" . Dit is een m.e.r.-plichtig besluit (Besluit m.e.r., Bijlage C,
punt 16.1). Het m.e.r.-plichtige besluit is tevens SMB-plichtig.

Aan het besluit van de Provinciale Staten van Gelderland, d.d. 20 september 2006 inzake de
Partiele herziening streekplan Gelderland 2005 betreffende Over de Maas/West Maas en Waal
heeft een milieueffectrapportage (MER) ten grondslag gelegen.

In het najaar van 2007 is opnieuw een verkorte MER-procedure gevolgd ten behoeve van de
voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied (PlanMER) en de verlening van
een vergunning op basis van de Ontgrondingenwet (Besluit MER) waarbij de eerstgenoemde
MER op een aantal punten is aangevuld en geactualiseerd.
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TOETSINGKADER

Grond toetsina
De Wet milieubeheer omschrijft in de artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 het toetsingskader voor de be-
slissing op de aanvraag.
Hierna wordt aangegeven hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Wij beperken
ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van in-
vloed kunnen zijn.

In de artikelen 8.8 en 8.9 van de Wet milieubeheer is het criterium "het belang van de bescher-
ming van het milieu" verder uitgewerkt.

In artikel 8.8 worden drie soorten richtinggevende aspecten genoemd, te weten:
- de aspecten die wij in ieder geval bij onze beslissing op de aanvraag moeten betrekken;
- de aspecten waarmee wij in ieder geval bij onze beslissing op de aanvraag rekening moeten
houden;
- de aspecten die wij in ieder geval bij onze beslissing op de aanvraag in acht moeten nemen.

"Betrekken bij" houdt in dat voldoende gegevens vergaart dienen te worden om tot een afgewo-
gen beslissing te kunnen komen. "Rekening houden met" en "in acht nemen" impliceert in meer
of mindere mate een inperking van de beslissingsvrijheid. Van aspecten waar rekening mee
gehouden moet worden mag worden afgeweken, maar al leen om gewichtige redenen en gemo-
tiveerd. Van aspecten die in acht genomen moeten worden kan niet worden afgeweken.

In artikel 8.9 wordt bepaald dat de beslissing op de aanvraag niet in strijd mag zijn met een rege-
ling gebaseerd op de Wm of met een andere milieuwet, die is genoemd in artikel I 3.1, tweede lid
Wm. Het toetsingskader wordt voor deze vergunningaanvraag hierna nader uitgewerkt.

In artikel 8.10 wordt bepaald dat de vergunning slechts in het belang van de bescherming van
het milieu kan worden geweigerd. De vergunning wordt op grond van dit artikel in ieder geval
geweigerd indien:
door verlening daarvan niet kan worden bereikt dat in de inrichting tenminste de voor de inrich-
ting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
verlening daarvan niet in overeenstemming zou zijn met hetgeen overeenkomstig artikel 8.8,
derde lid, door het bevoegde gezag in acht moet worden genomen;
door verlening daarvan strijd zou ontstaan met regels als bedoeld in artikel 8.9.

Hierna wordt aangegeven hoe de aanvraag zich verhoudt tot het toetsingskader.

Beste Beschikbare Technieken (BBT)
Op 1 december 2005 is een aanpassing van de Wet milieubeheer in werking getreden, waar-
mee de IPPC-richtlijn is geimplementeerd in de Nederlandse wetgeving.
Dientengevolge moeten in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming
van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de na-
delige 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 tenminste de voor de inrichting in aanmerking
komende BBT worden toegepast.
Bij de bepaling van BBT wordt gekeken naar de criteria genoemd in artikel Sa.t van het Inrich-
tingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

Voor installaties als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geintegreerde preventie en bestrij-
ding van verontreiniging (gpbv-installaties) moet in ieder geval rekening worden gehouden met
de in tabel 1 van de Regeling aanwijzing BBT documenten opgenomen informatiebronnen.
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Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet
rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activitei-
ten binnen de inrichting.
Blijkens jurisprudentie behoren wij ook de eindconcept BREF's en BREF's die nog niet zijn op-
genomen in tabel 1 te betrekken bij de besluitvorming. Deze moeten immers worden be-
schouwd als documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten
of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd.

Beoordelino BBT Alaemeen
De aangevraagde activiteiten worden niet genoemd in bijlage I van de IPPC-richtlijn
Voor de inrichting is geen BREF beschikbaar waaraan wij de aangevraagde activiteiten kunnen
toetsen.
Voorts hebben wij, aan de hand van bestaande literatuur, de in de Regeling aanwijzing BBT-
documenten genoemde Nederlandse informatiedocumenten en kennis van de aangevraagde
activiteiten, bij het verlenen van de vergunning BBT voorgeschreven.
Binnen de aangevraagde werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van vergelijkbare processen,
apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd.

Conclusies BBT
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de
beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het
water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwe-
gingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Milieuessenties
Bij de beslissing op onderhavige aanvraag hebben wij, gelet op de gevolgen die een inrichting
voor het milieu kan veroorzaken, de volgende milieuessenties betrokken:
- lucht;
- geluid en trillingen;
- bodem;
- afvalwater;
- afvalstoffen;
- energie;
- groene wetten.

Hierbij hebben wij ook betrokken de onderlinge samenhang van de gevolgen voor het milieu
van de afzonderlijke milieuessenties.

De milieuessenties acceptatie en registratie, geur, afvalwater, preventie, verruimde reikwijdte,
externe veiligheid, hebben wij buiten beschouwing gelaten, omdat deze geen invloed van bete-
kenis hebben op de gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken.

LUCHT

Het wetteliike kader voor de beschermino van de lucht
Wij beoordelen de emissies naar de lucht volgens de systematiek van de Nederlandse emissie
Richtlijn-Lucht (NeR). Deze richtlijn, die de beste beschikbare technieken (BBT) voor het beper-
ken van emissies naar de buitenlucht beschrijft, passen wij toe als toetsingskader voor de be-
oordeling en regulering van luchtemissies.

Op de aangevraagde emissies is hoofdstuk 5 van de Wm van toepassing.
Hoofdstuk 5 Wm is van toepassing indien in de inrichting fijn stof (PMt 0), stikstofoxiden waar-
onder NO2, SO2, CO, benzeen en/of loodemissies vrijkomen die buiten de inrichting terecht
komen.



provincie
GELDERLAND)

De aevoloen van de aanaevraaade activiteiten voor de lucht
In het onderhavige project hebben we in relatie tot het aspect luchtverontreiniging enkel te ma-
ken met de componenten NO2 (verbrandingsgassen) en stof (grof en fijn).

Stofemissies
De component stof kan worden onderverdeeld in (grof) stof met een deeltjesgrootte & 10 mi-
crometer. en zogenaamd fijn stof met een deeltjesgrootte & 10 micrometer. (zogenaamd PM) 0
stof). Beide soorten stofemissies komen in de diverse bronnen voor als homogeen gemengde
fracties en derhalve wordt de bestrijding voor beide componenten in beginsel bepaald door de
in de NeR aangegeven richtlijn voor de beperking en voorkoming van (totale) stofemissie.
Ter voorkoming van negatieve beinvloeding van het milieu door verspreiding van de binnen de
inrichting opgeslagen of toegepaste materialen zijn aan deze vergunning voorschriften verbon-
den met als doel de verspreiding van deze stoffen in voldoende mate te beperken.
Als er ondanks de getroffen maatregelen uit de NeR toch stofverspreiding plaatsvindt, dan mag
zich op twee meter of meer vanaf de bron geen visueel waarneembare stofvorming voordoen.
Dit uitgangspunt is een concretisering van de NeR, waarin als stelregel wordt gehanteerd dat
geen direct bij de bron visueel waarneembare stofverspreiding mag optreden. Wij hebben het
begrip 'direct bij de bron'itgedrukt in een afstand van twee meter om handhavend te kunnen
optreden bij visueel waarneembare stofverspreiding. Bij een visueel waarneembare stofvorming
over een afstand van twee meter of meer vanaf de bron moet voor het verspreiden van met
name de fijne fractie van de stof buiten de inrichting worden gevreesd.

Naast bovengenoemde aanpak inzake beperkingen aan de bron (emissiespoor) is er eveneens
een toetsing aan grenswaarden zoals deze zijn vastgelegd voor het behoud van een acceptabel
leefklimaat buiten de inrichting (immissiespoor).
Voor grof stof kennen we in Nederland geen toetsingscriterium voor de maximale immissiecon-
centratie.

Grof stof
De stofemissie kan in beginsel worden veroorzaakt door een aantal activiteiten zoals: afgraven
van dekgrond en toutvenant, beladen en lossen van voertuigen, het bewerken van gewonnen
specie en het verwerken van de dekgrond in de depots. Voorts is er stofemissie mogelijk als
gevolg van winderosie ter plaatse van de dekgrondberging. De belangrijkste parameters welke
bij een diffuse stofemissie tot overlast kunnen leiden zijn bronsterkte, afstand ontvanger tot bron
en de heersende meteocondities. Het is evident dat de meteocondities helemaal niet en de
afstand bronontvanger slechts in beperkte mate beinvloedbaar zijn en derhalve zal het handha-
ven van een acceptabel leefklimaat buiten de inrichting gezocht moeten worden in het opnemen
van voorschriften die de emissie bij de bron zoveel mogelijk reduceren. Omdat de onvergraven
dekgrond aardvochtig is, en hierdoor dus niet stuifgevoelig, hoeft naar oordeel van ons college
niet voor stofoverlast te worden gevreesd bij het afgraven, laden en lossen van deze dekgrond.
Hoewel overlast ten gevolge van stof niet te verwachten is zijn in de vergunning zekerheidshal-
ve voorschriften ter bestrijding hiervan opgenomen. Bij het laden van schepen met industrie-
zand of grindproducten bestaat er geen kans op stofoverlast omdat het toutvenant nat wordt
gewonnen en de grindproducten via "natte" zeven worden verkregen en direct worden verladen.
Indien de, niet beinvloedbare, meteo-omstandigheden dusdanig zijn dat stofverspreiding ten
gevolge van werkzaamheden (laden, lossen, storten) met stuifgevoelige materialen niet met
middelen (besproeien, minimaliseren van de storthoogte, afdekken) is te voorkomen of te be-
perken, dan zullen die werkzaamheden moeten worden gestaakt. Hiertoe is een voorschrift
opgenomen. In geval van braakliggend terrein, dekgronddepots en met name door het transport
van voertuigen binnen de inrichting is er, afhankelijk van de heersende meteocondities, in be-
ginsel de meeste kans op stofemissie. Geheel in lijn met de NeR is voor dit soort stof en dit
brontype (diffuse oppervlakte bron) als meest effectieve oplossing aangegeven het doelmatig
besproeien met water om eventuele overlast te voorkomen en te bestrijden. Ook kan in geval
van braakliggend terrein en dekgronddepots de bronsterkte worden gereduceerd door het
braakliggende terrein zo beperkt mogelijk te houden en de depots in te zaaien met een bodem-
bedekkende begroeiing zodat de erosiegevoeligheid wordt gereduceerd.
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Om de kans en de eventuele gevolgen van stofemissie (zowel grof als fijn) zo veel mogelijk te
beperken zijn er op basis van voornoemde overwegingen in de vergunning voorschriften opge-
nomen die naar oordeel van ons college in voldoende mate borg staan dat bij de zandwinning
Over de Maas stofoverlast wordt voorkomen.

