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1 | 38 Risico’s beperken, leefbaarheid vergroten. 

Betreft: Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning 

 

 

Vergunninghouder:  Den Ouden Groenrecycling B.V. 

Locatie:   Naarderstraatweg 6 Muiderberg  

Onderwerp:  Wijziging voorschriften omgevingsvergunning  

artikel 2.31, lid 1 onder b en artikel 2.31, lid 2 onder b 

van de Wabo   

 

 

Geachte directie, 

 

Hierbij treft u een ontwerpbesluit van het college van gedeputeerde staten van de 

provincie Noord-Holland, waarbij de voorschriften van uw omgevingsvergunning 

worden gewijzigd. Dit ontwerpbesluit is namens genoemd college genomen door de 

omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).  

 

In het ontwerpbesluit wordt nader gemotiveerd waarom tot de wijziging wordt 

overgegaan. Het ontwerpbesluit is als volgt opgebouwd: 

• Onderwerp  

• Procedurele aspecten 

http://www.odnzkg.nl/
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• Inhoudelijke beoordeling 

• Besluit (inclusief voorschriften) 

 

Aan het einde van het ontwerp-besluit staat op welke wijze u een zienswijze kunt 

indienen. Daar treft u ook de digitale ondertekening. 

 

Een kennisgeving van het besluit wordt gepubliceerd in het BussumsNieuws / 

NaarderNieuws / MuiderNieuws en op de website www.odnzkg.nl.  

 

BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN EX ARTIKEL 2.31, EERSTE LID ONDER B EN 

ARTIKEL 2.31, TWEEDE LID ONDER B, VAN DE WET ALGEMENE BEPALINGEN 

OMGEVINGSRECHT (WABO) 

 

1 ONDERWERP 

Dit besluit heeft betrekking op de aan de Naarderstraatweg 6 gelegen inrichting van 

Den Ouden Groenrecycling B.V. en strekt ertoe de voorschriften van de voor deze 

inrichting verleende omgevingsvergunning van 11 april 2017 (kenmerk 1020642, OLO-

nummer 2345763) te wijzigen op grond van artikel 2.31, eerste lid, onder b en artikel 

2.31, tweede lid, onder b van de Wabo.  

 

De wijziging vindt enerzijds plaats in het kader van nieuwe BBT-conclusies.  

Anderzijds moeten in het belang van de bescherming van het milieu geurvoorschriften  

toegevoegd en is het nodig vergunningvoorschriften te wijzigen. 

 

2 PROCEDURELE ASPECTEN 

 

2.1 Vergunningsituatie  

Bij beschikking van 11 april 2017 (kenmerk 1020642, OLO-nummer 2345763), hebben 

wij aan Den Ouden Groenrecycling B.V. een omgevingsvergunning milieu op grond van 

artikel 2.1, eerste lid onder e en artikel 2.6 van de Wabo verleend.  

Voorts hebben wij bij besluit van 11 april 2017 maatwerkvoorschriften op grond van 

artikel 2.7a Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Activiteitenbesluit) vastgesteld. 

Door de vaststelling van BBT-conclusies op 10 augustus 2018 hebben deze 

maatwerkvoorschriften geen gelding meer.  

 

http://www.odnzkg.nl/
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2.2 Bevoegd gezag 

De activiteiten van de inrichting vallen (onder meer) onder categorie 28.4 van 

onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht. Daarnaast betreft het een 

inrichting waartoe een ippc-installatie behoort.  

Gelet op het bepaalde in artikel 2.4, tweede lid, van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste 

lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage 1, onderdeel C, 

zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor de onderhavige 

inrichting. 

Bijgevolg zijn wij ook bevoegd om de voorschriften van de vergunning ex artikel 2.31 

van de Wabo te wijzigen.  

 

2.3 Voorbereidingsprocedure 

De geldende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo (afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht).  

Gelet op het bepaalde in artikel 3.15, derde lid, van de Wabo, dient de onderhavige 

wijziging te worden voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. 

 

2.4 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerbeschikking 

PM 

 

3 OVERWEGINGEN 

 

3.1 MILIEUKADER WIJZIGING VOORSCHRIFTEN 

 

3.1.1 Actualisatieverplichting  

De binnen de inrichting uitgevoerde activiteiten vallen onder categorie 5.3b van bijlage 

I van de Europese Richtlijn industriële emissies (hierna: RIE) waardoor sprake is van een 

ippc-installatie. 

 

Op 10 augustus 2018 zijn conclusies voor afvalbehandeling (2018/1147) vastgesteld 

(Publicatieblad Europese Unie 17 augustus 2018 L208/38). 

Deze BBT-conclusies hebben ook betrekking op de activiteiten die zijn genoemd in 

categorie 5.3b van de RIE.  
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Ingevolge het bepaalde in artikel 2.30, eerste lid, van de Wabo en artikel 5.10, eerste 

lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij, als bevoegd gezag, verplicht om te 

toetsen of de vigerende vergunningvoorschriften die voor de inrichting gelden, voldoen 

aan deze BBT-conclusies, de overige relevante BBT-conclusies en aan de in de Regeling 

omgevingsrecht aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare 

technieken, die sinds het verlenen van de vergunning of de laatste toetsing zijn 

vastgesteld of herzien. Op basis van deze toetsing dienen wij vervolgens ook de 

vergunningvoorschriften te actualiseren.  

 

3.1.2 Wijzigingen in het belang van de bescherming van het milieu 

Het bevoegd gezag kan voorschriften van een omgevingsvergunning milieu ook 

wijzigen in het belang van de bescherming van het milieu (artikel 2.31, tweede lid 

onder b, van de Wabo). 

 

Bescherming tegen geurhinder 

In zijn algemeenheid geldt dat aan een omgevingsvergunning voorschriften moeten 

worden verbonden die nodig zijn in het belang van de bescherming van het milieu 

(artikel 2.22 Wabo).  

De geldende omgevingsvergunning voor de inrichting van 11 april 2017 bevat geen 

geurvoorschriften.  

 

Reden hiervoor is dat de inrichting ten tijde van de vergunningverlening voor wat 

betreft het milieuaspect geur onder de algemene regels van (artikel 2.7a van) het 

Activiteitenbesluit viel. Hierdoor mochten in de omgevingsvergunning geen regels over 

geur worden opgenomen en zijn op grond van artikel 2.7a Activiteitenbesluit 

maatwerkvoorschriften vastgesteld. 

 

Door de vaststelling van de BBT-conclusies valt de inrichting voor het aspect geur sinds 

17 augustus 2018 niet meer onder het Activiteitenbesluit. Dit heeft tot gevolg dat de 

maatwerkvoorschriften niet meer gelden en dat met betrekking tot het aspect geur 

voorschriften aan de vergunning verbonden moeten worden ter bescherming tegen 

geurhinder.  

 

Het Nederlandse geurbeleid is verwoord in de brief van de minister van 30 juni 1995 en 

de Herziene Nota Stankbeleid van 1994. Het geurbeleid zoals vastgelegd in de brief uit 

1995 is verder uitgewerkt in een stappenplan voor het bepalen van het aanvaardbaar 

hinderniveau. Sinds december 2012 is deze opgenomen in hoofdstuk 3 van de 
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Handleiding Geur: "Bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en 

bedrijven (niet veehouderijen)". 

Bij de beoordeling van het aspect geur bij vergunningverlening geven wij invulling aan 

het Nederlandse geurbeleid met de Beleidsregel beoordeling geurhinder inrichtingen 

provincie Noord-Holland d.d. 12 november 2014 (verder: provinciaal geurbeleid). 

 

Het provinciaal geurbeleid bevat hedonisch gewogen richt- en grenswaarden voor 

bestaande en nieuwe activiteiten ter bescherming van geurgevoelige objecten die 

volgens het beleid leiden tot een aanvaardbaar geurhinderniveau in de bedoelde 

situaties. Tevens moeten ontvangen geurhindersignalen (geurklachten) worden 

meegewogen bij het bepalen van een aanvaardbaar geurhinderniveau. 

 

Voor het beschermingsniveau van het geurgevoelig object wordt onderscheid gemaakt 

in drie categorieën: 

* geurgevoelig: bijvoorbeeld aangesloten woonbebouwing, ziekenhuizen scholen.  

* minder geurgevoelig: bijvoorbeeld bedrijfswoningen, winkels, woningen in het 

landelijk gebied  

* overige geurgevoelig: een object uit de categorie minder geurgevoelig dat ligt op 

een bedrijventerrein voor type C inrichtingen 

 

Richt- en grenswaarden bestaande activiteit in OUE(H)m3 

soort object 98 percentiel 99,9 percentiel 

 richtwaarde grenswaarde richtwaarde grenswaarde 

geurgevoelig 0,5 1 2 4 

minder 

geurgevoelig 

1 2 4 8 

overig 

geurgevoelig 

10 20 40 80 

 

Overige wijzigingen in het belang van de bescherming van het milieu 

Voorts kan een vergunning in het belang van de bescherming van het milieu onder 

meer worden verduidelijkt of kan een vergunning vanuit handhavingsoogpunt worden 

gewijzigd.  
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3.2 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN WIJZIGING VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN 

 

3.2.1 Wijzigen voorschriften i.v.m. de BBT-conclusies 

De BBT-conclusies hebben betrekking op een grote diversiteit aan bedrijven die 

(gevaarlijke) afvalstoffen verwijderen of nuttig toepassen. Hieronder staan de BBT-

conclusies (letterlijke tekst vetgedrukt) die relevant zijn voor deze inrichting op het 

gebied van geur waarbij wordt aangegeven in hoeverre deze leiden tot actualisatie van 

de vigerende voorschriften op grond van artikel 2.31 lid 1 onder b Wabo.  

