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BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Onderwerp aanvraag
Op 12 mei 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van Baggermaatschappij Boskalis B.V.
voor een veranderingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm). De vergunning wordt
aangevraagd voor onbepaalde tijd. De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van de inrichting met een aangrenzend terrein waarop een opslagloods staat, kadastraal bekend gemeente
Papendrecht, sectie C, nummer 4351, en op het wijzigen van het opstelplan van de opslagcontainers met gevaarlijke stoffen. Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
(Ivb) behorende bij de Wm, valt de inrichting onder meer onder de categorie 13.3, onder b:
'inrichtingen voor het bouwen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van
metalen schepen met een langs de waterlijn te meten lengte van 25 m of meer'. Voor deze categorie zijn wij als bevoegd gezag aangewezen, waarmee wij bevoegd gezag zijn voor de gehele
inrichting.
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Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 8 en 9 en bussen
18, 22, 65 stoppen
dichtbij het

Besluit algemene regels voor inrichtingen (Activiteitenbesluit)
In artikel 8.1, tweede lid, van de Wm is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur categorieën inrichtingen worden aangewezen waarvoor een vergunningplicht geldt. Het gaat hier om
het Activiteitenbesluit. In bijlage 1 bij het Activiteitenbesluit is een lijst met vergunningplichtige
inrichtingen opgenomen, waarvoor algemene regels van toepassing kunnen zijn maar waarvoor
de vergunningplicht blijft gelden. De onderhavige inrichting valt onder categorie w, onder 3, van
deze bijlage 'het vervaardigen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte
van schepen anders dan pleziervaartuigen'. De vergunningplicht ingevolge de Wm blijft dus voor
de inrichting bestaan.

provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto 's is beperkt.
Afdeling Vergunningen
is ISO-9001
gecer ificeerd
MD