Toetsina luchtkwaliteitseisen
De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit hoofdstuk 5 van de Wm, betreffende de stoffen
zwaveldioxide, stikstofdioxide, koolmonoxide, zwevende deeltjes (PM10), lood en benzeen in
de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. De grenswaarden geven een ni-

veau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid
van de mens en van het milieu in zijn geheel, moet zijn bereikt.
In beginsel dienen de beste beschikbare technieken te zijn toegepast. Worden desondanks
overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen verwacht dan is het zoeken naar aanvullende eisen
of alternatieven geboden.

Alleen ten aanzien van de stoffen die genoemd zijn in hoofdstuk 5 van de Wm en waarvan te
verwachten is dat deze nu, of in de toekomst, de gestelde grenswaarden zullen overschrijden of
door de inrichting in hoge concentraties worden uitgestoten is het noodzakelijk dat een onder-
zoek wordt verricht naar de mogelijke gevolgen van het in werking zijn van de inrichting.

In bijlage 2 Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen ten aanzien van de kwaliteit van
de buitenlucht. In het onderhavige geval zijn de grenswaarden voor de zwevende deeltjes en
stikstofoxide relevant. Voor deze stoffen gelden de volgende grenswaarde.

Bijlage 2 Wm bevat de volgende grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10)
40 microgram/m3 als jaargemiddelde concentratie
50 microgram/m3 als vierentwintiguurgemiddeldeconcentratie waarbij geldt dat deze maximaal
35 maal per kalenderjaar mag worden overschreden

Bijlage 2 Wm bevat de volgende grenswaarde voor stikstofoxide:
40 microgram/m3 als jaargemiddeldeconcentratie, uiterlijk op 1 januari 2010.
200 microgram/m3 uurgemiddelde dat maximaal 18 keer per jaar mag worden overschreden.

Voor de bepaling van de immissie van PM10 en stikstofdioxide heeft de aanvrager een onder-
zoeksrapport ingediend op d.d. 13 juni 2008, kenmerk MAAS6-21/boto/006, opgesteld door
Witteveen + Bos, dat als bijlage 6 is bijgevoegd. Hierin zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit in
de nabije omgeving bepaald door eerst de emissies te bepalen en vervolgens daaruit de immis-
sie van deze stoffen in de nabije omgeving van de inrichting af te leiden.

Bij de volgende activiteiten komen fijn stof (PM10) en/of stikstofoxiden vrij:
het wegverkeer van de Van Heemstraweg (N322) ;

scheepvaart op de Maas;
kranen, wielladers en bulldozers;
klei- en grondtransport per vrachtauto;
zand- en grindwinning middels drijvende winwerktuigen.
In bijlage 3 van het onderzoek luchtkwaliteit zijn de draaiuren per jaar gekwantificeerd om op
die manier de uitstoot van fijnstof te kunnen vaststellen.

Met behulp van het officieel erkende ADMS-Urban verspreidingsmodel is de invloed op de
heersende luchtkwaliteit in de omgeving berekend en door middel van contourenkaarten zicht-
baar gemaakt.
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Jaaraemiddelde concentratie PM t0
Uit de resultaten blijkt dat de bijdrage aan de jaargemiddelde PMq 0 ten gevolge van het project
Over de Maas met name het gevolg is van het klei- en grondtransport. Ter plaatse van de rijpla-
ten wordt de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PMq 0 overschreden. Op enige
afstand van de rijbanen nemen de concentraties echter snel af. Ook zijn er ter plaatse van de
verschillende locaties van de winzuigers en klasseerinstallaties kleine overschrijdingsgebieden
te zien. Dit is te zien op de contourenkaarten die in het Onderzoek luchtkwaliteit in de bijlage 5,
6 en 7 zijn bijgevoegd.
Op de grens van het projectgebied (= grens inrichting) wordt voldaan aan de jaargemiddelde
grenswaarde van 40 pg PM10/m'.

Etmaaloverschriidinoen PMt 0
Uit de resultaten blijkt dat de bijdrage aan het aantal etmaaloverschrijdingen van de PMq0-
concentratie ten gevolge van het project Over de Maas met name het gevolg is van klei- en
grondtransport. Ook ter plaatse van de verschillende locaties van de winzuigers en klasseerin-
stallaties is de toename van het aantal overschrijdingsdagen duidelijk te zien. Op de grens van
het projectgebied (= grens inrichting) wordt de etmaalgemiddelde concentratie van 50 pg PMt 0
/m'ergens vaker overschreden dan 35 keer per jaar. Dit is te zien op de contourenkaarten die
in het Onderzoek luchtkwaliteit als bijlagen 5, 6 en 7 zijn opgenomen.
Buiten de projectgrens wordt alleen ter hoogte van de Maas de grenswaarde voor het aantal
etmaaloverschrijdingen overschreden. Aangezien de Maas een drukke vaarroute is, is de oever
beschouwd als beoordelingslocatie. De noordelijke oever valt binnen de projectgrens, zodat
alleen de zuidelijke oever relevant is om de luchtkwaliteit te beoordelen. Ter hoogte van de
zuidelijke oever vinden echter geen overschrijdingen plaats van de etmaalgrenswaarde voor
PM10.

Invloed soroeien oo verstuivinosemissie door arond- en kleitransoort
Uit de resultaten van de luchtkwaliteitsberekeningen is gebleken dat de luchtkwaliteit in belang-
rijke mate wordt beinvloed door de verstuivingsemissies die plaatsvinden tijdens het transport
van bovengrond en klei. Een maatregel die goed uitvoerbaar is en waarmee deze verstui-
vingsemissies effectief kunnen worden tegengegaan, is het sproeien van de platenbanen (voor-
al) tijdens droge periodes. Uit onderzoek is gebleken dat de verstuivingsemissies (PMt0) voor
75% kunnen worden teruggedrongen door toepassing van deze maatregel.
In de aanvraag is aangegeven dat de platenbanen waarover de vrachtauto's rijden, vooral tij-
dens droge periodes zullen worden gesproeid. Dit sproeien geeft een reductie van 75% van de
verstuivingsemissie (PMt 0).

De maatregel heeft geen effect op de emissies van NOx en NO2 en op de berekende concen-
tratie NO2.
Voor het jaar 2009, een jaar met relatief veel transport van grond en klei, is opnieuw een bere-
kening uitgevoerd waarbij deze maatregel tijdens het grond- en kleitransport werd toegepast.
De berekeningsresultaten voor de jaargemiddelde concentratie PMt 0 en het aantal overschrij-
dingen PMt 0 zijn weergegeven in de contourenkaarten in bijlage 8.

Uit deze aanvullende resultaten blijkt dat door de sproeimaatregelen de jaargemidddelde con-
centratie PMq 0 sterk is teruggebracht. De overschrijdingsgebieden ter hoogte van de platenba-
nen in de situatie met sproeimaatregelen zijn volledig verdwenen met uitzondering van een
platenbaan waarbij in een kleine strook nog een lichte overschrijding plaats vindt.
Verder blijkt dat het aantal etmaaloverschrijdingen PMt 0 aanzienlijk is gedaald. Het overschrij-
dingsgebied is sterk in omvang afgenomen.



provincie
GELDERLAND)

NO2—emissies
Als gevolg van de verbrandingsprocessen die plaatsvinden in de motoren van schepen, win-
werktuigen, de verwerkingsinstallaties en mobiele bronnen vindt emissie van NO2 in de atmos-
feer plaats.
In het onderzoek luchtkwaliteit, bijlage 6 van de Wet-milieubeheeraanvraag (technische rappor-
tage luchtkwaliteit) zijn o.a. resultaten opgenomen van NO2-emmissieberekeningen (op leefni-

veau) ten gevolge van het wegverkeer van de Van Heemstraweg (N322), scheepvaart op de
Maas, kranen en buldozers, het klei- en grondtransport per vrachtauto, en zand- en grindwin-
ning middels drijvende winwerktuigen.

De berekeningen zijn uitgevoerd met het ADMS-Urban verspreidingsmodel. Met dit model is het
mogelijk rekening te houden met de fasering van de winwerkzaamheden gedurende het jaar en
kunnen contourenkaarten worden vervaardigd waarmee de effecten kunnen worden gevisuali-
seerd.

Uit de berekeningen voor de jaren 2009 en 2010 blijkt dat de jaargemiddelde bijdrage aan de
NO2 emissie ruimschoots beneden de grenswaarde van 40 pg NO'/m'lijft. Voor 2012 geldt in

het deelgebied Over de Maas dat zeer lokaal de grenswaarde van 40 Itg/m'ordt overschre-
den. Voor het overige ligt de concentratie in het projectgebied onder deze grenswaarde en op
de rand van het projectgebied beneden de 30 Itg NO'/m'n grotendeels zelfs beneden de 25
irg NO2/m'p

basis van de resultaten kan worden geconstateerd dat, zowel in de huidige situatie als in de
situatie met zandwinning in Over de Maas, geen NO2 grenswaarden worden overschreden.

Ten aanzien van het aantal uuroverschrijdingen NO2 vindt er buiten de inrichting in 2009, 2010
en 2012 geen overschrijding plaats van het maximale aantal van18 uur

In het kader van de integrale afweging merken wij nog op dat het project Over de Maas een
tijdelijk karakter heeft en dient voor duurzame hoogwaterbeveiliging, gecombineerd met natuur-
ontwikkeling. Na afronding van het project zal er sprake zijn van een tenminste gelijke situatie
als in de huidige situatie. Door autonome ontwikkelingen, met name verminderde uitstoot van
het verkeer, zal de luchtkwaliteit verder verbeteren en het aantal overschrijdingsdagen van het
etmaalgemiddelde verder afnemen.
Verder merken wij nog op dat het gebruiken van roetfilters op dieselmotoren, gebezigd in een
inrichting als bedoeld in de Wm, niet als standaard techniek kan worden gezien voor de o.a.
zandzuigers, klasseerinstallaties en vrachtauto'.

Uit de optelling van de verschillende bronnen is gebleken dat de bijdrage aan de emissie van
fijn stof (PM10) respectievelijk stikstofdioxide door het in werking zijn van de inrichting niet leidt
tot een overschrijding van de grenswaarden in hoofdstuk 5 van de Wm.