 

BBT 10. De BBT is om geuremissies periodiek te monitoren. 

Volgens BBT-conclusie 10 moeten geuremissies periodiek worden gemonitord. Deze 

toepasbaarheid van BBT-conclusie 10 is beperkt tot gevallen waarin geurhinder bij 

gevoelige receptoren wordt verwacht of zich heeft voorgedaan.  

De inrichting veroorzaakt al langere tijd veel geurklachten afkomstig van bewoners van 

de ten noordoosten van de inrichting gelegen woonwijk. Door toezichthouders is ook 

diverse malen geur waargenomen. De BBT-conclusie is daarom toepasbaar.  Aan de 

vergunning wordt voorschrift 2a.1.2  toegevoegd waarin een monitoringsverplichting is 

opgenomen. Dit voorschrift luidt als volgt: 

 

2a.1.2 De geuremissies van de inrichting moeten volgens het protocol van het in 

voorschrift 2a.1.1 genoemde geurbeheerplan periodiek worden gemonitord. 

 

De monitoring moet worden uitgewerkt in het geurbeheerplan dat is voorgeschreven 

in voorschrift 2a.1.1. 

 

BBT 12. De BBT om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te 

verminderen, is om als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1) een 

geurbeheerplan op te zetten, in te voeren en regelmatig te evalueren dat alle 

volgende elementen omvat:  

— een protocol met acties en termijnen;  

— een protocol voor de monitoring van geur, zoals vastgesteld in BBT 10;  

— een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;  
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—een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de 

bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de 

invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen. 

 

De toepasbaarheid is beperkt tot gevallen waarin geurhinder bij gevoelige 

receptoren wordt verwacht of zich heeft voorgedaan. 

 

Volgens BBT-conclusie 12 is de BBT om een geurbeheerplan op te zetten, in te voeren 

en regelmatig te evalueren teneinde om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet 

haalbaar is, te verminderen. De toepasbaarheid van BBT-conclusie 12 is beperkt tot 

gevallen waarin geurhinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht of zich heeft 

voorgedaan. De inrichting veroorzaakt al langere tijd veel geurklachten afkomstig van 

bewoners van de ten noordoosten van de inrichting gelegen woonwijk. Door 

toezichthouders is ook diverse malen geur waargenomen. De BBT-conclusie is daarom 

toepasbaar.  Aan de vergunning wordt het volgende voorschrift 2a.1.1  toegevoegd: 

 

2a.1.1 Binnen drie maanden na het van kracht worden van dit besluit moet een 

geurbeheerplan zijn opgesteld en ter goedkeuring worden overgelegd aan het 

bevoegd gezag.  

In dit plan moet in ieder geval staan: 

a. een overzicht van de geurbronnen en wanneer piekemissies kunnen 

optreden 

b. de genomen en te treffen maatregelen om geuremissies te voorkomen of 

verminderen 

c. de wijze van het opsporen van een geurbron 

d. een protocol voor de monitoring van geur 

e. een protocol hoe om te gaan met geurklachten 

f. een jaarlijkse evaluatie van geurincidenten en genomen maatregelen 

g. een jaarlijkse evaluatie van veranderingen in management die effect 

hebben op geur 

Het geurbeheerplan moet worden uitgevoerd en actueel worden gehouden. 

 

 De inhoud van het voorschrift sluit aan bij de BBT-conclusie.  
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BBT 13. (voor zover relevant) De BBT om geuremissies te voorkomen of, indien dat 

niet haalbaar is, te verminderen, is de toepassing van één of een combinatie van de 

onderstaande technieken. 

 

 Techniek Beschrijving Toepasbaarheid 

a Beperking van de 

verblijftijd tot een 

minimum 

Minimaliseren van de verblijftijd van 

(potentieel) geurend afval in opslag of 

in hanteringssystemen (bv. leidingen, 

tanks, containers), in het bijzonder 

onder anaerobe omstandigheden. 

Indien relevant, worden adequate 

voorzieningen getroffen voor de 

acceptatie van seizoensgebonden 

piekvolumes van afval. 

Alleen 

toepasbaar op 

open systemen 

 

In de inrichting kan de opslag van grasachtig materiaal en houtachtig materiaal leiden 

tot geur. In de voorschriften zijn eisen gesteld om geuroverlast te voorkomen. 

Bijvoorbeeld de verplichting om binnen 72 uur grasachtig in te kuilen en om de graskuil 

af te dekken. Gelet op deze eisen zijn eisen met betrekking tot een minimale 

verblijfstijd alleen relevant voor de opslag van houtachtig materiaal. Met het oog op 

deze BBT-conclusie is voorschrift 2.5.3 toegevoegd en is voorschrift 2.6.5 (vernummerd 

naar 2.5.7) gewijzigd.  

 

BBT 14. (voor zover relevant) De BBT om diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder 

stof, organische verbindingen en geur, te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, 

te verminderen, is de toepassing van een geschikte combinatie van de onderstaande 

technieken.  

Afhankelijk van het met het afval verbonden risico op het gebied van diffuse emissies 

naar lucht, is BBT 14d in het bijzonder relevant. 

 

 

 Techniek Beschrijving Toepasbaarheid 

d Insluiting, 

verzameling en 

behandeling van 

diffuse emissies 

Dit omvat technieken zoals:  

—opslag, behandeling en hantering 

van afval en materiaal dat diffuse 

emissies kan produceren in 

Het gebruik van gesloten 

apparatuur of gebouwen 

is mogelijk beperkt door 

veiligheidsoverwegingen, 

zoals het risico van 

explosie of 
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gesloten gebouwen en/of gesloten 

apparatuur (bv. transportbanden);  

 

— gesloten apparatuur of 

gebouwen onder adequate druk 

houden;  

 

— emissies verzamelen en leiden 

naar een geschikt 

emissiereductiesysteem (zie punt 

6.1) via een luchtafvoersysteem 

en/of luchtaanzuigsystemen in de 

nabijheid van de emissiebronnen. 

zuurstofdepletie. Het 

gebruik van gesloten 

apparatuur of gebouwen 

is mogelijk ook beperkt 

door de hoeveelheid 

afval. 

 

 

De opslag van het groenafval in een gesloten hal is, gelet op de hoeveelheid afval, te 

ingrijpend om hiertoe te verplichten. De vergunning is niet aangepast naar aanleiding 

van deze BBT-conclusie. 

 

3.2.2 Wijzigen voorschriften in de belang van de bescherming van het milieu 

 

Omdat de maatwerkvoorschriften d.d. 11 april 2017 niet meer gelden is het nodig om 

geurvoorschriften aan de vergunning toe te voegen. 

Voorts worden voorschriften gewijzigd met het oog op de handhaafbaarheid en zijn 

voorschriften verduidelijkt.   

Tevens worden begripsbepalingen toegevoegd van begrippen die in de gewijzigde 

voorschriften staan, worden titels van paragrafen hernoemd en is een hoofdstuktitel 

toegevoegd. 

  

Hieronder wordt aangegeven welke wijzigingen van de vergunningvoorschriften wij op 

grond van artikel 2.13, lid 2 onder b Wabo nodig achten en wat onze overwegingen 

daar bij zijn. Eerst gaan wij in het algemeen op de geurvoorschriften. Daarna worden 

onze overwegingen weergegeven per gewijzigd voorschrift (a), de begripsbepalingen 

(b) en de wijziging van de paragraaftitels en toevoeging van een hoofdstuktitel(c).  

 

Algemene overwegingen geurvoorschriften 
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Tot de vaststelling van de BBT-conclusies golden voor het onderdeel geur 

maatwerkvoorschriften. Nu deze maatwerkvoorschriften niet meer gelden, hebben wij  

beoordeeld welke geurvoorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden om 

geurhinder voldoende te beperken.  

 

De geursituatie van het bedrijf is vastgelegd in het geurrapport dat in 2017 is ingediend 

bij de aanvraag om vergunning. Dit geuronderzoek is opgesteld door Olfasense B.V. en 

bij de aanvraag gevoegd (‘Geuronderzoek Den Ouden Groenrecycling Muiderberg’, 18 

maart 2016, kenmerk DENO16A1, verder: Olfasense geurrapport).  

 

In het Olfasense geurrapport zijn de volgende geurbronnen genoemd:  

• Aanvoer gras; 

• In depot brengen gras; 

• Opslag gras in depot; 

• Uit depot halen gras; 

• Zeven gras; 

• Verkleinen en zeven houtachtige fractie; 

• Opslag afgezeefde grond; 

• Omzetten afgezeefde grond; 

• Percolaatbassin. 