Locatie bedrijf
Het bedrijf ligt aan de Rosmolenweg 20 te Papendrecht, kadastraal bekend gemeente
Papendrecht, sectie C, nummers 2804, 2805, 2817 2952, op het gezoneerde industrieterrein
'Oosteind'.
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Vergunningensituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen verleend:
- revisievergunning van de Wm, d.d. 16 december 2005, kenmerk DGWM/2005/18266;
- wijziging artikel 8.24 van de Wm, d.d. 21 oktober 2008, kenmerk PZH-2008-916774.
Procedure
Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing. Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken:
- Burgemeester en Wethouders van Papendrecht;
- Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht;
- Waterschap Rivierenland;
- Rijkswaterstaat;
- Milieudienst Zuid-Holland Zuid.
Uit informatie van Rijkswaterstaat en van het Waterschap Rivierenland blijkt dat er voor de
aangevraagde activiteiten geen vergunning ingevolge de Waterwet nodig is.
BELEIDSOVERWEGINGEN
Algemeen toetsingskader
Het uitgangspunt van de Wm is de bescherming van het milieu. Dit heeft tot gevolg dat de aangevraagde vergunning alleen kan worden verleend, als nadelige gevolgen voor het milieu worden
voorkomen of voldoende worden beperkt. Dit kan worden bereikt door het opnemen van voorschriften in de vergunning. Voor zover de nadelige gevolgen niet kunnen worden voorkomen,
schrijven wij de milieubeschermende voorzieningen voor die de grootst mogelijke bescherming
bieden. Dit doen wij niet als dit redelijkerwijs niet kan worden gevraagd. Als richtlijn voor welke
voorzieningen redelijkerwijs de grootst mogelijke bescherming bieden, hanteren wij de 'Beste
Beschikbare Technieken' (BBT) (de meest recente, algemeen aanvaarde milieutechnische
inzichten). Bij de bepaling van de voor de inrichting in aanmerking komende 'BBT' nemen wij als
uitgangspunt de documenten die worden genoemd in de 'Regeling aanwijzing BBT-documenten'.
Ook wegen wij zoveel mogelijk de verschillende milieugevolgen tegen elkaar af (integrale afweging). Dit doen wij om een zo hoog mogelijk milieurendement te krijgen. In elk geval worden
de milieugevolgen getoetst op het gebied van bodem, lucht, geluid, externe veiligheid, afvalwater,
energiegebruik, water en grondstoffen, afvalstoffen en verkeer en vervoer. Verder houden wij
rekening met de geldende milieubeleidsplannen en andere beleidskaders. Ook houden wij
rekening met de voor de aangevraagde activiteiten geldende richtlijnen.
De verandering
De inrichting wordt uitgebreid met een aangrenzend terrein waarop zich een, bestaande opslagloods bevindt. De uitbreiding zal gebruikt worden voor de opslag van baggermaterieel en onderdelen en de daarmee samenhangende administratieve werkzaamheden en transportactiviteiten.
Verder wordt het opstelplan voor de opslagcontainers voor gevaarlijke stoffen gewijzigd en komt
een bovengrondse olietank te vervallen.
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De inrichtingsgrens
De nieuwe inrichtingsgrens is duidelijk weergegeven in de overgelegde tekening, nummer
196607-04, die deel uitmaakt van bijlage 4 van de vergunningaanvraag. Het terrein waarmee
de inrichting wordt uitgebreid, bevindt zich aan de noordzijde.
MILIEUASPECTEN
De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. In de vigerende revisievergunning en in de wijziging van de revisievergunning is een aantal voorschriften opgenomen.
De voorschriften hebben betrekking op alle relevante milieuaspecten bij deze inrichting en
kunnen als toereikend worden beschouwd bij de hier aan de orde zijnde verandering van de
inrichting, met uitzondering van de aspecten bodem en geluid. Voor deze aspecten zijn nieuwe,
aanvullende voorschriften opgenomen in deze vergunning.
GELUID
Algemeen
De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Baggermaatschappij Boskalis B.V. neemt een gedeelte over van het terrein van het bedrijf
Visser & Smit, met de daarbij behorende geluidsruimte. De geluidsemissie wordt met name
bepaald door de heftruck en de mobiele kraan. De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van adviesbureau Peutz,
rapportnummer FE2779-2-RA, d.d. 10 februari 2010. Het geluid wordt beoordeeld op basis van
de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting gebruikmaakt van de
maximale bedrijfssituatie in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus als gevolg van het in werking zijn
van de inrichting.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr LT
De inrichting is gesitueerd op het industrieterrein 'Oosteind' te Papendrecht. De dichtstbijzijnde
woningen buiten het industrieterrein liggen op circa 160 m afstand van de inrichting. Rondom dit
industrieterrein is bij Koninklijk Besluit van 16 april 1991, kenmerk 91.003431, een geluidszone
vastgesteld. Voor de woningen binnen deze zone hebben wij bij besluit van 2 juli 1997, kenmerk
DWM/140597, een saneringsprogramma ingevolge artikel 71 van de Wet geluidhinder (Wgh)
vastgesteld. Op grond van het saneringsprogramma is door de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 28 april 1999 de maximaal toelaatbare geluidsbelasting
(MTG) voor de saneringswoningen vastgesteld. Het college van Burgemeester en Wethouders
van Papendrecht heeft op 8 juli 2009 het 'Zonebeheerplan Oosteind' vastgesteld. Uit dit zonebeheerplan vloeit een geluidbudget voort waaraan de geluidsimmissie van de inrichting dient te
worden getoetst. Bij het besluit op de aanvraag nemen wij in ieder geval de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen in acht, zoals bedoeld in de Wgh. Voor gezoneerde
industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau
vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A)
etmaalwaarde.
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Op het industrieterrein is een aantal woningen aanwezig. Voor deze woningen gelden de wettelijke grenswaarden niet. Aan de in de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' genoemde streefwaarde voor de cumulatieve geluidsbelasting van 65 dB(A) wordt voldaan. In het
akoestisch rapport, dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag, is de geluidsimmissie, zowel
voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder
vastgestelde zonebewakingspunten en bij relevante woningen binnen de zone (maar buiten het
industrieterrein).
Uit het geluidsrapport blijkt dat er geen toename van de geluidsimmissie is op de zonegrens van
het industrieterrein. Uit het geluidsrapport blijkt ook dat de geluidsimmissie van de inrichting op de
vergunningspunten tot 0,4 dB(A) hoger is dan het voor de inrichting beschikbare geluidsbudget.
De gesommeerde geluidsimmissie van de (gewijzigde) inrichtingen van Baggermaatschappij
Boskalis B.V. en Visser & Smit neemt echter niet toe. De toename van de geluidsimmissie leidt
dan ook niet tot een toename van de totale geluidsimmissie van het gehele industrieterrein op de