GELUID EN TRILLINGEN

Alaemeen
De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt gepro-
duceerd. De voor het aspect geluid maatgevende hoofdactiviteiten zijn de zandwinning en
-verwerking (classificeren) met behulp van een zandzuiger en drijvende klasseerinstallaties. De
door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een
akoestisch rapport van d.d. 18 juni 2008, rapportnummer P04006601-080618-213-R-RW-ks-
definitief, onder de titel "Akoestisch onderzoek Over de Maas" (verder te noemen akoestisch
onderzoek) van Sight.
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Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand
waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoor-
delingsperiode. Beoordeeld worden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maxima-
le geluidsniveaus ten gevolge van de activiteiten binnen de te terreingrenzen van de inrichting
en het equivalente geluidsniveau ten gevolge van de zogenaamde indirecte hinder zijnde de
schepen en vrachtwagens die buiten de terreingrenzen van de inrichting van en naar de inrich-
ting varen en rijden.

Beoordelina aanvraao
De planwerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd voor een periode van 9 jaar waarvan 1

jaar voorbereiding. De werkzaamheden in het deelgebied Over de Maas en het deelgebied
Moleneindsche Waard zullen vanwege de beperkte projecttijd deels gelijktijdig plaatsvinden. De
volgende activiteiten maken deel uit van de representatieve bedrijfssituatie.
- Het afgraven van de roofgrond en het kleidek met grondverzetmachines en vrachtwagens, als
mede het in depot zetten van de roofgrond en klei. De roofgrond en de niet-vermarktbare klei
zullen later weer gebruikt worden voor de herinrichting van het gebied. De vermarktbare klei zal
via een laadponton aan de Maas per schip worden afgevoerd;
- De winning van zand en grind met speciale winwerktuigen. Door middel van een drijvende
winzuiger wordt het toutvenant opgezogen en via een drijvende leiding naar een drijvende klas-
seerinstallatie gepompt. De winzuiger verplaatst zich vervolgens rondom de klasseerinstallatie,
waardoor de klasseerinstallatie voor een langere periode op dezelfde plek kan blijven liggen.
Op de klasseerinstallatie worden de diversen zandfracties gescheiden. Afhankelijk van de door
de afnemer bestelde receptuur worden de opgeslagen fracties vanuit de silo's in de juiste ver-
houding gemengd tot het gevraagde eindproduct dat vervolgens door middel van transportban-
den in langszij gelegen schepen wordt geladen. De schepen voeren het industriezand af via de
rivier de Maas. Er is een mogelijkheid dat de winzuiger en de klasseerinstallatie geintegreerd
zijn tot een winwerktuig;
- Het ruimen van de onder water aangelegde tijdelijke grinddepots, die bij voldoende voorraad
periodiek worden geruimd door een grindverwerkingseenheid. De grindverwerkingseenheid
haalt het aanwezige grind naar boven en scheidt dit in de diverse grindfracties welke vervolgens
door middel van schepen worden afgevoerd via de Maas;
- Het reconstrueren van de oevers van de plas door middel van een reconstructiezuiger. Bij de
productie van industriezand komt fijn zand vrij dat tijdens het productieproces terugvalt op de
bodem van de plas. Dit zgn. ophoogzand zal voor een groot deel gebruikt worden voor het op-
spuiten van de oevers in het kader van de herinrichting van het gebied;
- Het ruimen van de tijdelijke kleidepots met grondverzetmachines en vrachtwagens ten behoe-
ve van de herinrichting van het gebied;
- De eindinrichting waarbij onder andere alle landschappelijke en recreatieve elementen worden
aangelegd.
De inrichting is in werking op werkdagen van 7.00 - 19.00 uur waarbij de zaterdag als normale
werkdag wordt gezien. Dan vindt de productie van industriezand en grind plaats. Ook de grond-
verzetmachines zullen alleen in de dagperiode in werking worden gesteld. Vanwege de gelimi-
teerde projectduur kan het noodzakelijk en wenselijk zijn om wel de reconstructiezuiger ten
behoeve van het herinrichting van de oevers in te kunnen zetten in de avondperiode van 19.00
— 22.00 uur.
Voor het bepalen van de geluidsimmissie op de woningen is in eerste instantie voor iedere rele-
vante woning de slechtst denkbare situatie bepaald. Dit is veelal de situatie waarbij de winzui-
ger met de drijvende klasseerinstallatie en/of het droog grondverzetmaterieel op korte afstand
van een individuele woning werkzaam zijn.

In dit verband verwijzen wij verder naar het akoestisch rapport behorend bij de aanvraag. Wel
met die restrictie dat dit een berekende situatie is waarbij in de operationele situatie kleine af-
wijkingen kunnen plaatsvinden.

De gemeente West Maas en Waal heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastge-
steld. Daarom is voor de normstelling aangesloten bij het referentieniveau van het omgevings-
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geluid en de gebiedsindeling van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (okto-
ber 1998). In het rapport d.d. 1 juli 2008 kenmerkl.2006.0805.23.R001van DGMR is het referen-
tieniveau van het omgevingsgeluid in de dagperiode nabij de projectlocatie Over de Maas vast-
gesteld op 32 tot 44 dB(A). De meest voorkomende waarde is 40 dB(A). In de avondperiode zijn
ter plaatse geluidswaarden gemeten van 30 tot 41 dB(A). De meest voorkomende waarde is 35
dB(A). Hiermee ligt het referentieniveau gelijk met de gebiedstypering "landelijke omgeving".
Een verhoging van de voormelde streefwaarde is mogelijk na een bestuurlijke afweging waarbij
het voornoemde aangegeven referentieniveau van het omgevingsgeluid een belangrijke rol
speelt. Het maximale toegestane langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt 50 dan wel
45 dB(A) voor respectievelijk de dag- en avondperiode. De verhoging van de streefwaarde kan
alleen worden toegestaan na toepassing van de beste beschikbare techniek (BBT).

Toetsing aan de normen (bestuurlijke afweging)
Vanwege het voortschrijdend karakter van de werkzaamheden (van west naar oost) voor het
deelgebied Over de Maas en de (deels) parallelle werkzaamheden in het deelgebied Molen-
eindsche Waard) binnen de inrichting is de representatieve bedrijfssituatie niet eenduidig vast te
leggen. Op basis van het faseringsplan en de daarin aangege ven volgorde van de werkzaam-
heden is de akoestische modellering opgesteld waarmee de geluidbelastingen per fase en per
woning inzichtelijk zijn gemaakt.
In het eerste jaar zullen voornamelijk voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden en wordt
een aanvang gemaakt met de ontgrondingsactiviteiten (afdekverwijdering en het maken van het

zgn. startgat). Vanaf het 2 tot en met het 9 jaar vinden de ontgrondingswerkzaamheden (nat-
te en droge winning) en het in depot zetten van specie plaats, terwijl de herinrichtingswerk-
zaamheden en het verwijderen van de depots pas na 3-4 jaar kunnen opstarten.
De werkzaamheden betreffen de droge winning (afgraven bovenlaag, ontkleien) en het in depot
zetten met behulp van grondverzetmachines, de natte winning door middel van winzuigers en
de verwerking door klasseerinstallaties en de herinrichting van het gebied met reconstructiezui-
gers en grondverzetmachines.
In de bijlagen bij het akoestisch rapport zijn per fase de bronnen en hun posities binnen de in-
richting aangegeven en zijn de daarbij te verwachten gecumuleerde geluidniveaus ter plaatse
van de beoordelingspunten nabij woningen rond de inrichting berekend. Tabel 4 en 5 van het
akoestisch rapport geeft per fase de geluidbelasting weer bij de betreffende woningen. Onder-
staand vindt een beoordeling plaats.

Invloed projectfasering en aanpassing werktijden
Uit gesprekken die door Over de Maas zijn gevoerd met diverse bewoners (waaronder de be-
woners van de meest belaste woningen) en met de deelnemers van de Klankbordgroep Over
de Maas, waarin ook enkele bewonersorganisaties vertegenwoordigd zijn, kwam de dringende
wens naar voren om te bezien of het mogelijk is de werktijden te beperken tot de dagperiode.

Door Over de Maas is medio 2007 een faseringsplan opgesteld, waarin zowel voor het ge-
biedsdeel Over de Maas als voor het gebiedsdeel Moleneindsche Waard inzichtelijk is gemaakt
in welke volgorde de geplande werkzaamheden zich zullen gaan afspelen. Bij de opstelling van
dit faseringsplan is rekening gehouden met diverse factoren, zoals de ligging en omvang van
tijdelijke kleidepots in de zone langs de dijk, de ligging van het startgat, logistiek e.d. Ook is
getracht de diverse geluidsbronnen, die bij de slechtst denkbare situatie zeer dicht bij elkaar
liggen en gelijktijdig actief zijn, zodanig te positioneren dat er een realistische en uitvoerbare
spreiding in tijd en plaats ontstaat die akoestisch bezien tot lagere geluids-immissies zal kunnen
leiden. Dit faseringsplan is als bijlage 2 opgenomen in het akoestisch rapport.

Over de Maas heeft aan SIGHT adviseurs opdracht gegeven om in het kader van de voorberei-
ding van de vergunningaanvraag krachtens de Wet milieubeheer opnieuw een akoestische
verkenning uit te voeren, waarbij enerzijds wordt uitgegaan van het genoemde faseringsplan en
anderzijds wordt uitgegaan van een scenario waarbij de winning en productie van industriezand
en grind zich alleen in de dagperiode van 07.00 - 19.00 uur zal afspelen.
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In het akoestisch onderzoek hoofdstuk 7 staat de aanpak van deze aanvullende akoestische
verkenning en wordt inzicht gegeven in de mogelijk optredende geluidsniveaus bij de omliggen-
de kritisch gelegen woningen rond het plangebied. Daar waar de in het akoestische onderzoek
te stellen geluidsgrenswaarden alsnog de 50 dB(A) zouden overschrijden, zijn aanvullende
maatregelen voorgesteld. Het betreft beperkingen ten aanzien van de bedrijfstijd, het juist posi-
tioneren (draaien) van de klasseerinstallatie alsmede het niet tegelijkertijd in werking stellen van
de winwerktuigen en de reconstructiezuiger indien de winzuiger met de klasseerinstallatie op
korte afstand van de relevante woningen met een hogere berekende geluidsbelasting van 50
dB(A) in werking zijn.

Over de Maas heeft in dit kader een inspanning geleverd om te kunnen voldoen aan de wensen
van de omwonenden. Zie hoofdstuk 3 van het akoestisch rapport.

Bij een aantal woningen kan na het treffen van maatregelen aan de grenswaarde van 50 dB(A)
worden voldaan. Het gaat hierbij om de volgende woningen.

Enkele woningen aan Moordhuizen liggen buitendijks. Voor de beoordelingspunten
is de geluidbelasting in de eerste fase respectievelijk 53 en 54 dB(A). De overschrij-

ding wordt veroorzaakt door de bronnen van de drooggrondverzet. Op verzoek van de betref-
fende bewoners gaat het daarbij om het bij voorrang uitvoeren van een gedeelte van de herin-
richting nabij hun woningen (het dempen van de aanwezige sloot en het zodanig aanpassen
van de ligging van het maaiveld dat er geen ingesloten laagtes ontstaan en het water goed weg
kan stromen, een en ander gaat gepaard met het uitwisselen van keramische klei). Gezien de
hoeveelheid grondverzet gaat het om een relatief korte periode van een aantal weken. Om toch
te kunnen voldoen aan 50 dB(A) wordt op korte afstand van deze woningen grondverzet mate-
rieel ingezet, en zowel beperkingen te stellen aan het aantal in te zetten grondverzetmachines
als aan de bedrijfstijd. Deze maatregelen zijn verder uitgewerkt in bijlage 4 van het akoestisch
rapport.