 

In de omgeving van de inrichting liggen op een afstand van circa 300m geurgevoelige 

objecten. 

 

De geurbelasting van de inrichting ter plaatse van de geurgevoelige objecten is getoetst 

aan de grens- en richtwaarden van het provinciaal beleid.  

In het Olfasense geurrapport zijn diverse geurcontouren bepaald. Volgens deze 

geurcontouren wordt met de geuremissies niet voldaan aan de richtwaarden maar 

wordt wel voldaan aan de grenswaarden van het provinciaal beleid. In 2017 is daarom 

de gevraagde vergunning verleend. In de maatwerkvoorschriftenis is onder meer 

vastgelegd dat de geuremissie- en immissiesituatie moet voldoen aan de geursituatie 

zoals vastgesteld in het Olfasense geurrapport. 
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Na verlening van de vergunning zijn veel geurklachten geuit door omwonenden die te 

herleiden waren naar de inrichting. Onder meer is geconstateerd dat van de opslag van 

de fijne fractie houtachtig materiaal (in het geurrapport aangeduid als afgezeefde 

grond) een zurige geur afkomstig was die ook in de woonwijk (op circa 300m afstand) 

waarneembaar was.  

De geur die is geconstateerd wijkt af van de inschatting die in het geurrapport is 

gemaakt ten aanzien van deze fractie.   

In het geurrapport wordt de opslag van de fractie van het verkleinde uitgezeefde 

houtachtig materiaal (tezamen met de opslag van de uitgezeefde grasfractie) 

aangeduid als opslag van afgezeefde grond. Er wordt aangegeven dat van de opslag en 

omzetten van grond geen meetgegevens bekend zijn maar dat de geuremissie 

dusdanig laag zal zijn dat deze verwaarloosbaar wordt gesteld. Zekerheidshalve wordt 

verondersteld dat de emissie vergelijkbaar is met die van baggerspecie en zijn de 

emissiegegevens van baggerspecie gebruikt.  

 

Mede gelet op de grote hoeveelheid geurklachten zijn in opdracht van de 

Omgevingsdienst geurmetingen uitgevoerd aan de opslag van de fractie verkleinde en 

uitgezeefde houtachtige materiaal. alsmede het omzetten van houtachtig materiaal. 

Uit de resultaten van deze metingen (Witteveen+Bos 9A148R-1, 19A153R-1, 19A161R 

en 19A263R) blijkt dat – in tegenstelling tot de aanname in het Olfasense geurrapport 

dat de geuremissie vergelijkbaar is met die van baggerspecie - wel degelijk sprake is 

van significante geurbronnen. Met name het omzetten van houtachtig materiaal zorgt 

voor pieken in de geuremissie die kunnen leiden tot geurklachten. 

 

De zurige geur vanwege de fractie verkleind en uitgezeefd houtachtig materiaal treedt 

op indien in de opslag een biologisch decompositieproces optreedt. In dat geval loopt 

dat de temperatuur in de fractie op. Het biologisch decompositieproces leidt tot 

ongewenste geuremissie die afwijkt van de geur van baggerspecie indien sprake is van 

narijpen.  

Deze geuremissies verklaren ook de geurklachten in de omgeving.  

 

Om te voorkomen dat de inrichting meer geur emitteert dan de grenswaarden van het 

provinciaal geurbeleid toestaan, wordt een voorschrift met een geurnorm toegevoegd.  

 

Voorts zijn diverse maatregelen in voorschriften opgenomen die ongewenste 

geuremissies voorkomen dan wel beperken.  
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De wijze waarop bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd is in belangrijke mate 

bepalend voor het al dan niet optreden van ongewenste geuremissies.  

De werkwijze waarop geuremissies zoveel mogelijk worden voorkomen, is dan ook 

vastgelegd in de voorschriften, mede gelet op de handhaafbaarheid. 

 

Het geheel van de bovengenoemde geurvoorschriften (geurnorm, maatregelen en 

vastgelegde werkwijze) in combinatie maatregelen die voortvloeien uit de BBT-

conclusies (geurbeheerplan en monitoring) leiden ons inziens tot een aanvaardbaar 

geurhinderniveau.  

 

Hieronder wordt specifiek ingegaan op deze voorschriften.  

 

a. Motivering per voorschrift 

 

* Nieuw voorschrift 2a.1.3 

 

Tekst voorschrift 

De geurimissie vanwege de inrichting mag ter plaatse van de dichtstbijzijnde 

geurgevoelige objecten maximaal 1 OUe(H)/m3 als 98-percentiel en 4 OUe(H)/m3 als 

99,9-percentiel bedragen.  

 

Overwegingen 

Dit voorschrift bepaalt wat de geurimmissie ten hoogste mag bedragen bij 

geurgevoelige objecten en heeft ten doel om geuroverlast bij woningen in de omgeving 

zoveel mogelijk te beperken.  

In het geurrapport dat bij de aanvraag is ingediend, zijn geurcontouren opgenomen. 

Binnen de in de aanvraag aangegeven geurcontouren van 1 OUe(H)/m3 als 98-

percentiel en 4 OUe(H)/m3 als 99,9-percentiel bevinden zich geen gevoelige objecten 

waardoor volgens het rapport wordt voldaan aan de grenswaarden. Er wordt niet 

voldaan aan de richtwaarde. 

Zoals hierboven reeds is aangegeven, hebben wij geconstateerd dat de geuremissies in 

de praktijk afwijken van hetgeen in het geurrapport staat. Hierdoor zullen in de praktijk 

ook de geurcontouren anders liggen. Daarom zijn wij in het voorschrift niet 

aangesloten bij de geurcontouren uit het geurrapport. Wij hebben een 

immissievoorschrift opgenomen met de grenswaarden die kunnen worden toegestaan 

volgens het provinciaal beleid. 
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* Nieuw voorschrift 2a.1.4 

 

Tekst voorschrift 

Iedere vier jaar, om te beginnen vier jaar nadat deze beschikking in werking is 

getreden, dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de maatregelen waarmee 

aan de richtwaarden van 0,5 OUe(H)/m3 als 98-percentiel en 2 OUe(H)/m3 als 99,9-

percentiel ter plaatse van de dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten kan worden 

voldaan. Het onderzoek dient ter goedkeuring te worden aangeboden aan het bevoegd 

gezag.   

 

Overwegingen 

Zoals eerder aangegeven bevat het provinciaal beleid bevat ook richtwaarden voor 

bestaande situaties. Indien wordt voldaan aan deze richtwaarde van 0,5 OUe(H)/m3 is 

volgens het beleid nauwelijks of geen geur waarneembaar en zijn geurklachten 

onwaarschijnlijk waardoor sprake is van verwaarloosbare geurhinder. De inrichting 

voldoet volgens het geurrapport niet aan de richtwaarde. Indien niet wordt voldaan 

aan de richtwaarde wordt volgens het provinciaal beleid van bedrijven een 

doorlopende inspanning verwacht om iedere vier jaar te onderzoeken of voldaan kan 

worden aan de richtwaarden. Volgens artikel 5 lid 3 van het provinciaal beleid moet 

een onderzoekverplichting in de vergunning worden opgenomen. Met voorschrift 

2a.1.2 wordt hieraan voldaan. Een dergelijke verplichting was ook in voorschrift 2.1.1 

van het maatwerkbesluit opgenomen. 

 

* Nieuw voorschrift 2a.1.5 

 

Tekst voorschrift 

Geuremissiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de NTA 9065 en de 

geldende norm (NEN-EN 13725). Verspreidingsberekeningen moeten worden 

uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model (NNM) en overeenkomstig de NTA 9065 en 

het NNM-handboek zijn. De resultaten van de metingen en berekeningen moeten 

worden gerapporteerd conform de NTA 9065 in Europese geureenheden (OUe). Het 

meetplan moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Het 

bevoegd gezag moet in kennis gesteld worden om bij de geurmetingen aanwezig te 

kunnen zijn. Het onderzoek moet onder representatieve bedrijfsomstandigheden door 

een geaccrediteerde meetinstantie (monstername, analyse en debietmetingen) 

uitgevoerd worden. Resultaten van uitgevoerde onderzoeken moeten uiterlijk 30 

dagen na uitvoering van het onderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden. 
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Overwegingen 

Dit is een gebruikelijk voorschrift waarin de standaardmethode voor het meten van 

geur is opgenomen.  

  

* Nieuw voorschrift 2a.1.6 

 

Tekst voorschrift 

Bij zuidzuidoostelijke tot zuidwestelijke windrichting mogen de volgende handelingen 

niet worden uitgevoerd: 

- verkleinen en zeven houtachtig materiaal; 

- uit depot halen van ingekuild grasachtig materiaal en zeven van grasachtig 

materiaal. 

Van het voorgaande mag in bijzondere gevallen na toestemming van het bevoegd 

gezag worden afgeweken. 