MTG-punten. De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidsimmissie, gecumuleerd
met de geluidsimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde bedrijven, past binnen
de beschikbare geluidsruimte voor het betreffende industrieterrein.
Maximaal geluidsniveau LAmax
Volgens de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' moet gestreefd worden naar het
voorkomen van maximale geluidsniveaus, die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente
niveau uitkomen. De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en
60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De maximale geluidsniveaus vanwege de uitbreiding worden bij de dichtstbijzijnde woningen in de dagperiode hoofdzakelijk veroorzaakt door het stoten van buizen op het buitenterrein. In de avond- en nachtperiode treden
vanwege de uitbreiding geen maximale geluidsniveaus op. De maximale geluidsniveaus bij de
dichtstbijzijnde woningen bedragen hooguit 60 dB(A) in de dagperiode en voldoen aan de
geluidsvoorschriften uit de vigerende milieuvergunning. De maximale geluidsniveaus zijn bovendien gelijk aan of lager dan de maximaal aanbevolen grenswaarde conform de 'Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening' van 70 dB(A) - etmaalwaarde voor geluidsgevoelige
bestemmingen. De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus
hebben wij in een voorschrift vastgelegd.
Verkeersaantrekkende werking
In overeenstemming met de jurisprudentie over de circulaire 'Indirecte hinder' van 29 februari
1996 is het geluid vanwege het verkeer van en naar de inrichting niet getoetst.
Conclusie
Ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus is
vanwege het vorenstaande de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.
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Nadere toelichting voorschriften
Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op
beoordelingspunten bij woningen van derden. De vergunningsposities uit de vigerende milieuvergunning zijn hierbij gehandhaafd. De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op deze punten
zijn overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte. Voor de maximale geluidsniveaus zijn de geluidsvoorschriften uit de vigerende milieuvergunning gehandhaafd,
aangezien deze ook gelden voor de maximale geluidsniveaus van de overige activiteiten op de
inrichting. In de genoemde 'Handreiking' zijn alle richt- en grenswaarden gedefinieerd in stappen
van 5 dB. Omdat een zekere spreiding voorkomt in de optredende maximale niveaus sluiten wij
aan bij deze systematiek door in plaats van de, in het akoestische rapport bepaalde maximale
niveaus, het eerstvolgende hogere vijftal in het voorschrift op te nemen.
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige
bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij
daarom niet nodig. Voorschriften met betrekking tot dit aspect kunnen dus achterwege blijven.
VEILIGHEID
Getoetst is of de inrichting valt onder een categorie genoemd in de drempelwaardentabel
verbonden aan de 'Leidraad risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen'. Hiertoe heeft de aanvraagster op ons verzoek met betrekking tot het gasdrukregel- en meetstation, aanvullende gegevens
verstrekt. De gastoevoerleiding blijkt een diameter van 4 inch te hebben. Het betreft een zogenaamd G65-station met een maximale ontwerpcapaciteit van 100 m3 aardgas per uur en een
werkdruk aan de inlaatzijde van 4 bar. Indien de in de drempelwaardentabel gegeven drempelwaarde wordt overschreden, is de inrichting 'Risicokaart-relevant' en zullen van de inrichting de
vergunningsituatie, adresgegevens, een globale omschrijving van de risicovolle activiteiten,
effectafstanden en risicoafstanden op de provinciale risicokaart worden vermeld. Wij hebben
echter vastgesteld dat er geen overschrijding is van de in de drempelwaardentabel genoemde
waarden. De inrichting wordt aangemerkt als 'enkel hulpdienstrelevant'.
BODEM
De opslag van bodembedreigende stoffen kan verontreiniging van de bodem tot gevolg hebben.
Aangezien het opstelplan opslagcontainers gevaarlijke stoffen wordt gewijzigd zal ter plaatse de
nulsituatie van bodem- en grondwater bekend moeten zijn om zo de sanering van eventueel
nieuw ontstane verontreinigingen te borgen. Voor de inrichting zijn, zoals in de revisievergunning
staat vermeld, bodemonderzoeken uitgevoerd. Deze bodemonderzoeken zijn mogelijk afdoende
ter vaststelling van de nulsituatie op die gedeelten van de inrichting waarop deze vergunningaanvraag betrekking heeft en waar bodembelasting zou kunnen ontstaan. Mocht uit de beoordeling van de bodemonderzoeken blijken dat aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk is, dan
kan op basis van voorschrift C1 een aanvullend bodemonderzoek worden verlangd. De, door
middel van deze onderzoeken vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt (nulsituatie) bij
de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.
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CONCLUSIE
Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren. Aan de vergunning zijn
voorschriften verbonden die bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu.
BESLUIT
Gelet op het voorgaande en de wettelijke bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene
wet bestuursrecht hebben wij besloten:
1. aan Baggermaatschappij Boskalis B.V. een veranderingsvergunning te verlenen voor:
- het uitbreiden van de inrichting met een aangrenzend terrein en een opslagloods;
- het wijzigen van het opstelplan voor de opslagcontainers voor gevaarlijke stoffen;
- het verwijderen van een bovengrondse olietank;
2. deze vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen;
3. de vergunningaanvraag en het daarbij overgelegde rapport van adviesbureau Peutz, nummer
FE 2779-2-RA, gedateerd op 10 februari 2010, deel uit te laten maken van de vergunning,
tenzij de voorschriften anders bepalen.
BEROEP/IN WERKING TREDEN BESLUIT
Tegen dit besluit kan op grond van artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de
Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van
de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot
het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht
aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. De vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes
weken.
Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend,
treedt de vergunning niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
ZIENSWIJZEN EN ADVIEZEN
Het ontwerpbesluit heeft conform het gestelde in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken (vanaf 27 september 2010 tot en met 8 november 2010) voor
eenieder ter inzage gelegen. Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen of
adviezen naar voren gebracht. Het definitieve besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit
inhoudelijk niet gewijzigd.