De woning ligt boven op de dijk en is daardoor moeilijk af te schermen. In fase 3, 4
en Sa wordt respectievelijk een geluidsbelasting berekend van 51, 52 en 53 dB(A). Om toch te
kunnen voldoen aan de 50 dB(A) kan in fase 3 de verwerkingsinstallatie die het dichtst bij de
woning is gesitueerd zodanig worden gedraaid dat de zijde met de minste geluidsemissie rich-
ting deze woning komt te liggen. Hiervoor is, op basis van de geluidsmetingen aan de verwer-
kingsinstallatie, een reductie mogelijk van 3 dB(A). Voor fase 4 is het noodzakelijk dat beide
verwerkingsinstallaties met de zijde met de minste geluidemissie richting deze woning komen te
liggen. Daarnaast mogen deze verwerkingsinstallaties geen 12 uur maar 8 uur in werking wor-
den gesteld. Ten tijde van fase Sa zijn de volgende maatregelen van toepassing: het beperkt (5
uur in plaats van 10 uur) in werking stellen van de grondverzetmachines indien deze op korte
afstand van deze woning het depot afgraven; het draaien van de verwerkingsinstallatie die het
dichtst bij de woning ligt zodat de zijde met de minste geluidemissie richting deze woning komt
te liggen; het niet in werking stellen van beide grindverwerkingseenheden indien op korte af-
stand van de woning het depot wordt afgegraven; het niet in werking stellen van de reconstruc-
tiezuiger indien op korte afstand van de woning het depot wordt afgegraven.

De woningen (rondom de Moleneindsche Waard) liggen ook buiten-
dijks. Ten tijde van fase 5b komt men boven de 50 dB(A) uit. Om dit te voorkomen worden de
volgende maatregelen toegepast:
1. het beperkt in werking stellen van de winzuiger en de bijbehorende verwerkingsinstallatie
indien deze dicht bij dit cluster van woningen in werking is;
2. het positioneren van de winzuiger en de verwerkingsinstallatie met de zijde met de minste
geluiduitstraling naar dit cluster van woningen;
3. het niet tegelijk in werking stellen van de winzuiger en de reconstructiezuiger, dat wil zeggen
eerst de industriezandwinning afronden en pas daarna starten met de recon structiewerkzaam-
heden.
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Bij de inzet van de reconstructiezuiger gedurende de avondperiode (zie tabel 5 van het akoes-
tisch rapport) wordt bij enkele woningen langs de Maasdijk de norm van 45 dB(A) met ten
hoogste 2 dB(A) overschreden. Om te kunnen voldoen aan de norm van 45 dB(A) wordt een
van de volgende maatregelen toegepast:
1. het inzetten van een stillere reconstructiezuiger in de avondperiode met een bronsterkte van
maximaal 108 dB(A) in plaats van 110 dB(A) of
2. het inzetten van een reconstructiezuiger in de avondperiode met een bronsterkte van maxi-
maal 110 dB(A), maar met een beperkte bedrijfstijd van 2 uur in plaats van 3 uur indien deze op
korte afstand van de woningen n werking is.

Het geluidsrapport maakt onder andere met de bovengenoemde maatregelen aannemelijk dat
de overschrijdingen teniet kunnen worden gedaan, waardoor overal aan de grenswaarden zoals
opgenomen in de Handreiking Industrielawaai van 1998 (50 dB(A) voor de dagperiode en 45
dB(A) voor de avondperiode) kan worden voldaan.

Beoordelingspunten in de voorschriften
Er is voor gekozen om de meest kritische beoordelingspunten uit de tabellen 4 en 5 van het
akoestisch rapport op te nemen in de geluidsvoorschriften. Tevens is er voor gekozen met deze
beoordelingspunten het gehele gebied rondom de plassen Over de Maas en Moleneindsche
Waard te bestrijken. De vergunde waarde is de hoogst berekende geluidswaarde van de geko-
zen kritische beoordelingspunten tot een maximum van 50 dB(A). In de praktijk zal deze maxi-
maal vergunde waarde vaak lager zijn, zoals in bovengenoemde tabellen is aangegeven.

Samenvattend kan gesteld worden dat door verdere optimalisatie van het werkplan, alsmede
door middel van bovengenoemde maatwerkoplossingen, aan de grenswaarden zoals opgeno-
men in de Handreiking industielawaai van 1998, van 50 dB(A) in de dagperiode en 45 dB(A) in
de avondperiode kan worden voldaan.

BBT
De maatgevende geluidemitterende bronnen (win- en verwerkingscombinaties) voldoen, gezien
het akoestische bronvermogen, na het treffen van gangbare en boven normale maatregelen,
aan BBT. De zandverwerkingsinstallatie heeft een maximaal bronvermogen van 116 dB(A). Uit
meetrapportages van grindverwerkingsinstallaties bij huidige winlocaties blijkt dat de nog in te
zetten win- en verwerkingscombinaties voldoen aan een maximaal bronvermogen van 118
dB(A) dat thans als BBT worden beschouwd.
De andere immissierelevante mobiele bronnen die maar voor een beperkte duur per locatie
binnen de inrichting ingezet worden, voldoen eveneens aan BBT. Er zijn geen maatregelen
meer te treffen die de geluidemissie verder reduceren, zonder dat dit een relevante wijziging in
de bedrijfsvoering inhoudt waardoor ofwel buiten de dagperiode (in overleg met de bewoners is
bepaald dat de zandwinactiviteiten alleen in de dagperiode zullen worden uitgevoerd) gewerkt
zou moeten worden ofwel de projectduur aanzienlijk zal toenemen.

Zandzuicer (dieselmotorisch aanoedreven zuioer versus elektromotorisch aanoedreven zuioer)
In het geluidsrapport is ingegaan op de beste beschikbare technieken ten behoeve van geluid.
Ten aanzien van de inzet van het type winzuiger kan het volgende worden opgemerkt. Een
motorisch aangedreven zandzuiger maakt minder geluid (richtingsafhankelijke bronsterkte van
100-105 dB(A) dan een dieselmotorisch aangedreven zuiger (richtingsafhankelijke bronsterkte
van 108 tot 110 dB(A). De bronsterkte van de dieselmotorisch aangedreven zandzuiger is in
overeenstemming met hetgeen voor dieselmotorisch aangedreven zandzuiger in deze branche
mag worden verwacht. Echter de capaciteit van de electromotorisch aangedreven zandzuiger
is veelal lager. Omdat er een maximale tijdsduur van 8 jaar met 1 jaar voorbereiding voor dit
project is afgesproken en in overleg met de bewoners is gestreefd naar alleen winning van zand
en grind in de dagperiode is het niet mogelijk gebruik te maken van zandzuigers met een lagere
verwerkingscapaciteit.
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Wij zijn daarom van mening dat met beide typen zandzuigers de beste beschikbare technieken
worden toegepast.

Materieel
Het materieel (shovels, vrachtwagens, kranen aggregaten, etc.) dat gebruikt wordt bij de uitvoe-
ring van de werkzaamheden voldoet aan de daarvoor genoemde bronsterkte in hoofdstuk 4.7,
tabel 1 en 2 van het geluidsrapport. Periodiek wordt het materieel vervangen en bij aanschaf is
geluid naast energieverbruik een aandachtspunt. Op deze wijze wordt gewaarborgd, dat het
materieel bij de inrichting steeds voldoet aan BBT.

Transoort
Al het zand wordt niet per vrachtauto maar per vrachtschip afgevoerd. Het afvoeren per vracht-
schip geeft nauwelijks geluidsoverlast aan de omwonenden ten opzichte van afvoer per vracht-
auto. Voor de schepen varend van en naar de inrichting is uitgegaan van een vaarverdeling van
10% stroomopwaarts en 90% stroomafwaarts. In totaal betreft het 21 vaarbewegingen per dag.
Voor de bronsterkte van varende schepen op de Maas is uitgegaan van 110 dB(A). De equiva-
lente geluidsniveau's ten gevolge van de schepen die over de Maas van en naar de twee win-
plassen varen, zullen bij de woningen langs de Maas bij Lith niet meer dan 39 dB(A) bedragen.
Bij de woonboot in de Maas bedraagt dit 45 dB(A).

Afvoer per as is mogelijk, indien keramisch geschikte klei naar een nabijgelegen steenfabriek
getransporteerd wordt. In dat geval zal een ontsluiting rechtstreeks op de Van Heemstraweg
worden aangelegd, zodat niet over de dijk langs de woningen gereden hoeft te worden. Bij een
klei campagne kan sprake zijn van een afvoer van 75 vrachten (150 rijbewegingen) per dag. Bij
de woning langs de Van Heemstraweg wordt ten tijde van een dergelijke klei campagne geen
hoger equivalent geluidsniveau berekend dan 46 dB(A).
Binnen de inrichting en op de openbare weg in de directe omgeving van de inrichting wordt
uitgegaan van een rijsnelheid van 30 km/uur. Verder wordt er gebruik gemaakt van vrachtwa-
gens met een bronvermogen (stationair/rijdend van 98/105 dB(A)). Dit bronvermogenniveau is
in overeenstemming met het bronvermogenniveau, zoals dat in de praktijk door middel van
directe metingen is vastgesteld.

Bij de berekening van het geluidsniveau van de zandzuiger is uitgegaan van de slechtst denk-
bare situatie (worstcase-benadering). Dit betekent dat het maximaal toegestane geluidniveau
op de rekenpunten slechts gedurende een relatief korte periode aanwezig zal zijn, namelijk als
de zandzuiger met de drijvende klasseerinstallatie, op de dichtstbijzijnde positie ten opzichte
van deze locaties werkzaam is.