 

Overwegingen 

De geuremissies van de inrichting voldoen niet aan de richtwaarden van het 

geurbeleid. In aanvulling op het voorschrift van de grenswaarde is dit voorschrift nodig 

om geurhinder zoveel mogelijk te voorkomen. Het verbod om handelingen uit te 

voeren met de genoemde windrichting is beperkt tot de vergunde handelingen die de 

hoogste geuremissies veroorzaken. In de praktijk is gebleken dat geur afkomstig van 

deze handelingen waarneembaar is bij woningen in de omgeving en leiden tot veel 

geurklachten.  

Dit voorschrift is vergelijkbaar met voorschrift 3.1.1 uit het maatwerkbesluit. In de 

praktijk is gebleken dat bij naleving van dit voorschrift hinder aanzienlijk werd 

verminderd. 

Daarom is toegevoegd. Daarbij is van belang dat het gaat om handelingen die door 

vergunning kunnen worden ingepland. 

Net als in voorschrift 3.1.1 is de mogelijkheid opgenomen om in bijzondere gevallen af 

te wijken na toestemming van het bevoegd gezag. Hierbij kan worden gedacht aan de 

situatie waarin langdurig sprake is van de genoemde windrichtingen. 

 

* Nieuw voorschrift 2a.1.7 
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Tekst voorschrift 

De kwaliteit van het ingenomen materiaal moet visueel worden gecontroleerd op 

materiaal dat in staat van ontbinding verkeert. Het is niet toegestaan om organische 

afvalstoffen te accepteren die in staat van ontbinding verkeren. 

Indien onverhoopt materiaal binnen de inrichting aanwezig is dat in staat van 

ontbinding verkeert, worden direct doeltreffende maatregelen getroffen om 

geurhinder te voorkomen. Dit laatste geldt niet voor ingekuild grasachtig materiaal.  

 

Overwegingen 

Rottend materiaal kan leiden tot onwenselijke geuremissies. Met dit voorschrift zoveel 

mogelijk voorkomen dat rottend materiaal zich binnen de inrichting bevindt en 

nadelige gevolgen daarvan worden beperkt.  

 

* Gewijzigd voorschrift 1.1.1 

 

Tekst voorschrift 

Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn die 

ten minste wekelijks wordt geactualiseerd. Op deze plattegrond moeten ten minste de 

volgende aspecten zijn aangegeven:  

a. alle gebouwen en de installaties met hun functie; 

b. de opslag van het in te kuilen grasachtig materiaal; 

c.  de opslagen en de aanwezige hoeveelheden van:  

10 het ingekuilde grasachtige materiaal; 

20 de uitgezeefde fijne fractie grasachtig materiaal; 

30 de uitgezeefde grove fractie grasachtig materiaal; 

40 het houtachtige materiaal dat nog niet is verkleind en uitgezeefd; 

50 de uitgezeefde grove fractie houtachtig materiaal; 

60 de uitgezeefde fijne fractie houtachtig materiaal. 

d. overige opslagen van stoffen met vermelding van aard en hoeveelheid; 

e. de datum waarop het grasachtig materiaal is ingekuild.  

Indien een opslag met ingekuild grasachtig materiaal bestaat uit verschillende 

partijen die op verschillende data zijn ingekuild dan moeten deze verschillende 

data ook worden aangegeven op de plattegrond.  
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Indien partijen grasachtig materiaal die op verschillende data zijn ingebracht 

niet meer van elkaar te onderscheiden zijn dan moet de datum waarop de 

laatste partij is ingekuild worden vermeld. 

 

Overwegingen 

In de inrichting worden diverse stoffen opgeslagen. In het kader van de handhaving is 

gebleken dat het voor de toezichthouder niet altijd duidelijk is waar, welke stoffen 

worden opgeslagen. Dit is met name gebleken bij de opslagen van onbewerkt en 

bewerkt grasachtig en houtachtig materiaal.  

Het is voor de handhaving van belang om te weten waar welke stoffen zijn opgeslagen 

zodat kan worden gecontroleerd of wordt voldaan aan de milieueisen die daaraan in de 

vergunning zijn gesteld. Daarom is in dit voorschrift expliciet aangegeven dat van deze 

opslagen een overzichtelijke  plattegrond aanwezig moet zijn die de actuele situatie 

weergeeft. 

Vanwege de eis dat grasachtig materiaal ten minste drie maanden moet zijn ingekuild 

moet ook de datum van het inkuilen worden vermeld.  

Indien meerdere partijen in één opslag zijn opgeslagen die op verschillende data zijn 

ingekuild, moeten de verschillende data worden vermeld op de plattegrond. Indien de 

verschillende partijen niet meer van elkaar te onderscheiden zijn, bijvoorbeeld indien 

partijen bovenop elkaar zijn gestapeld, dan moet logischerwijs de laatste datum van 

inkuilen worden aangehouden. Dit om te voorkomen dat een partij toch korter dan 

drie maanden wordt opgeslagen en wordt uitgekuild voordat het gehele inkuilproces is 

voltooid. 

 

* Gewijzigd voorschrift 2.1.1 

 

Tekst voorschrift 

In de inrichting mogen maximaal de volgende afvalstoffen per kalenderjaar worden 

geaccepteerd: 

- 20.000 ton per jaar grasachtig materiaal; 

- 30.000 ton per jaar houtachtig materiaal en A- en B-hout; 

- 30.000 ton per jaar schoon spoorwegballast, schoon zand en schone grond 

Op enig moment mogen niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan in 

onderstaande tabel. 
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Gebruikelijke benaming afvalstof Max. opslag (in ton) 

Grasachtig materiaal 10.000 ton 

Houtachtig materiaal en A- en B-hout 12.000 ton 

Schoon spoorwegballast, schoon zand en 

schone grond 

20.000 ton 

 

Overwegingen 

Abusievelijk was in voorschrift 2.1.1 niet vermeld dat A- en B-hout mag worden 

geaccepteerd. Dat is toegevoegd en verduidelijkt. 

 

* Gewijzigd voorschrift 2.3.1. 

 

Tekst voorschrift 

Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven 

hoeveelheden afvalstoffen worden be-/verwerkt: 

 

Be-/verwerking Te be-/verwerken 

afvalstoffen (gebruikelijke 

benaming) 

Maximale 

hoeveelheid 

(ton/jaar) 

Overslag, opbulken, inkuilen, 

zeven, opslag en omzetten  

(narijpen) uitgezeefde fijne 

fractie 

grasachtig materiaal 20.000 

Overslag, opbulken, 

verkleinen. 

Zeven houtachtig materiaal. 

Opslag en omzetten 

(narijpen) uitgezeefde fijne 

fractie houtachtig materiaal 

en opslag uitgezeefde grove 

fractie houtachtig materiaal. 

houtachtig materiaal en A- 

en B-hout 

30.000 

 

Overwegingen 
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In dit voorschrift was abusievelijk geen A- en B-hout vermeld bij de te be- en verwerken 

afvalstoffen. Dit is alsnog toegevoegd. In de eerste kolom van de tabel zijn de be- en 

verwerkingshandelingen zodanig omschreven dat deze overeenkomen met (het 

Olfasense geurrapport bij) de aanvraag. 

 

* Gewijzigd voorschrift 2.3.4 

 

Tekst voorschrift 

De opslaghoogten van de hieronder vermelde afvalstoffen mogen de maxima genoemd 

in onderstaande tabel niet overschrijden. 

 

Gebruikelijke benaming 

afvalstof 

Euralcode Maximale 

opslaghoogte  

(in m) 

Grasachtig materiaal en 

houtachtig materiaal 

02.01.03, 02.01.07, 20.02.01, 

20.02.02 

8 

 

Overwegingen 

Dit voorschrift is niet inhoudelijk gewijzigd. In de eerste kolom is  'groenafval' geschrapt 

zodat in de vergunning eenduidige omschrijvingen worden gehanteerd.  

 

* Gewijzigd voorschrift 2.4.1 

 

Tekst voorschrift 

Het in te kuilen grasachtig materiaal moet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 72 

uur nadat het in de inrichting is gearriveerd, worden ingekuild.  

 

Overwegingen  

De oude formulering biedt de ruimte om het gras in te kuilen maar nog niet af te 

dekken. Hierdoor kan de situatie ontstaan waarin het depot deels wel en deels niet is 

afgedekt. In het belang van de bescherming van het milieu moet het depot zoveel 

mogelijk afgedekt blijven. Voorts is het in kader van de handhaving niet goed vast te 

stellen of het in geval dat gras dat niet is afgedekt sprake is van vers gras of gras dat al 

langer is ingekuild. Het gewijzigde voorschrift heeft alleen betrekking op het inkuilen 
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van het gras. Op grond van voorschrift 2.4.2 moet het verse gras nadat het is ingekuild 

aan het eind van de dag moet worden afgedekt. 

 

* Intrekking voorschrift 2.4.4 (oud) en voorschrift 2.4.5 (oud) 

 

Overwegingen 

Voorschrift 2.4.4 en 2.4.5 hebben betrekking op de afdekking van het ingekuilde gras. 