6/9

Ons kenmerk

PZH-2010-224262666

AANDACHTSPUNTEN
Wij wijzen de vergunninghoudster op het volgende. Als er verontreinigende stoffen in de bodem,
lucht of water zijn gekomen (bijvoorbeeld door een ongewoon voorval) moet de vergunninghoudster dit melden bij het bevoegd gezag. Daarnaast moet de vergunninghoudster meteen
maatregelen treffen om verdere verontreiniging van bodem, lucht of water te voorkomen.
Vorenstaande punten zijn gebaseerd op de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer.
Het telefoonnummer van de Klachtentelefoon van de provincie is 070 - 441 61 11. Wij wijzen de
vergunninghoudster erop dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn.
Wij maken vergunninghoudster onder meer attent op:
- Het besluit melden van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen.
- Bouwvergunning (gemeente Papendrecht).
Als de vergunninghoudster, op grond van de voorschriften, plannen ter goedkeuring moet
opsturen zullen wij deze plannen beoordelen. Afhankelijk van de inhoud keuren wij de plannen
goed of af. Tegen een af- of goedkeuring kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar en
beroep aantekenen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
drs. J. van Vuuren
hoofd bureau Industrie (a.i.)
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Afschrift aan:

-
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Baggermaatschappij Boskalis B.V., Rosmolenweg 20, 3356 LK Papendrecht
Burgemeester en Wethouders van Papendrecht
Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht
Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rivierenland, Postbus 599,
4000 AN Tiel
Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam
Milieudienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht
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Aan dit besluit de hierna vermelde voorschriften te verbinden.
VOORSCHRIFTEN
A.
1.