In hoofdstuk 6.1, tabel 4 van het akoestisch rapport worden de berekende langtijdgemiddelde
beoordelingsniveaus aangegeven. Voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de
akoestische situatie worden deze geluidniveaus vergeleken met gemeten referentieniveaus in
de omgeving van de zandwinning. Voor de dagperiode geldt op ruim de helft van de beoorde-
lingspunten voor een deel van de dag een overschrijding van het referentieniveau met gemid-
deld 6 dB(A). Voor de avondperiode geldt op ruim de helft van de beoordelingspunten een
overschrijding van het referentieniveau met gemiddeld 5 dB(A).
De geluidimmissie wordt bepaald door werktuigen en materieel die voldoen aan de BBT. Een
aanvullende maatregel is dat de verwerkingsinstallatie op grotere afstand van de woningen
wordt gesitueerd. Hierdoor zijn verdere maatregelen niet noodzakelijk om aan de geluidsnor-
men te voldoen. Afschermende voorzieningen zijn, mede door de afstand tot de woningen (mi-
nimaal 300 m), de bronhoogte van de bronnen en het niet mogelijk zijn van het plaatsen van
effectieve afschermende voorzieningen binnen de inrichtingsgrenzen is geen reele optie.
Voor de woningen aan de kant van Lith kan weliswaar een hogere richtwaarde worden aange-
houden, maar daar zal enige tijd binnen de totale plantijd onder slechts denkbare omstandighe-
den een kleine overschrijding van de richtwaarde kunnen optreden bij een beperkt aantal wo-
ningen. Ook voor deze woningen geldt dat afschermende voorzieningen binnen de inrichtings-
grenzen geen effect hebben op de geluidimmissie.
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Wij zijn dan ook van mening dat, nu gebleken is dat geen effectieve overdrachtsmaatregelen
meer te nemen zijn, de zandwin- en klasseerwerkzaamheden binnen de inrichting alleen gedu-
rende en de dagperiode (07.00 — 19.00 uur) plaats zullen vinden, het feit dat de activiteiten bin-
nen de inrichting onder slechts denkbare situaties maximale langtijdgemiddelde geluidniveaus
tot 50 dB(A) voor de dagperiode en 45 dB(A) voor de avondperiode teweeg kunnen brengen bij
een beperkt aantal woningen in het aandachtsgebied, gedurende een beperkte tijd van de pro-
jectduur (dubbele tijdelijkheid), het verantwoord is om hogere waarden dan de richtwaarde toe
te staan bij de woningen.
In voorschriften is voor een aantal representatieve beoordelingspunten het maximale langtijd-
gemiddelde beoordelingsniveau dat optreedt gedurende de totale projectduur opgelegd.

Impulsachtige geluiden en/of tonale tonen
Door de grote afstanden tussen de winzuigers/klasseerinstallaties en de omliggende woningen
wordt het geluid ten gevolge van de werkzaamheden in de inrichting min of meer als 'ruis'rva-
ren. Op de beoordelingspunten zal dan ook geen sprake zijn van hoorbaar tonaal of impulsach-
tig geluid.

Uitzondering hierop is de akoestische achteruitrijsignalering (hoog piepgeluid) van de grondver-
zetmachines en vrachtwagens die achteruit rijden bij de afgraving van dekgrond en klei. Dit
waarschuwingssyteem is juist bedoeld om hoge geluidspieken te veroorzaken en tonaal te zijn
om onveilige werksituaties te voorkomen. Deze achteruitrijsignaleringssystemen produceren
zowel hoge maximale geluidsniveaus (bronsterkte 116-117 dB(A)) als een tonaal-intermitterend
geluid.

Wij zijn van mening dat veiligheid, geregeld binnen de werkingssfeer van een andere wetge-
ving, die waarschuwingssignalen verplicht stelt moet worden gerespecteerd. Er zijn wel vol-
doende alternatieven, bijvoorbeeld in de vorm van camera', maar dit is zeker voor grondver-
zetmachines en vrachtwagens voor het vervoer van zand en klei nog geen standaard toegepas-
te techniek (vanwege het schoonhouden van de lens).

Maximaal aeluidsniveau (LAmaxi
De Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van oktober 1998 noemt grenswaarden
voor maximale geluidniveaus, waaraan kan worden getoetst. Gestreefd dient te worden naar
het voorkomen van maximale geluidniveaus (Lamax) die meer dan 10 dB(A) boven het aanwe-
zige equivalente geluidniveau uitkomen.
Zeker als de grondverzetmachines en de vrachtwagens op korte afstand van een indviduele
woning achteruitrijden met de achteruitrijsignalering aan, kan hier niet aan worden voldaan. Wel
kan in de dagperiode worden voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) zoals gesteld in de
Handreiking industrielawaai.

Om die reden hebben wij, mede omdat de werkzaamheden een tijdelijk karakter hebben in de
voorschriften een geluidsgrenswaarde opgenomen van Lamax is 70 dB(A)

In de avondperiode wordt wel het maximale geluidsniveaus van + 10 dB boven het aanwezige
equivalente niveau aangehouden, wat neerkomt op een Lamax van 55 dB(A). Hier worden de
maximale geluidsniveaus veroorzaakt door de reconstructiezuiger.

Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld vol-
gens 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.
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A).
Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het
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treffen van maatregelen. Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is toelaatbaar mits een
binnenniveau van 35 dB(A) gegarandeerd wordt.
Afvoer per as is mogelijk, indien keramisch geschikte klei naar een nabijgelegen steenfabriek
wordt getransporteerd. In dat geval zal een ontsluiting rechtstreeks op de Van Heemstraweg
worden aangelegd, zodat niet over de dijk langs de woningen gereden hoeft te worden. Bij een
kleicampagne kan sprake zijn van een afvoer van 75 vrachten (150 rijbewegingen) per dag. Bij
de meest kritische woning langs de Van Heemstraweg wordt ten tijde van een eventuele klei-
campagne geen hoger equivalent geluidsniveau berekend dan 46 dB(A). Aan de voorkeurs-
grenswaarde van 50 dB(A) wordt voldaan.

De equivalente geluidsniveaus ten gevolge van de schepen die over de Maas van en naar de
twee winplassen varen, zullen bij de woningen langs de Maas bij Lith niet meer dan 39 dB(A)
bedragen. Bij de woonboot in de Maas bedraagt dit 45 dB(A).

Voor deze vorm van indirecte hinder is geen aparte beoordelingssystematiek opgezet. Wel kan
ruimschoots voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals wordt gesteld
voor 'indirecte hinder - wegverkeerslawaai'.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de schepen varend binnen de grenzen van de inrichting
(plassen) ter plaatse van de kritisch gelegen woningen geen relevante geluidsbijdrage leveren.

Trillinqen
Beoordeling trillingshinder
Bodemtrillingen kunnen worden veroorzaakt door zowel klasseerinstallaties, winwerktuigen,
afvoer per as als overige grondverzetmaterieel. Trillingen in de bodem kunnen zowel hinder als
schade veroorzaken. Schade geeft ook hinder, terwijl hinder geen schade hoeft te veroorzaken.
~ Schade aan een bouwwerk betekent verandering van eigenschappen of van de positie van
(een onderdeel van) een bouwwerk. De veiligheid en/of levensduur van het bouwwerk wordt
beinvfoed of de gebruikswaarde of economische waarde neemt af.
~ Hinder wordt ervaren door personen binnen gebouwen. Deze hinder kan zijn: waarneming van
trillingen zonder meer (verstoring van activiteiten of processen die rust/concentratie behoeven),
dan wel waarneming van trillingen met een zodanige sterkte dat bepaalde activiteiten fysiek
worden verstoord of belemmerd.

Met betrekking tot bestaande natte en droge winactiviteiten is komen vast te staan dat optre-
dende trillingen in de bodem vanwege de winning van een zodanig niveau zijn, dat hierdoor de
kans op schade aan gebouwen uitgesloten is. Schade zal dan ook niet worden veroorzaakt.
Hinder daarentegen kan niet geheel worden uitgesloten.
De door de SBR opgestelde richtlijn deel B: "Hinder voor personen in gebouwen " is een alge-
meen geaccepteerde normstellingssystematiek als zijnde een goed toepasbare beoordelings-
wijze ter voorkoming van onacceptabele hinder ten gevolge van bodemtrillingen. In deze richtlijn
zijn streefwaarden opgenomen, aangezien grenswaarden voor trillingshinder niet scherp gede-
finieerd kunnen worden. Bij onderschriidinq van de streefwaarden mag verwacht worden dat in
de meeste situaties geen hinder zal optreden.
De volgende aspecten bepalen de hoogte van de streefwaarden in een specifieke situatie:
~ gebouwfunctie en functies van ruimten in een gebouw; in de richtlijn worden 5 categorieen
onderscheiden;
~ omstandigheden (continu trillingen gedurende lange tijd, herhaaldelijk voorkomende trillingen
gedurende lange tijd, continu of herhaaldelijke trillingen over korte perioden, of incidentele kort-
durende trillingen) ;

~ tijdstip waarop trillingen voorkomen (dag-, avond- en nachtperiode conform Wet geluidhinder
en Wet milieubeheer).

De streefwaarden zijn aangegeven door:
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~ A1: onderste streefwaarde voor de maximale trillingssnelheid Vmax (grootste waarde van

Veff,max)
~ A2: bovenste streefwaarde voor de maximale trillingssnelheid Vmax (grootste waarde van

Veff,max)
~ A3: streefwaarde voor de gemiddelde trillingssnelheid over de beoordelingsperiode.
en hebben een onderlinge relatie met elkaar.

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige be-
stemmingen (minimaal 300 m) is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillin-
gen achten wij daarom niet nodig. Toch zal in de milieuvergunning voo r deze locatie (als nieu-
we situatie te beschouwen) een trillingsvoorschrift worden opgenomen, uitgaande van herhaald
voorkomende trillingen in ruimten van woningen bedoeld voor langdurig verblijf van mensen.

Wij hanteren ter beoordeling van de toelaatbare trillinghinder de in 2002 verschenen Richtlijn
van de Stichting bouwresearch: SBR-Richtlijn deel B: "Hinder voor personen in gebouwen door
trillingen. Meet- en beoordelingsrichtlijn"

Wij zijn van oordeel dat hiermee voldaan wordt aan BBT, namelijk het bieden via de vergun-
ningvoorschriften van de grootst mogelijke bescherming voor het milieu, tenzij dit redelijkerwijs
niet gevergd kan worden.

Laaafreauent oeluid
De activiteiten op en rondom de zandwinning kunnen ook laagfrequent geluid (luchttrillingen
met een frequentie tussen 12.5 en 125 Hz) veroorzaken. De belangrijkste bronnen van laagfre-
quent geluid op deze winlocaties zijn de zeefinstallaties op de verwerkingsinstalla-
ties/combinaties.
In de Handreiking 1998 wordt aanbevolen om in bepaalde gevallen voorafgaande aan de ver-
gunningverlening de mogelijke hinder ten gevolge van laagfrequent geluid en de technische
oplossingen te onderzoeken. Geadviseerd wordt vervolgens om eventuele maatregelen als
middelvoorschriften op te nemen.
Op basis van het geluidspectrum van twee grote drijvende verwerkingsinstallaties opererend
binnen de Nederlandse markt heeft de aanvrager inzicht verschaft in mogelijke optredende
hinder van laagfrequent geluid bij de woningen. Momenteel bestaat er nog geen zekerheid wel-
ke drijvende verwerkingsinstallaties c.q. grindverwerkingseenheid bij het project zullen worden
ingezet.
Aan de hand van overdrachtsdempingen, bepaald uit overdrachtsberekeningen voor de fre-
quentie-octaafband 31,5 Hz, is voor het laagfrequente deel van het geluidspectrum (12.5 -125
Hz) van de in te zetten winwerktuigen de immissie bepaald. De kleinste afstand tot woningen
bedraagt 300 meter.
De aldus bepaalde immissie is getoetst aan de Vercammen-curve, voorgestelde grenswaarden
aan de gevel van een woning waarbij 3 tot 10% van de doorsnee bevolking hinder zou kunnen
ondervinden (= toetswaarde immissie Vercammen 3-10%).
De berekende waarden blijven circa 4 dB of meer onder de Vercammen-curve, zodat gesteld
kan worden dat hinder vanwege laagfrequent geluid uit te sluiten is.
Wel wordt als voorschrift opgenomen dat indien klachten betreffende laagfrequent geluid zich
aandienen wij de mogelijkheid hebben de aanvrager een onderzoeksverplichting op te leggen.