Deze voorschriften worden ingetrokken omdat de afdekking wordt geregeld door het 

gewijzigde voorschrift 2.4.2 en de nieuwe voorschriften 2.4.2a en 2.4.2b. 

 

Voorschrift 2.4.4 gaf aan het depot ten minste 3 maanden afgedekt moet blijven. In de 

praktijk van de inrichting worden verschillende partijen op verschillende data aan één 

graskuil toegevoegd. Hierdoor kon de vraag ontstaan of dit voorschrift van toepassing 

was op de gehele graskuil of alleen op de delen ingekuild gras die korter dan drie 

maanden waren opgeslagen. Vanuit handhavingsoogpunt is ervoor gekozen om het 

voorschrift te verduidelijken in voorschrift 2.4.2. 

Voorschrift 2.4.5 gaf aan dat in geval van werkzaamheden aan het depot, het depot 

dezelfde dag moet zijn afgedekt. Gezien de vergunningaanvraag worden maar 

bepaalde werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot het grasachtig materiaal, 

namelijk inkuilen en uitkuilen.  Vanuit handhavingsoogpunt is ervoor gekozen om deze 

werkzaamheden specifiek te benoemen in voorschrift 2.4.2a en 2.4.2b.   

Voorschrift 2.4.5 bood de ruimte om het ingekuilde gras tot 00.00 uur af te dekken 

terwijl de inrichting veelal eerder sluit. Vanuit handhavingsoogpunt is daarom het 

tijdstip waarop het ingekuilde materiaal weer moet zijn afgedekt, aangepast. 

  

* Gewijzigd voorschrift 2.4.2  

 

Tekst voorschrift 

Ingekuild grasachtig materiaal moet te allen tijde zijn afgedekt met een afdeklaag van 

ten minste 20 cm rijpe compost of houtsnippers of een folie.   

 

Overwegingen 

De formulering van dit voorschrift maakt duidelijk dat ingekuild grasachtig materiaal 

altijd moet zijn afgedekt. Met deze wijziging wordt ook de situatie geregeld dat waarin 

sprake is van een opslag met zowel materiaal dat langer dan drie maanden is ingekuild 
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als materiaal bevat dat korter dan drie maanden is ingekuild. De gehele graskuil moet 

in dat geval zijn afgedekt.  

Indien slechts een deel van een dergelijke graskuil zou worden afgedekt (het deel dat 

korter dan drie maanden is ingekuild) dan zouden ongewenste geuremissies kunnen 

optreden.  

Uitzonderingen op dit voorschrift staan in de voorschriften 2.4.2a en 2.4.2b.  

 

* Nieuw voorschrift 2.4.2a 

 

Tekst voorschrift 

In afwijking van voorschrift 2.4.2 mag grasachtig materiaal dat wordt ingekuild uiterlijk 

aan het einde van de werkdag waarop het is ingekuild worden afgedekt.  

 

Overwegingen 

Voorschrift 2.4.2a ziet op de situatie waarin vers gras voor het eerst wordt ingekuild of 

indien uitgezeefde grove fractie weer opnieuw wordt ingekuild. In de praktijk wordt 

vers gras of uitgezeefde grove fractie grasachtig materiaal toegevoegd aan een 

bestaande opslag met ingekuild gras. De bestaande opslag moet afgedekt blijven. Met 

het oog op de werkbaarheid regelt dit voorschrift dat een partij gras die wordt 

toegevoegd niet direct hoeft te worden afgedekt maar pas aan het einde van de 

werkdag. Zoals hierboven is gezegd is vanuit handhavingsoogpunt ervoor gekozen om 

het tijdstip waarop het vers ingekuilde gras moet zijn afgedekt, te wijzigen van 'einde 

van de dag' naar 'einde van de werkdag'. 

De nieuwe formulering betekent dat het vers ingekuilde gras moet zijn afgedekt als de 

medewerkers van de inrichting naar huis zijn en er geen activiteiten meer plaatsvinden 

in de inrichting.  

 

* Nieuw voorschrift 2.4.2b 

 

Tekst voorschrift   

Voor zover het noodzakelijk is voor het uitkuilen van grasachtig materiaal mag in 

afwijking van voorschrift 2.4.2 de afdekking van het ingekuilde grasachtig materiaal 

worden opengebroken. Uiterlijk aan het einde van de werkdag waarop de afdekking is 

opengebroken moet het opengebroken deel van het ingekuild gras weer volledig zijn 

afgedekt.  
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Overwegingen 

Voorschrift 2.4.2b ziet op de situatie waarin grasachtig materiaal dat voldoende lang 

ingekuild is geweest, uit de graskuil wordt gehaald. In dat geval is het onvermijdelijk 

dat de afdekking wordt opengebroken. Wel is bepaald dat de graskuil alleen mag 

worden opengebroken voor zover dit noodzakelijk is om gras uit te kuilen om 

geuremissies zo veel mogelijk te beperken. 

 

* Nieuw voorschrift 2.4.4 

 

Tekst voorschrift   

Grasachtig materiaal dat is ingekuild moet ten minste drie maanden ingekuild blijven.  

 

Overwegingen 

In het nieuwe voorschrift 2.4.4 is vanuit handhavingsoogpunt expliciet bepaald dat 

ingekuilde grasachtig materiaal ten minste drie maanden ingekuild moet blijven. Dit 

voorschrift sluit aan bij de bedrijfssituatie waarin aan een de opslag met ingekuild 

grasachtig materiaal vers grasachtig materiaal wordt toegevoegd terwijl aan de andere 

zijde van de opslag grasachtig materiaal dat ten minste drie maanden is ingekuild 

geweest, wordt uitgekuild. Het voorschrift sluit aan ook bij de aanvraag waarin staat 

dat het gras ten minste drie maanden ingekuild blijft.  

 

* Nieuw voorschrift 2.4.5  

 

Tekst voorschrift 

Met ingekuild grasachtig materiaal mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.  

In afwijking hiervan mag grasachtig materiaal dat ten minste drie maanden ingekuild is 

geweest, worden uitgekuild.  

 

Overwegingen 

Vanuit handhavingsoogpunt is expliciet bepaald dat met grasachtig materiaal dat is 

ingekuild geen handelingen mogen worden verricht omdat dit kan leiden tot 

ongewenste geuremissies. Dit komt ook overeen met de werkwijze zoals beschreven is 

in de aanvraag. Ook verplaatsing van het ingekuild materiaal is niet toegestaan. Een 

noodzakelijke handeling is het uitkuilen van grasachtig materiaal en dit is benoemd in 

het voorschrift. Aan ingekuild grasachtig materiaal wordt in de praktijk gras 



 

 

22 | 38 8654288 |   20 december 2019  

toegevoegd. Gras kan echter worden toegevoegd zonder handelingen uit te voeren aan 

het reeds ingekuilde en afgedekte grasachtig materiaal. 

 

* Nieuw voorschrift 2.4.6 

 

Tekst voorschrift 

Uitgezeefde grove fractie grasachtig materiaal moet worden afgevoerd of mag 

opnieuw worden ingekuild.  

 

Overwegingen 

In de aanvraag staat dat grove fractie wordt afgevoerd of opnieuw wordt ingekuild. In 

dit voorschrift is uitdrukkelijk bepaald dat de uitgezeefde grove fractie ook opnieuw 

kan worden ingekuild. In geval deze fractie opnieuw wordt ingekuild moet wel worden 

voldaan moet wel worden voldaan aan de verplichting om ingekuild gras af te dekken. 

 

* Nieuw voorschrift 2.5.3 

 

Tekst voorschrift 

Van het te verkleinen houtachtig materiaal moet wekelijks de temperatuur worden 

gemeten. De resultaten van de metingen dienen te worden geregistreerd in het 

logboek dat binnen de inrichting aanwezig moet zijn.  

Indien de temperatuur in de opslag van het te verkleinen houtachtig materiaal hoger is 

dan 400 C dan moet het materiaal onmiddellijk worden verkleind en uitgezeefd dan wel 

worden afgevoerd.  

 

Overwegingen 

Voorkomen moet worden dat in opgeslagen houtachtig materiaal dat nog niet is 

verkleind en uitgezeefd broei ontstaat. Dit voorschrift bevat maatregelen om broei te 

voorkomen en om ervoor te zorgen dat geen biologisch decompositieproces kan 

plaatsvinden. 

 

 

 

* Nieuw voorschrift 2.5.4 
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Tekst voorschrift 

Het verkleinen en zeven van houtachtig materiaal vindt in één handeling plaats. 

 

 Overwegingen 

Volgens de aanvraag bij de vergunning wordt aangegeven dat het verkleinen en zeven 

van houtachtig materiaal in één handeling plaatsvindt. De vergunningvoorschriften zijn 

hierop aangepast en de werkwijze is daarom in dit voorschrift expliciet vastgelegd. 

 

* Voorschrift 2.6.1 wordt gewijzigd en vernummerd tot voorschrift 2.5.9 

 

Tekst voorschrift  

De opslag van de grove fractie houtachtig materiaal moet plaatsvinden in 

compartimenten/stapels. Deze stapels mogen een oppervlakte hebben van 1.000 m2. 