Algemeen
De voorschriften behorende bij de revisievergunning van 16 december 2005, kenmerk
DGWM/2005/18266, alsmede de voorschriften behorende bij de wijziging van de revisievergunning ingevolge artikel 8.24 van 21 oktober 2008, kenmerk PZH-2008-916774, zijn
van toepassing op de veranderingen waarvoor vergunning is verleend in de onderhavige
vergunning, tenzij in de voorschriften anders is bepaald.

B.
1.

Geluid
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT mag ter hoogte van de hierna genoemde
locaties op een beoordelingshoogte van 5 m de aangegeven waarden niet overschrijden.
Langtijdgemiddeld beoordelingsNr.

Locatie

niveau LAr,LT in dB(A) over de
periode tussen

1)

07.00-19.00
uur

2.

23.00-07.00

uur

uur

Woning Oosteind 32

39

27

20

3 (S3)

Woning Oosteind 8/10

36

25

20

4

Woningen Matena 10/12

38

27

20

5 (S42) Woning Matena 2

33

21

20

6 (S6)

Woning Baanhoek 491, 493, 495

42

30

20

7 (S7)

Woningen Baanhoek 485/487

39

28

20

2 (S2)

1)

19.00-23.00

De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport van adviesbureau Peutz, rapportnummer FE2779-2-RA, d.d. 10 februari 2010.

Het maximale geluidsniveau LAmax mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties op
een beoordelingshoogte van 5 m de aangegeven waarden niet overschrijden.
Maximale geluidsniveau LAmax in dB(A)
Nr.

Locatie

1)

in de periode tussen
07.00-19.00
uur

1)

8/9

19.00-23.00
uur

23.00-07.00
uur

2 (S2)

Woning Oosteind 32

55

55

45

4

Woningen Matena 10/12

60

60

50

5 (S42) Woning Matena 2

60

60

50

6 (S6)

Woning Baanhoek 491, 493, 495

60

60

50

7 (S7)

Woningen Baanhoek 485/487

60

60

50

De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport van adviesbureau Peutz, rapportnummer FE2779-2-RA, d.d. 10 februari 2010.

Ons kenmerk

PZH-2010-224262666

3.

De 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' uit 1999 is van toepassing bij het
meten en berekenen van de in voorgaande voorschriften toegestane waarden.

C.
1.

Bodem
Indien nieuwe of andere bodembedreigende activiteiten worden verricht op die gedeelten
van de inrichting waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft en waarvoor nog geen
bodemnulsituatie is vastgesteld, moet voorafgaand aan deze activiteiten ter vaststelling
van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie, een bodembelastingonderzoek naar
de nulsituatie worden uitgevoerd. De resultaten dienen minimaal drie maanden voorafgaand aan de activiteiten aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Het onderzoek
dient betrekking te hebben op plaatsen binnen de inrichting waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, waar bodembelasting zou kunnen ontstaan, en te worden
uitgevoerd conform het protocol 'Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB' of een
andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. Monsterneming en analyse
van de monsters dienen te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. Indien op grond van
andere onderzoeken reeds kwaliteitsgegevens van bodem en/of grondwater bekend zijn,
kunnen Gedeputeerde Staten geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van deze verplichting.
Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen nadere eisen worden
gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere monsternemingen of
analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n)
en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.
Het bodemrisico van bodembedreigende activiteiten op die gedeelten van de inrichting
waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, moet door het treffen van doelmatige
maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in
de NRB.

2.

3.
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