BODEM

Het kader voor de beschermina van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.
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Het ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstel-
lingen en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te
uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende
maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming
met betrekking tot een optimale bodembesche rmingstrategie worden gestuurd.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembe-
scherming ten behoeve van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele
calamiteitenopvang echter wel.

Bodembelastinoonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bo-
demrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd
bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzon-
derlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit vooraf-
gaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een verge-
lijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beeindigen van de betreffende activiteit.
De nulsituatie bodemkwaliteit is vastgelegd in de melding ex artikel 28 Wet bodembescherming,
rapport Verkennend Waterbodemonderzoek van Grontmij Nederland bv, d.d. 17 februari 2005
en het Waterbodemonderzoek van Royal Haskoning, d.d. 20 november 2006. Daarom nemen
we als voorschrift alleen een eindsituatie bodemonderzoek op nadat de werkzaamheden zijn
beeindigd.

AFVALWATER

Er komt afvalwater in de vorm van huishoudelijk afvalwater vrij. Dit afvalwater komt vrij bij het
gebruik van een (mobiele) schaftkeet, een directieverblijf (containerbouw) of mobiele toiletten
(dixi 's). Ook is het op grond van de vergunning mogelijk dat er gebruik wordt gemaakt van de
bestaande landbouwschuur en dit gebouw als directieverblijf te gebruiken. In het kader van de
afvalwatervoorziening (huishoudelijk afvalwater en toiletten) worden hiervoor voorschriften op-
genomen voor het opvangen en afvoeren daarvan en/of het gebruik van een individuele behan-
deling afvalwater (IBA).

(gevaarlijke) AFVALSTOFFEN

Er kunnen gevaarlijke afvalstoffen binnen de inrichting aanwezig zijn. Het onderhoud (oliever-
versen e.d.) van het landmaterieel (bulldozers en dergelijke) vindt buiten de inrichting plaats.
Het smeren van vetnippels en draaikransen gebeurt ter plaatse waarbij de gebruikte verpakkin-
gen van vetspuiten en poetslappen wordt ingezameld in een daartoe bestemde afvalcontainer
en periodiek naar een erkende verwerker worden afgevoerd. Dit geldt ook voor het huishoude-
lijk afval. Dit zal in een voorschrift worden opgenomen. Andere afvalstoffen zijn niet aanwezig.

De opslag van vloeibare stoffen (brandstof, smeerolie, smeervet en dergelijke) aan boord van
de zandzuiger en klasseerinstallatie vindt plaats overeenkomstig de in het "reglement betreffen-
de het onderzoek van Schepen op de Rijn" voorgeschreven vereisten. Derhalve worden in het
kader van de Wet milieubeheer hierover geen voorschriften over opgenomen.
De opslag van vloeibare stoffen (brandstof) ten behoeve van het rijdend grondverzetmaterieel
(kranen, bulldozers) vindt plaats in mobiele opslagtanks voorzien van lekbakken. Hiervoor zijn
voorschriften opgenomen afkomstig uit de richtlijnen PGS 30.

ENERGIE
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Eneraierelevante bedriiven
Zoals blijkt uit de aanvraag verbruikt het bedrijf een relevante hoeveelheid energie. In het lande-
lijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire energie in de milieuvergunning worden bedrijven
met een jaarlijks energieverbruik hoger dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) of hoger dan
50.000 kWh elektriciteit namelijk als energierelevant bestempeld.

Het opwarmen van de schaftkeet, directieverblijf wordt mogelijk elektrisch gedaan of via een
propaantank. Ten aanzien van de eisen van de propaantank is het Activiteitenbesluit van toe-
passing.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden waarin van het bedrijf wordt verlangd dat het
een bedrijfsenergieplan opstelt met daarin opgenomen de te treffen energiebesparende maat-
regelen. Dit inclusief tijdsfasering. De maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of min-
der dienen in principe te worden genomen.

GROENE WETTEN

Natuurbescherminqswet 1998
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming en de
Vogelrichtlijn is volledig in deze wet geimplementeerd. De activiteit vindt plaats in of in de nabij-
heid van een beschermd natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de
Natuurbeschermingswet 1998. Dit betreft de SBZ Waal welke op een afstand ligt van ca. 750 m
vanaf de noordwestelijke grens van de inrichting. De Minister van LNV heeft op verzoek van
Gedeputeerde Staten van Gelderland op 21 december 2006 ingestemd met de partiele herzie-
ning van het streekplan omdat er geen effecten zijn. Om die reden is geen Nb-wetvergunning
nodig.

Flora- en flaurawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op bescherming van individuele plant- en diersoorten. In

de Flora- en faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, veront-
rusten en/of verstoren van beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernie-
len en/of verstoren van de nesten, holen, voortplanting- en rustplaatsen van beschermende
diersoorten. Dit houdt in dat als de oprichting of het in werking zijn van een vergunningplichtige
inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van) b es-
chermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet aangevraagd moet worden.
Als het gaat om minder kwetsbare dier- of plantensoorten geldt op voorhand een vrijstelling van
deze ontheffingsplicht. Hierbij geldt dan wel als eis dat gewerkt wordt volgens een door de Mi-

nister van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid goedgekeurde gedragscode.

Een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet is op 18 april 2007, onder kenmerk
ff75c.06.toek.0352.to. verleend aan Winruimte Watergoed CV voor de locatie zandwinning Over
de Maas.

Onderstaand de conclusies uit het onderzoeksplan flora- en faunaonderzoek in de uiterwaarden
van Over de Maas, d.d. september 2006 van Faunaconsult. Dit rapport maakt geen onderdeel
uit van de aanvraag. Op grond van de resultaten van dit onderzoek is de bovengenoemde ont-
heffing afgegeven. Het betreft de onderdelen:
verstoring van 1 spechtenhol;
verplaatsen van 3 exemplaren van de gulden sleutelbloem;
vrijstelling van dieren en planten uit de categorie "algemene soorten".

Gelet op het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de natuurwaarden niet of in niet onaan-
vaardbare mate worden aangetast bij het in werking zijn van de inrichting.
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REKENING HOUDEN MET (art. 8.8, lid 2 Wm)

Milieubeleidsolan
Ingevolge artikel 8.8, tweede lid, onder a van de Wm moeten wij bij de beslissing op de aan-
vraag eveneens rekening houden met het voor ons geldende milieubeleidsplan, in dit geval het
Gelders Milieuplan 2004-2008 (GMP-3).
In het GMP-3 is aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan een goede milieukwal iteit van de
(leef)omgeving in 2010. Wij hebben daartoe besloten op grond van de Ke uzenota die aan dit
GMP voorafging. Gekozen is voor "basiskwaliteit", de naam voor de na te streven milieukwali-
teit. Met "basiskwaliteit" wordt bedoeld dat de risico's voor mens en natuur op het vlak van ge-
zondheid en veiligheid vallen binnen een acceptabele grens. De "basiskwaliteit" is vastgelegd in
de wetgeving, met grenswaarden voor stoffen en effecten. Soms is maximaal toelaatbaar risico
(MTR) de grenswaarde, soms wordt de waarde op een andere wijze uitgedrukt. De "basiskwali-
teit" is de Gelderse stap in de richting van duurzaamheid. Door te kiezen voor "basiskwaliteit"
als inzet verandert de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. Meer dan voorheen zal ge-
biedsgericht worden gewerkt aan het verbeteren van de (lokale) milieukwaliteit. Kortom, in het
GMP-3 is de milieusituatie van de leefomgeving voor ons het uitgangspunt. Dit is een belangrij-
ke wijziging ten opzichte van het eerdere milieubeleid dat zich vooral richtte op de verontreini-
gende bronnen, de landbouw en het wonen.
Het Gelders afval- en grondstoffenbeleid wordt hierin vormgegeven door het nastreven van een
duurzame samenleving. Hiermee worden een vermindering van de hoeveelheid afvalstoffen
(afvalpreventie) en een beter afval- en grondstoffenbeheer beoogd. Voor verduurzaming van de
bedrijfsprocessen is vergunningverlening een goed instrument.

IN ACHT NEMEN (art. 8.8 lid 3 Wm)

Grenswaarden
Een grenswaarde geeft een milieukwaliteit aan die op een bepaald tijdstip ten minste moet zijn
bereikt en die, waar zij aanwezig is, ten minste moet worden in stand gehouden. In hoofdstuk 5
van de Wm is bepaald dat bestuursorganen bij de uitoefening van hun bevoegdheden die ge-
volgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit de in bijlage 2 genoemde grenswaarden in acht
moeten nemen. In dit besluit zijn deze grenswaarden in acht genomen.

Instructiereaels en ministriele aanwiiziainaen
Bij de beslissing op de aanvraag dienen op grond van artikel 8.8 Wm in een A.M.v.B. (algeme-
ne maatregel van bestuur) ingevolge artikel 8.45 Wm of de provinciale milieuverordening opge-
nomen instructieregels door ons in acht te worden genomen.
In onze overwegingen en bij het stellen van de voorschriften is het gestelde in deze twee rege-
lingen in acht genomen.

OVERIG TOETSINGSKADER

Gelders Maatwerk Bedriiven en Omcevina (GMBO)
Ons vergunningenbeleid is gebaseerd op onze notitie "Gelders maatwerk bedrijven" van 14
september 1999 en het rapport "Van GMB naar een totaalaanpak voor de uitvoering van de
bedrijfsgerichte milieutaak, 31 januari 2006". Wij streven een omgevingsgerichte, integrale aan-
pak na met als focus een verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de bedrijfsgerichte
milieutaak. Een integrale afstemming tussen vergunningverlening, handhaving, stimulering
duurzaam ondernemen en omgevingsge richtbeleid is hierbij noodzakelijk. Aan bedrijven die
weinig tot geen milieuproblemen veroorzaken besteden we minder tijd en aan bedrijven die
milieuproblemen veroorzaken besteden we meer tijd en aandacht.
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In een branchebeleidsplan analyseren wij de milieuproblematiek van de betreffende branche,
stellen milieudoelen op voor de branche alsmede de strategie en de planning m.b.t. de inzet
van de verschillende instrumenten als vergunningverlening, handhaving, stimulering Duurzaam
ondernemen en omgevingsgerichtbeleid. Tevens wordt ieder jaar in het branchebeleidsplan
aangegeven voor welke bedrijven een plan van aanpak wordt geschreven en uitgevoerd. Bij het
opstellen van de vergunning wordt gebruik gemaakt van een branchebeleidsplan of een be-
drijfsplan.