 

Overwegingen 

Voorschrift 2.6.1 had betrekking op geshredderd (en nog niet uitgezeefd snoeihout) ter 

voorkoming van broei. Volgens de aanvraag vindt er geen opslag van geshredderd 

snoeihout plaats maar alleen van verkleind en uitgezeefd houtachtig materiaal (omdat 

wordt verkleind en uitgezeefd in één handeling). Ook bij de opslag van de grove fractie 

houtachtig materiaal kan broei ontstaan. Het voorschrift is hierop aangepast.  

 

* Voorschrift 2.6.2 wordt gewijzigd en vernummerd tot voorschrift 2.5.5 

 

Tekst voorschrift 

Voor verkleind en uitgezeefd houtachtig materiaal moet de afstand tussen 

compartimenten/stapels onderling en tussen de compartimenten/stapels en 

gebouwen en de terreingrens ten minste 6 meter bedragen.  

 

Overwegingen   

Zoals hierboven reeds is aangegeven vindt er volgens de aanvraag geen opslag van 

geshredderd snoeihout plaats maar alleen van verkleind en uitgezeefd houtachtig 

materiaal omdat wordt verkleind en uitgezeefd in één handeling. Het voorschrift is 
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hierop aangepast. Voldoende afstand tussen de diverse opslagen is van belang omdat 

deze opslagen bereikbaar moeten zijn voor hulpdiensten.  

 

* Voorschrift 2.6.3 wordt gewijzigd en vernummerd tot voorschrift 2.5.6 

 

Tekst voorschrift 

Houtachtig materiaal moet worden verkleind in een fijne fractie van circa 0-40 mm en 

een grove fractie van circa 40-200 mm en worden uitgezeefd.  

 

Overwegingen 

De formulering van dit voorschrift sluit aan bij de bedrijfsvoering. Het is 

milieuhygiënisch niet noodzakelijk om te bepalen dat geaccepteerd houtachtig 

materiaal binnen 3 dagen wordt verkleind en afgezeefd. 

 

* Voorschrift 2.6.4 wordt ingetrokken 

 

Overwegingen 

Zoals eerder is aangegeven vindt het verkleinen en zeven van houtachtig materiaal in 

één handeling plaats (en niet afzonderlijk shredderen). Dit voorschrift heeft alleen 

betrekking op de opslag van geshedderd snoeihout en is dus niet nodig.  

 

* Voorschrift 2.6.5 wordt gewijzigd en vernummerd tot voorschrift 2.5.7 

 

Tekst voorschrift 

Ten minste dagelijks moet vergunninghouder de temperatuur en het vochtgehalte van 

de uitgezeefde fijne fractie circa 0-40 mm meten. Tevens moet wekelijks een 

organoleptische controle (zien, ruiken, voelen) van het materiaal worden uitgevoerd. 

Deze gegevens  moeten, net als de tijdstippen waarop de hopen zijn omgezet, 

overzichtelijk en volledig in een logboek worden bijgehouden.  

Indien de temperatuur in de opslag(en) van de uitgezeefde fijne fractie hoger is dan 400 

C graden dan moet de uitgezeefde fijne fractie binnen 48 uur worden afgevoerd. 

 

Overwegingen 
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In voorschrift 2.6.5 van de vergunning is onder meer geregeld dat, indien de resultaten 

van de metingen en organoleptische controle daartoe aanleiding geven dat de hopen 

moeten worden gekeerd of bevochtigd totdat het materiaal volledig stabiel is. Dit 

onderdeel van het voorschrift is gewijzigd gespecificeerd, kijkend naar de 

bedrijfsvoering zoals deze is vermeld in de aanvraag om vergunning.  

Volgens het geurrapport bij de vergunningaanvraag wordt de uitgezeefde fijne fractie 

(in het rapport omschreven als grond) opgeslagen en is sprake van narijping. De 

geuremmissies in het rapport gaan uit van een verwaarloosbare geuremissie.  

In de praktijk is geconstateerd dat andere processen dan narijping wel ontstaan en dat 

dit leidt tot ongewenste geuremissies. Ongewenste geuremissies ontstaan indien de 

temperatuur in de opslag stijgt en een biologisch decompositieproces ontstaat.  

Voorkomen moet worden dat processen ontstaan anders dan de narijping (met een 

geringe geuremissie). Daarom is in dit voorschrift bepaald dat, indien de temperatuur 

in de opgeslagen uitgezeefde fractie houtachtig materiaal boven 400 C komt, deze 

moet worden afgevoerd.  

 

* Voorschrift 2.6.6 wordt ingetrokken 

 

Overwegingen 

De verplichting die is opgenomen in voorschrift 2.6.6 vloeit ook al voort uit voorschrift 

2.6.5. Het voorschrift kan daarom worden ingetrokken. 

 

* Voorschrift 2.6.7 wordt vernummerd tot 2.5.8 

 

Dit betreft geen inhoudelijke wijziging. 

 

 

* Voorschrift 2.6.8 wordt gewijzigd en vernummerd tot voorschrift 2.5.10 

 

Tekst voorschrift 

Van de hopen gezeefde grove fractie houtachtig materiaal moet wekelijks de 

temperatuur worden gemeten en te worden geregistreerd in het logboek dat binnen 

de inrichting aanwezig moet zijn.  
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Overwegingen 

Voorschrift 2.6.8 is aangepast zodanig dat deze alleen nog betrekking heeft op de 

uitgezeefde grove fractie houtachtig materiaal. Zoals gezegd vindt er geen opslag van 

alleen geshredderd houtachtig materiaal plaats. Deze verplichting ten aanzien van de 

uitgezeefde fijne fractie is reeds opgenomen in voorschrift 2.5.7. 

 

* Gewijzigd voorschrift 7.1.1 

 

Tekst voorschrift 

Het tegengaan van stofverspreiding van opslagen en activiteiten in de buitenlucht 

moet plaatsvinden door bevochtiging met water. Hiervoor dient een sproei-installatie 

aanwezig te zijn. Eventueel vrijkomend afvalwater moet worden afgevoerd naar het 

percolaatbassin. Bevochtiging van opgeslagen stoffen is alleen toegestaan voor zover 

dit noodzakelijk is om stofverspreiding te voorkomen. 

 

Overwegingen 

Aan voorschrift 7.1.1 is een zinsnede toegevoegd.  

Het kan noodzakelijk zijn om ter voorkoming van stofoverlast van bijvoorbeeld 

grasachtig en houtachtig materiaal te bevochtigen. Daarom is dit geregeld in dit 

voorschrift.  

In de praktijk is gebleken dat de opslag met ingekuild grasachtig materiaal nat wordt 

gehouden. Overmatige bevochtiging kan leiden tot ongewenste gasvorming en 

daardoor tot geuremissies.  

Daarom is in dit voorschrift bepaald dat opgeslagen stoffen alleen bevochtigd mogen 

worden voor zover dit nodig is om stofoverlast te voorkomen. Door het voorschrift 

mag bijvoorbeeld, indien de afdekking van de graskuil nat is, niet verder worden 

bevochtigd.  

 

b. Begripsbepalingen en opschriften 

 

Aan de begripsbepalingen worden de volgende begrippen toegevoegd. 

 

* grasachtig materiaal: bermgras, slootmaaisel, blad en plantsoenafval 
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* houtachtig materiaal: snoeihout, stronken, stammen en gemengd groen 

 

* uitgezeefde fijne fractie houtachtig materiaal:  fractie verkleind en uitgezeefd 

houtachtig materiaal met een omvang van circa 0-40 mm 

 

* uitgezeefde grove fractie houtachtig materiaal: fractie verkleind en uitgezeefd 

houtachtig materiaal met een omvang van circa 40-200 mm 

 

Overwegingen 

Met dit besluit wordt ook een aantal begripsomschrijvingen toegevoegd aan de 

vergunning. De aanvraag en de vergunningvoorschriften hanteren verschillende 

benamingen voor hetzelfde product. Bijvoorbeeld 'gras', 'grasachtig materiaal' 

'grasachtig groenafval'. En bijvoorbeeld 'opslag afgezeefde grond' en 'uitgezeefde fijne 

fractie'. De voorschriften zijn hierom aangepast zodat een eenduidige benaming wordt 

gehanteerd. 

Bij de aanpassing van de benaming van de te verwerken afvalstromen is er voor zover 

mogelijk,  gekozen voor een benaming die aansluit bij het proces waar de 

desbetreffende fractie ontstaat. Zo wordt bijvoorbeeld voor de fractie van circa 0-40 

mm die ontstaat nadat het houtachtig groenafval is verkleind en gezeefd, de benaming 

'uitgezeefde fijne fractie houtachtig materiaal gehanteerd in plaats van de benaming 

'afgezeefde grond'.  

 

c. Nieuwe en gewijzigde titels paragrafen en hoofdstukken  

 

* Hoofdstuktitel 2.a Geur wordt toegevoegd.  

 

* Paragraaftitel 2.4 komt te luiden: Be- en verwerking grasachtig materiaal  

 

* Paragraaftitel 2.5 komt te luiden: Be- en verwerking houtachtig materiaal 

 

* Paragraaftitel 2.6 komt te vervallen. 

 

Overwegingen  
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De gewijzigde paragraaftitels 2.4 en 2.5 sluiten aan bij de voorschriften die in deze 

paragrafen geregeld zijn. Dit geldt ook voor hoofdstuktitel 2.a. 

Paragraaftitel 2.6 komt te vervallen omdat deze de benaming heeft van een activiteit 

die niet wordt uitgevoerd.  

 

 

4 BESLUIT 

 

I  Wij besluiten op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo, gelet op de hiervoor 

opgenomen overwegingen de voorschriften 2.4.4, 2.4.5, 2.6.4 en 2.6.6 van de 

vergunning van 11 april 2017, kenmerk 1020642, in te trekken. 

 

II Wij besluiten op grond van artikel 2.31 lid 1 onder b Wabo gelet op de hiervoor 

opgenomen overwegingen, aan de vergunning van 11 april 2017, kenmerk 

1020642 de volgende nieuwe voorschriften te verbinden:  

 

2a.1.1 Binnen drie maanden na het van kracht worden van dit besluit moet een 

geurbeheerplan zijn opgesteld en overgelegd aan het bevoegd gezag.  

In dit plan moet in ieder geval staan 

a.  een overzicht van de geurbronnen en wanneer piekemissies kunnen 

optreden 

b.  de genomen en te treffen maatregelen om geuremissies te voorkomen 

of verminderen 

c.  de wijze van het opsporen van een geurbron 

d.  een protocol voor de monitoring van geur 

e.  een protocol hoe om te gaan met geurklachten 

f.  een jaarlijkse evaluatie van geurincidenten en genomen maatregelen 

g.  een jaarlijkse evaluatie van veranderingen in management die effect 

hebben op geur 

 Het geurbeheerplan moet worden ingevoerd en actueel worden 

gehouden. 

 



 

 

29 | 38 8654288 |   20 december 2019  

2a.1.2 De geuremissies van de inrichting moeten volgens het protocol van het in 

voorschrift 2a.1.1 genoemde geurbeheerplan periodiek worden 

gemonitord door middel van geurmetingen en -berekeningen. 

 

III Wij besluiten op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo, gelet op de hiervoor 

opgenomen overwegingen, aan de vergunning van 11 april 2017, kenmerk 

1020642 de volgende nieuwe voorschriften te verbinden:  

 

2a.1.3 De geurimissie vanwege de inrichting mag ter plaatse van de 

dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten maximaal 1 OUe(H)/m3 als 98-

percentiel en 4 OUe(H)/m3 als 99,9-percentiel bedragen.  

 

2a.1.4 Iedere vier jaar, om te beginnen vier jaar nadat deze beschikking in 

werking is getreden, dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de 

maatregelen waarmee aan de richtwaarden van 0,5 OUe(H)/m3 als 98-

percentiel en 2 OUe(H)/m3 als 99,9-percentiel ter plaatse van de 

dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten kan worden voldaan. Het 

onderzoek dient ter goedkeuring te worden aangeboden aan het bevoegd 

gezag. 

 

2a.1.5 Geuremissiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de NTA 9065 en 

de geldende norm (NEN-EN 13725). Verspreidingsberekeningen moeten 

worden uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model (NNM) en 

overeenkomstig de NTA 9065 en het NNM-handboek zijn. De resultaten 

van de metingen en berekeningen moeten worden gerapporteerd 

conform de NTA 9065 in Europese geureenheden (OUe). Het meetplan 

moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. 

Het bevoegd gezag moet in kennis gesteld worden om bij de 

geurmetingen aanwezig te kunnen zijn. Het onderzoek moet onder 

representatieve bedrijfsomstandigheden door een geaccrediteerde 

meetinstantie (monstername, analyse en debietmetingen) uitgevoerd 

worden. Resultaten van uitgevoerde onderzoeken moeten uiterlijk 30 

dagen na uitvoering van het onderzoek aan het bevoegd gezag zijn 

gezonden. 

 

2a.1.6 Bij zuidzuidoostelijke tot zuidwestelijke windrichting mogen de volgende 

handelingen niet worden uitgevoerd: 

- verkleinen en zeven houtachtig materiaal; 

- uit depot halen van ingekuild grasachtig materiaal en zeven van 

grasachtig materiaal. 
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Van het voorgaande mag in bijzondere gevallen na toestemming van het 

bevoegd gezag worden afgeweken. 

 

2a.1.7 De kwaliteit van het ingenomen materiaal moet visueel worden 

gecontroleerd op materiaal dat in staat van ontbinding verkeert. Het is 

niet toegestaan om organische afvalstoffen te accepteren die in staat van 

ontbinding verkeren. 

Indien onverhoopt materiaal binnen de inrichting aanwezig is dat in staat 

van ontbinding verkeert, worden direct doeltreffende maatregelen 

getroffen om geurhinder te voorkomen. Dit laatste geldt niet voor 

ingekuild grasachtig materiaal. 

 

2.4.2a In afwijking van voorschrift 2.4.2 mag grasachtig materiaal dat wordt 

ingekuild uiterlijk aan het einde van de werkdag waarop het is ingekuild 

worden afgedekt.  

 

2.4.2b Voor zover het noodzakelijk is voor het uitkuilen van grasachtig materiaal 

dat ten minste drie maanden ingekuild is geweest, mag in afwijking van 

voorschrift 2.4.2 de afdekking van het ingekuilde grasachtig materiaal 

worden opengebroken. Uiterlijk aan het einde van de werkdag waarop de 

afdekking is opengebroken moet het opengebroken deel van het ingekuild 

gras weer volledig zijn afgedekt.  

 

2.4.4 Grasachtig materiaal dat is ingekuild moet ten minste drie maanden 

ingekuild blijven.  

2.4.5 Met ingekuild grasachtig materiaal mogen geen werkzaamheden worden 

uitgevoerd.  

 In afwijking hiervan mag grasachtig materiaal dat ten minste drie 

maanden ingekuild is geweest, worden uitgekuild.  

 

2.4.6 Uitgezeefde grove fractie grasachtig materiaal moet worden afgevoerd of 

mag opnieuw worden ingekuild.  

 

2.5.3 Van het te verkleinen houtachtig materiaal moet wekelijks de 

temperatuur worden gemeten. De resultaten van de metingen dienen te 

worden geregistreerd in het logboek dat binnen de inrichting aanwezig 

moet zijn.  
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Indien de temperatuur in de opslag van het te verkleinen houtachtig 

materiaal hoger is dan 400 C dan moet het materiaal onmiddellijk worden 

verkleind en uitgezeefd dan wel worden afgevoerd. 

 

2.5.4 Het verkleinen en zeven van houtachtig materiaal vindt in één handeling 

plaats. 

 

IV  Wij besluiten op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo, gelet op de hiervoor 

opgenomen overwegingen, de volgende voorschriften van de vergunning van 11 

april 2017, kenmerk 1020642 als volgt te wijzigen. 

 

1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond 

aanwezig zijn die ten minste wekelijks wordt geactualiseerd. Op deze 

plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:  

a. alle gebouwen en de installaties met hun functie; 

b. de opslag van het in te kuilen grasachtig materiaal; 

c.  de opslagen en aanwezige hoeveelheden van:  

10 het ingekuilde grasachtige materiaal; 

20 de uitgezeefde fijne fractie grasachtig materiaal; 

30 de uitgezeefde grove fractie grasachtig materiaal; 

40 het houtachtige materiaal dat nog niet is verkleind en 

 uitgezeefd; 

50 de uitgezeefde grove fractie houtachtig materiaal; 

60 de uitgezeefde fijne fractie houtachtig materiaal; 

d. overige opslagen van stoffen met vermelding van aard en hoeveelheid; 

e. de datum waarop het grasachtig materiaal is ingekuild.  

 Indien een opslag met ingekuild grasachtig materiaal bestaat uit 

verschillende partijen die op verschillende data zijn ingekuild dan 

moeten deze verschillende data ook worden aangegeven op de 

plattegrond.  

 Indien partijen grasachtig materiaal die op verschillende data zijn 

ingebracht niet meer van elkaar te onderscheiden zijn dan moet de 

datum waarop de laatste partij is ingekuild worden vermeld. 
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2.1.1 In de inrichting mogen maximaal de volgende afvalstoffen per 

kalenderjaar worden geaccepteerd: 

- 20.000 ton per jaar grasachtig materiaal; 

- 30.000 ton per jaar houtachtig materiaal en A- en B-hout; 

- 30.000 ton per jaar schoon spoorwegballast, schoon zand en schone 

grond. 

Op enig moment mogen niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan in 

onderstaande tabel. 