Het zandwin- en natuurontwikkelingsproject Over de Maas is opgenomen in het branchebe-
leidsplan. Hierin is opgenomen dat er extra aandacht zal worden gegeven aan het communica-
tietraject. Hieraan is voldaan in de vorm van de klankbordgroep Over de Maas, die met regel-
maat inhoudelijk overleg heeft gehad over onder andere Wet milieubeheer gerelateerde aspec-
ten zoals fijnstof en geluid. Tijdens de uitvoering van de zandwinning zal dit overleg opgaan in
een een-loketfunctie voor de burgers.

CONCLUSIE

Conclusie
Gezien de voorgaande overwegingen kunnen wij de gevraagde vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer verlenen aan Over de maas CV, waarbij wij in het belang van het bereiken van
een hoog niveau van bescherming van het milieu voorschriften verbinden aan de vergunning.

BESLUIT

Overweoende
Overwegende het hiervoor vermelde en gelet op de desbetreffende bepalingen, afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht, respectievelijk de Wet milieubeheer en de daarop geba-
seerde uitvoeringsbesluiten met name het gestelde in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer.

Aan Over de Maas C.V., 6641 SZ Beuningen, de gevraagde oprichtingsver-
gunning te verlenen voor het winnen en klasseren van zand, grind en klei ten behoeve van de
aangevraagde activiteiten overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.

II

De aanvraag d.d. 8 juni 2008 en de bij de aanvraag behorende bijlagen 3, 4, 5, 6 en 8 en de
aanvullende gegevens van d.d. 9 juli 2008, 11 juli 2008 en 25 augustus 2008 maken onderdeel
uit van de vergunning.

III

Aan de vergunning in het belang van de bescherming van het milieu de volgende beperkingen
en voorschriften te verbinden.

IV

De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.

Arnhem, &datum&
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VOORSCHRIFTEN
BIJLAGE: BEGRIPPEN
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stuifgevoelige stoffen
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bodem
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externe veiligheid
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32
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VOORSCHRIFTEN

1.0 ALGEMEEN

1.1 Aloemeen
1.1.1
De inrichting moet zijn ingericht en in werking zijn overeenkomstig:
de aanvraag 8 juni 2008 inclusief bijlage:
Kadastrale situatie (kaart en percelenoverzicht)
Akoestisch onderzoek
Luchtkwaliteitonderzoek
Lijst met kerngegevens in te zetten zandzuigers.
de aanvullende gegevens d.d. 09 juli 2008, 11 juli 2008 en 25 augustus 2008
tenzij de voorschriften anders bepalen.

1.1.2
Vergunninghouder dient minimaal drie dagen voor de start van de
werkzaamheden door te geven aan het MKIC, telefoon 026-359 99 99.

1.1.3
Een ongewoon voorval als bedoeld in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer moet zo spoedig
mogelijk telefonisch worden gemeld aan het Milieuklachten en informatiecentrum van de dienst
Milieu en Water van de provincie Gelderland: (026) 359 99 99.

1.2 Bedriifstiiden
1.2.1
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De inrichting mag slechts in werking zijn op maandag t/m zaterdag van 7.00 uur tot 19.00 uur.
Voor het afwerken van de winning vanaf fase 4 t/m fase 6b mag de inrichting open zijn op
werkdagen van 7.00 uur tot 22.00 uur.

1.3 Terreinen en weaen
1.3.1
De verlichting (zijnde verstralers, bouwlampen, zoeklichten) van gebouwen en open terrein van
de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openin-
gen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende wonin-
gen wordt voorkomen.

1.4 Diversen
1.4.1
Gegevens die op basis van een vergunningvoorschrift moeten worden verzameld en/of bijge-
houden (zoals in een register, rapport, milieulogboek), moeten ten minste drie jaar in de inrich-
ting worden bewaard.

1.4.2
De vergunninghouder is verplicht 14 dagen voor aanvang (het in/uit de plas brengen) schriftelijk
te melden welke zuiger en of klasseerinstallatie binnen en buiten de inrichting wordt gebracht.
Tevens zullen de technische gegevens van het in te brengen materieel bij de melding worden
gevoegd.

2.0 LUCHT

2.1 Diffuus stof Alaemeen

2.1.1
Alle activiteiten binnen de inrichting moeten op een zodanige wijze plaatsvinden dat hierdoor
geen visueel waarneembaar stof buiten de inrichting kan optreden of zwerfvuil buiten de inrich-
ting kan geraken.

2.1.2
Verbrandingsmotoren van diverse toestellen moeten zo zijn afgesteld dat een optimale ver-
branding plaatsvindt. De uitlaatgassen dienen nagenoeg roet- en rookloos te zijn.

2.1.3
Vrachtwagens, die in de inrichting stuifgevoelige (afval)stoffen hebben gelost, moeten het los-
sen zodanig hebben uitgevoerd of moeten voor het verlaten van de inrichting zodanig zijn ge-
reinigd dat geen resten van deze stoffen van de vrachtwagens kunnen verwaaien.

2.1.4
De opslagen worden in de volgende stuifklassen volgens de NeR ingedeeld

Tabel
(afval)stof
Grond
Puin
Granulaat
BSA
Zand
Grind

Stuifklasse
S4
S4
S5
S4
S4
S5
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Fijn zand S2

3.0 Stuifgevoelige stoffen

3.1
In de inrichting moet een doelmatige windsnelheidsmeter aanwezig en in gebruik zijn.

3.2
Het overslaan in de open lucht van stuifgevoelige zand/grond mag niet
plaatsvinden, indien de windsnelheid groter is dan 20 m/s (windkracht 8, stormachtige
wind).

3.3
Stofemissies van stuifgevoelige zand/grond uit het tijdelijk opslagdepot en bij laad- en
losactiviteiten moeten worden voorkomen door deze zonodig afdoende te
bevochtigen/besproeien.

3.4
Indien niet aan het gestelde in bovenstaande voorschrift kan worden voldaan, dient vergunning-
houder direct gedeputeerde Staten te informeren welke aanvullende maatregelen getroffen gaan
worden teneinde aan het gestelde in voorschrift 3.3 te kunnen voldoen. Hierbij dienen in ieder
geval de volgende maatregelen getroffen te worden:

1 beperken van de rijsnelheid van voertuigen;
2 zorgvuldig laden van de dumpers;
3 vochtig houden van wegen bij intern transport.

3.5
De valhoogte van waaraf wordt gestort in containers, in transportmiddelen, op voorraadhopen
en/of installaties, moet ter voorkoming van stofhinder worden beperkt tot maximaal een meter.

4.0 GELUID

Alaem een

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

4.1.2
Het bronsterkteniveau (Lwr) van het toe te passen materieel mag niet meer bedragen dan staat
vermeld in tabel 1 (inzet materieel deelgebied Over de Maas) onder hoofdstuk 4.7 van het
akoestisch rapport.

4.1.3
Het maximale langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr Ly in dB(A) 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
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de onderstaande meest kritische beoordelingspunten niet meer bedragen dan in onderstaande
tabel is aangegeven:

Identifica- Adressen
tie

R003 A

R005 A

R008-2 A

R012 A

R013 A

R015-7 A

II'022

A

R026 A IJI

R030 A II

R032 A

R034 A

R035 A

Hoogte

g 1,5

1,5
1,5

1,5

»g 1,5

I4 1,5

4 1,5

g 1,5

lg 1,5

g 1,5

Ig 1,5

n1,5
IH

Lar.lt, dagperi-
ode

7.00 -19.00
uur
44
50
49

50

49

50

45

44
49

48

46

46

Hoog- Lar.lt,
te avondperio-

de
19.00
22.00 uur

5 39

5 44
5 45

5 35

5 35

5 35

5 35

5 35

1.5 37

5 40

8 37
5 36

4.1.4
De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 1 van het akoestisch rapport.

4.1.5
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, voor de dagperiode niet meer bedragen
dan 70 dB(A) op de beoordelingspunten. In afwijking hiervan geldt het maximale geluidsniveau
(Lamax) niet indien er een depot wordt opgeworpen of wordt verwijderd op 60 meter of minder
van een woning en dan alleen wanneer de vrachtwagens ten behoeve van de belading achteruit
moeten rijden.

4.1.6
Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en
installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten voor de avondperio-
de niet meer bedragen dan 55 dB(A) op de beoordelingspunten.

4.1.7
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus moet plaatsvinden conform het Reken- en
meetvoorschrift wegverkeerslawaai 2002 of de Handleiding meten en rekenen industrielawaai
HMRI 1999. Het emissiegetal (rekenmethode I) of de emissieterm (rekenmethode II) moet zijn
gebaseerd op een representatieve weergave van het bronsterkteniveau. De aftrek op grond van
artikel 103 Wet geluidhinder mag niet worden toegepast.
Het beoordelen van de geluidsniveaus moet plaatsvinden conform de Circulaire "geluidhinder
veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting: beoordeling in het kader van de ver-
gunningverlening op basis van de Wet milieubeheer", d.d. 29 februari 1996.

4.3 Laaafreauent aeluid
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4.3.1
Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in het geval van klachten die
te herleiden zijn tot laagfrequent geluid, kunnen Gedeputeerde Staten van de vergunninghoud-
ster een onderzoek verlangen naar de sterkte van het laagfrequent geluid. De rapportage van
het onderzoek dient uiterlijk binnen een maand na de metingen ter beoordeling aan Gedeputeer-
de Staten te zijn overgelegd. Het onderzoek dient gegevens te bevatten over de sterkte van het
laagfrequent geluid in relatie tot de tijdsduur, alsmede mogelijke maatregelen om klachten als
gevolg van het laagfrequent geluid op te lossen. Per maatregel moet het effect van maatregel
inclusief kosten worden weergegeven. Eventuele andere randvoorwaarden die van invloed zijn
op de implementatie van een maatregel dienen eveneens te worden vermeld.

Gedeputeerde Staten kunnen naar aanleiding van de rapportage van dit onderzoek
nadere eisen stellen ten aanzien van de hiertoe aan te brengen voorzieningen en/of
werkwijze. Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van ruimten, waarvan derden geen
toestemming verlenen voor het in redelijkheid doen uitvoeren van metingen van
laag- frequent geluid.

5.0 BODEM

5.1
Bedrijfsbeeindiging
a. Binnen 4 maanden na het beeindigen van de activiteiten of een gedeelte van de activiteiten
dient een bodemonderzoek te zijn uitgevoerd op die plaatsen van de inrichting waar bodembe-
dreigende handelingen hebben plaatsgevonden. Dit onderzoek richt zich op de stoffen die door
de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit hebben gevormd.
b. Het opstellen van de onderzoeksstrategie moet plaatsvinden conform NEN 5740 "Bodem,
Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek".
c. De resultaten van het bodemonderzoek dienen binnen 3 maanden na uitvoering van het on-
derzoek ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Ter zake van de uit-
voering van het bodemonderzoek kunnen — binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is
overgelegd — nadere eisen worden gesteld door het afdelingshoofd, inhoudende dat meerdere
monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde
hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

5.2
Saneringsvoorschrift
Bij geconstateerde toegevoegde verontreiniging (afwijken van de nulsituatie) van de bodem dient
de vergunninghoudster deze verontreiniging van de bodem — voor zover deze is ontstaan ten
gevolge van het inwerking zijn van de inrichting — in overleg met het bevoegde gezag te verwij-
deren of te behandelen.

6.0 AFVALWATER

INDIVIDUELE BEHANDELING VAN AFVALWATER
6.1
Het terrein waarop het I BA-systeem is geplaatst mag niet vrij toegankelijk zijn voor derden.

6.2
Voor de plaatsing van het IBA systeem dient het bevoegde gezag een afschrift te ontvangen van
een goedgekeurd IBA systeem. Deze goedkeuring moet plaatsvinden door een daartoe gecertifi-
ceerde instantie.
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6.3
Het zuiveringsslib moet zo vaak als noodzakelijk voor een goede werking van het zuiveringssys-
teem, doch tenminste I x maal per jaar worden verwijderd. Het zuiveringsslib moet worden afge-
voerd naar een door het bevoegd gezag aangegeven inzamelaar of verwerker.

6.4
Van de verwijdering van slib- en drijflagen uit het zuiveringssysteem moeten de afschriften ten-
minste vijf jaar worden bewaard.

6.5
Bij de installatie moet een logboek aanwezig zijn. Het logboek moet aan het bevoegd
gezag op verzoek ter inzage worden gegeven. De gegevens in dit logboek moeten ten
minste vijf jaar worden bewaard.

6.6
Het logboek moet tenminste bevatten:
- data en resultaten van onderhoudscontroles en reparatiewerkzaamheden;
- data, hoeveelheden, wijze van afvoer en bestemming van slib;
- test- en keuringsresultaten;
- aard en data van opgetreden storingen en calamiteiten en de genomen maatregelen;
- de vereiste certificaten.

6.7
Huishoudelijk afvalwater dat niet via een IBA wordt opgevangen en gezuiverd moet worden op-
gevangen in een speciale tank en per as worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

7.0 (gevaarlijke) AFVALSTOFFEN

7.1Algemeen
7.1.1
Binnen de inrichting mogen alleen afvalstoffen worden opgeslagen die binnen de inrichting vrij-
komen als gevolg van de bedrijfsvoering.

7.1.2
Het bewaren van de afvalstoffen, vetspuiten en poetsdoeken, zal plaatsvinden in een daartoe
bestemde container en periodiek doch tenminste een keer per zes maanden naar een erkende
verwerker worden afgevoerd.

7.1.3
Voor zover in deze voorschriften geen andere termijn genoemd is, mogen afvalstoffen niet langer
dan een jaar in de inrichting worden opgeslagen.

7.1.4
Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden alle afvalstoffen uit
de inrichting verwijderd te zijn.

7.2 Behandelina van dieselolie
7.2.1
Gemorste dieselolie moet zo snel mogelijk worden opgeruimd en worden opgeslagen in een
daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde emballage.

7.3 Ooslaa dieselolie
7.3.1
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Bij gebruik van mobiele opslagtanks ten behoeve van brandstof moet deze zijn voorzien van een
lekbak.

7.3.2
Een dieselolietank en de bijbehorende opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten
voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 30:
a/-ge--meen voor vaste- en mobiele tank:
4.1.1; 4.1.2.5; 4.1.3 t/m 4.1.6; 4.2.1 t/m 4.2.9; 4.2.11 t/m 4.2.14; 4.3.1 t/m 4.3.9; 4.4.1 t/m 4.4.8;
4.5.1 t/m 4.5.8, 4.5.10 t/m 4.5.12 en 4.9.1 t/m 4.9.9.
vaste tank:
4.1.2.1 t/m 4.1.2.3 en 4.3.10 t/m 4.3.12.
mobiele tank: 4.1.2.4.

7.3.3
Daar waar in de PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen wor-
den uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan Gedeputeerde Staten worden
overgelegd, moeten mede zijn begrepen andere door de Raad voor de Accreditatie erkende
certificeringsinstellingen.

7.4 Afvalpreventie
7.4.1

De vergunninghouder moet een registratie bijhouden van de aard, samenstelling, oorsprong en
omvang van afvalstoffen. De volgende afvalstoffen moeten in ieder geval worden geregistreerd:
gevaarlijk afval;
papier en karton;
houtafval;
metalen;
steenachtig materiaal/puin.

7.5 Afvalscheidino
7.5.1

Vergunninghouder is verplicht de in het vorige voorschrift genoemde afvalstoffen te scheiden,
gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden aan erkende afvalverwerkers.

8.0 ENERGIE

8.1 Energiebesparingonderzoek
Binnen vier maanden na het inzetten van een zandzuiger/klasseerinstallatie dient aantoonbaar te
zijn aangevangen met een energiebesparingsonderzoek, inclusief de moge lijkheden van toe-
passing van duurzame energie. Daarbij is de gehele installatie betrokken. De aanvang van het
onderzoek wordt schriftelijk gemeld aan Gedeputeerde Staten.

8.2 Rapportage energiebesparingsonderzoek
Een schriftelijke rapportage van het onderzoek als bedoeld in voorschrift 8.1 is binnen zes
maanden na het inzetten van de zandzuiger/klasseerinstallatie aan Gedeputeerde Staten over-
gelegd. De rapportage bevat ten minste de volgende gegevens:
beschrijving van het object dat onder andere bestaat uit de processen, faciliteiten;
beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans;
een overzicht van gangbare energiebesparende technieken en voorzieningen die nog niet zijn
getroffen, ook op het gebied van de toepassing van duurzame energie en gericht op de onderde-
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len van de installaties die volgens de energiehuishouding tezamen ten minste een 90%-bijdrage
in het totale verbruik hebben;
per techniek/voorziening de volgende gegevens:
de jaarlijkse energiebesparing;
de (meer)investeringskosten;
de verwachte economische levensduur;
de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energie-tarieven die tijdens het on-
derzoek gelden;
een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan samenhangend met ener-
giebesparing;
de terugverdientijd op basis van de (meer)investeringskosten en de baten;
een overzicht van de mogelijke organisatorische maatregelen (waaronder bedieningsinstructies)
en good-house-keeping-maatregelen (waaronder onderhoud) die leiden tot energiebesparing.

8.3 Uitvoeringsplan
Op basis van het in voorschrift 8.2 bedoelde rapport is binnen acht maanden na het van kracht
worden van dit voorschrift, een uitvoeringsplan ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten over-
gelegd. In het plan zijn ten minste alle nog niet getroffen maatregelen (technieken en voorzienin-
gen) met een terugverdientijd tot en met vijf jaar verwoord. Als er maatregelen zijn die aan het
criterium van terugverdienen voldoen, maar die echter niet zullen worden uitgevoerd, dan is dat
in het plan gemotiveerd. Per maatregel is aangegeven wanneer die zal worden getroffen, bij-
voorbeeld aansluitend bij een vervanging of andere investeringsplannen. De vergunninghou-
der/exploitant van het betreffende winwerktuig is verplicht uitvoering te geven aan het goedge-
keurde uitvoeringsplan binnen de daarin opgenomen termijnen. De vergunninghouder/exploitant
van het betreffende winwerktuig kan gelijkwaardige energiebesparende maatregelen toepassen.
Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de maatregel ten minste evenveel bijdraagt aan de ver-
betering van de energie-efficiency en geen stijging van de milieubelasting geeft die groter is dan
de te vervangen maatregelen.

8.4 Registreren energieverbruik
Van het energieverbruik aan elektriciteit, warmte (uit een distributienet), gas en andere brand-
stoffen bestaat een overzichtelijke schriftelijke registratie, bijvoorbeeld op basis van de jaarafre-
keningen van de brandstofleverancier, die ten minste vijf jaar binnen de inrichting wordt be-
waard.

8.5
Een energierapport als bedoeld in voorschrift 8.2 mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

9.0 EXTERNE VEILIGHEID

Brandbestriidino

9,1i
Brandblusmiddelen dienen aanwezig te zijn bij de laadplaatsen van het rijdend gron dverzetmac
terieel (kranen en buldozers) en de schaftkeet cq directieverblijf.'.2

Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
goed bereikbaar zijn;
als zodanig herkenbaar zijn~

9.3
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In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weers-in-vloeden zijn
beschermd.

9.4
Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar op deugde-lijkheid zijn
gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet over-
eenkomstig NEN 2559, NEN-EN 671-1 en ISO 11602-2 plaatsvinden. Onderhoud en inspectie
moeten plaatsvinden door bedrijven die beschik-ken over een REOB-erkenning. Na inspectie
moeten blusmiddelen en slanghaspels worden voorzien van een label of sticker met datum.
Draagbare blustoestellen moeten bovendien worden voorzien van een zegel.
Toelichting: een lijst van erkende onderhoudsbedrijven is te vinden op de site van het Nationaal
Centrum voor Preventie (www.ncpreventie.nl, onder brandbeveiliging/kleine blusmiddelen).

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

onderafdelingshoofd Industriele Bedrijven
van de afdeling Industrie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd
hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage). Indien een besluit ingevolge de Wet verontreiniging oppervlak-
tewateren is vastgesteld in samenhang met dit besluit, kan een uitspraak in beroep over ditbe-'luit

ook betrekking hebben op het besluit ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.'ij
die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn
om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat ver-
zoek is beslist;

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van
het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, tel. (070) 426 44

26.'IJLAGE:

BEGRIPPEN

BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
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- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl

BEOORDELINGSHOOGTE:
De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

BEOORDELINGSPUNT:
Het punt waar het LAr LT en het LAmax worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grens-
waarden.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op
emissies of immissies te reduceren.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelma-
tige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

ENERGIEKOSTEN:
Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het
verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en and ere brandstoffen
(stookolie, gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar
exclusief de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen.
Voor aardgas moet met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toe-
slag, energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en BTW.
Voor elektriciteit moet met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtarie-
furen (is afhankelijk van kWh-verbruik), kW-tarief continu en piekuren (is afhankelijk van het op-
gestelde vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en
BTW.

GEDEPUTEERDE STATEN:
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.

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 neerge-
legd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid,
bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de
'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax) :
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Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast'omt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 5740:
Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.

NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieu-
vergunningen (InfoMil).

NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de
bedrijfsactiviteiten zijn gestart.

PGS:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitge-
brachte 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 advise-
rende taak.

PGS 30:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine in-
stallaties'. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid).

VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en
adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van
die voorziening kan komen.
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Kopie:
- MW/IND/IB,
- MW/IND/IB,
- MW/IND/IB,
- MW/IND/IB,
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