 

Gebruikelijke benaming afvalstof Max. opslag (in ton) 

Grasachtig materiaal 10.000 ton 

Houtachtig materiaal en A- en B-hout 12.000 ton 

Schoon spoorwegballast, schoon zand en 

schone grond 

20.000 ton 

 

2.3.1 Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder 

aangegeven hoeveelheden afvalstoffen worden be-/verwerkt: 

 

Be-/verwerking Te be-/verwerken 

afvalstoffen 

(gebruikelijke 

benaming) 

Maximale 

hoeveelheid 

(ton/jaar) 

Overslag, opbulken, 

inkuilen, zeven, opslag en 

omzetten  (narijpen) 

uitgezeefde fijne fractie 

grasachtig materiaal 20.000 

Overslag, opbulken, 

verkleinen. 

Zeven houtachtig 

materiaal. 

Opslag en omzetten 

(narijpen) uitgezeefde 

fijne fractie houtachtig 

materiaal en opslag 

houtachtig materiaal en 

A- en B-hout 

30.000 
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uitgezeefde grove fractie 

houtachtig materiaal. 

 

2.3.4 De opslaghoogten van de hieronder vermelde afvalstoffen mogen de 

maxima genoemd in onderstaande tabel niet overschrijden. 

 

Gebruikelijke 

benaming afvalstof 

Euralcode Maximale 

opslaghoogte  

(in m) 

Grasachtig materiaal 

en houtachtig 

materiaal 

02.01.03, 02.01.07, 

20.02.01, 20.02.02 

8 

 

2.4.1 Het in te kuilen grasachtig materiaal moet zo spoedig mogelijk doch 

uiterlijk binnen 72 uur nadat het in de inrichting is gearriveerd, worden 

ingekuild.  

 

2.4.2 Ingekuild grasachtig materiaal moet te allen tijde zijn afgedekt met een 

afdeklaag van ten minste 20 cm rijpe compost of houtsnippers of een folie.   

 

2.4.2a In afwijking van voorschrift 2.4.2 mag grasachtig materiaal dat wordt 

ingekuild uiterlijk aan het einde van de werkdag waarop het is ingekuild 

worden afgedekt.  

 

2.4.2b Voor zover het noodzakelijk is voor het uitkuilen van grasachtig materiaal, 

mag in afwijking van voorschrift 2.4.2 de afdekking van het ingekuilde 

grasachtig materiaal worden opengebroken. Uiterlijk aan het einde van de 

werkdag waarop de afdekking is opengebroken moet het opengebroken 

deel van het ingekuilde gras weer volledig zijn afgedekt.  

 

2.4.4 Grasachtig materiaal dat is ingekuild moet ten minste drie maanden 

ingekuild blijven.  
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2.4.5 Met ingekuild grasachtig materiaal mogen geen werkzaamheden worden 

uitgevoerd.  

In afwijking hiervan mag grasachtig materiaal dat ten minste drie 

maanden ingekuild is geweest, worden uitgekuild.  

 

2.4.6 Uitgezeefde grove fractie grasachtig materiaal moet worden afgevoerd of 

mag opnieuw worden ingekuild.  

 

2.5.3 Van het te verkleinen houtachtig materiaal moet wekelijks de 

temperatuur worden gemeten. De resultaten van de metingen dienen te 

worden geregistreerd in het logboek dat binnen de inrichting aanwezig 

moet zijn.  

Indien de temperatuur in de opslag van het te verkleinen houtachtig 

materiaal hoger is dan 400 C dan moet het materiaal onmiddellijk worden 

verkleind en uitgezeefd dan wel worden afgevoerd.  

 

2.5.4 Het verkleinen en zeven van houtachtig materiaal vindt in één handeling 

plaats. 

 

7.1.1 Het tegengaan van stofverspreiding van opslagen en activiteiten in de 

buitenlucht moet plaatsvinden door bevochtiging met water. Hiervoor 

dient een sproei-installatie aanwezig te zijn. Eventueel vrijkomend 

afvalwater moet worden afgevoerd naar het percolaatbassin. Bevochtiging 

van opgeslagen stoffen is alleen toegestaan voor zover dit noodzakelijk is 

om stofverspreiding te voorkomen. 

 

V  Wij besluiten op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo, gelet op de hiervoor 

opgenomen overwegingen, voorschrift 2.6.1 van de vergunning van 11 april 2017, 

kenmerk 1020642 te vernummeren tot 2.5.9, voorschrift 2.6.2 te vernummeren 

tot 2.5.5, voorschrift 2.6.3 te vernummeren tot 2.5.6, voorschrift 2.6.5 te 

vernummeren tot 2.5.7, voorschrift 2.6.7 te vernummeren tot 2.5.8, voorschrift 

2.6.8 te vernummeren tot 2.5.10 en deze voorschriften als volgt te wijzigen: 

 

2.5.5 Voor verkleind en uitgezeefd houtachtig materiaal moet de afstand tussen 

compartimenten/stapels onderling en tussen de compartimenten/stapels 

en gebouwen en de terreingrens ten minste 6 meter bedragen.  
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2.5.6 Houtachtig materiaal moet worden verkleind in een fijne fractie van circa 

0-40 mm en een grove fractie van circa 40-200 mm en worden uitgezeefd.  

 

2.5.7 Ten minste dagelijks moet vergunninghouder de temperatuur en het 

vochtgehalte van de uitgezeefde fijne fractie circa 0-40 mm meten. Tevens 

moet wekelijks een organoleptische controle (zien, ruiken, voelen) van het 

materiaal worden uitgevoerd. Deze gegevens  moeten, net als de 

tijdstippen waarop de hopen zijn omgezet, overzichtelijk en volledig in een 

logboek worden bijgehouden.  

Indien de temperatuur in de opslag(en) van de uitgezeefde fijne fractie 

hoger is dan 400 C graden dan moet de uitgezeefde fijne fractie binnen 48 

uur worden afgevoerd. 

 

2.5.9 De opslag van de grove fractie houtachtig materiaal moet plaatsvinden in 

compartimenten/stapels. Deze stapels mogen een oppervlakte hebben 

van 1.000 m2. 

 

2.5.10 Van de hopen gezeefde grove fractie houtachtig materiaal moet wekelijks 

de temperatuur worden gemeten en te worden geregistreerd in het 

logboek dat binnen de inrichting aanwezig moet zijn.  

 

VI Wij besluiten op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo, voorschrift 2.6.7 van 

de vergunning van 11 april 2017, kenmerk 1020642 te vernummeren tot 

voorschrift 2.5.8. 

 

VII Wij besluiten op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo aan de vergunning van 

11 april 2017 de volgende begripsbepalingen en een hoofdstuktitel 2a Geur toe te 

voegen, de titels van de paragrafen 2.4, 2.5 als volgt te hernoemen en 

paragraaftitel 2.6 te schrappen: 

 

- BEGRIPSBEPALINGEN:  

 

GRASACHTIG MATERIAAL:  

Bermgras, slootmaaisel, blad en plantsoenafval 
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HOUTACHTIG MATERIAAL:  

Snoeihout, stronken, stammen en gemengd groen 

 

UITGEZEEFDE FIJNE FRACTIE HOUTACHTIG MATERIAAL:   

Fractie verkleind en uitgezeefd houtachtig materiaal met een omvang van 

circa 0-40 mm 

 

UITGEZEEFDE GROVE FRACTIE HOUTACHTIG MATERIAAL:  

Fractie verkleind en uitgezeefd houtachtig materiaal met een omvang van 

circa 40-200 mm 

 

- Hoofdstuk 2.a Geur 

 

- Paragraaf 2.4: Be- en verwerking grasachtig materiaal  

 

- Paragraaf 2.5: Be- en verwerking houtachtig materiaal 

 

 

Afschriften 

Een exemplaar van dit besluit zullen wij zenden aan: 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht; 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gooise Meren. 

 

 

Hoogachtend,  

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, 

 

namens deze, 

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 
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voor deze, 

 

mevrouw S.C. Kasifa 

waarnemend teammanager Regulering Milieu & Leefomgeving 

directie Regulering & Expertise 

   

 

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

https://www.odnzkg.nl/verwijzing/digitalewerkwijze  

 

Zienswijze 

Dit ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes 

weken ter inzage.  

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending van dit besluit 

(bij voorkeur) schriftelijke zienswijzen indienen. 

De zienswijzen kunt u sturen aan:  

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Postbus 209, 1500 EE Zaandam 

of per e-mail: wabo@odnzkg.nl.  

 

Bij het nemen van ons definitief besluit zullen wij rekening houden met de eventueel 

binnengekomen zienswijzen. Worden er geen zienswijzen ontvangen dan zullen wij 

binnen vier weken na afloop van de termijn voor de terinzagelegging een definitief 

besluit nemen. Tegen ons definitieve besluit kan door belanghebbenden beroep 

worden ingesteld. Voorwaarde is dan wel dat de belanghebbende tijdens de 

terinzagelegging zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dit niet 

gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit hem/haar in redelijkheid niet te 

verwijten valt. 

 

Beroepsclausule 

PM 

 

Inwerkingtreding besluit 

PM 

https://www.odnzkg.nl/verwijzing/digitalewerkwijze
mailto:wabo@odnzkg.nl
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