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 B E S C H I K K I N G
omgevingsvergunning

Onderwerp
Op 5 december 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Bruinsma Handel en 
Scheepvaart B.V. (verder ook Bruinsma genoemd) De aanvraag betreft het uitbreiden van de inrichting met de 
zuidelijke helft van het kadastrale perceel D6273 en het vervallen van gebouw 2. De aanvraag heeft betrekking op de 
inrichting gelegen aan Lindtsedijk 30 te Zwijndrecht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-17-328997 en 
OLO nummer 3286675. 

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor: 
- oprichten of veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).

Besluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wabo:
- de omgevingsvergunning te verlenen aan Bruinsma Handel en Scheepvaart B.V. voor het veranderen van de 

inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e, sub 2 Wabo) door de inrichting uit te breiden met de opslag van tuinmaterialen 
op het zuidelijke gedeelte van het kadastrale perceel D6273 en het vervallen van gebouw 2;

- dat de in bijlage A genoemde overgelegde stukken onderdeel uitmaken van deze beschikking;
- de voorschriften 7.1 tot en met 7.6 van het besluit van 10 maart 2016 in te trekken en te vervangen door nieuwe 

voorschriften;
- dat de in bijlage C genoemde voorschriften aan deze vergunning worden verbonden. 

Bijlagen
Wij hebben de beschikking gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld 
die onderdeel uitmaken van deze omgevingsvergunning. Wij hebben de overwegingen in bijlage B en de 
voorschriften in bijlage C opgenomen.

Zienswijzen
Van 5 april 2018 tot en met 17 mei 2018 heeft de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen en was er gelegenheid om 
zienswijzen en/of adviezen in te dienen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Beroep
Tegen de definitieve beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de 
ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan, beroep 
worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Op grond 
van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift zes weken. De termijn vangt, 
ingevolge artikel 6:8, vierde lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de 
beschikking ter inzage is gelegd.
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De definitieve beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor 
deze datum beroep is ingesteld en ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening is verzocht. 
Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
namens dezen,

A. Vermeer
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 5 juni 2018
Verzonden op: 7 juni 2018

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- Bruinsma Handel en Scheepvaart B.V., t.a.v. 
  Lindtsedijk 30, 3336 LE  Zwijndrecht
- BMD Advies Rijndelta B.V., t.a.v. 
  Ebweg 18, 2991 LT  Barendrecht
- Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
  Postbus 15, 3330 AA  Zwijndrecht.

Bijlagen
A. Opsomming gegevens die onderdeel uitmaken van de vergunning.
B. Overwegingen.
C. Voorschriften milieu.
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Bijlage A
Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer Z-17-328997.

Gegevens en bescheiden
Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze omgevingsvergunning:
- Aanvraagformulier, nummer 3286675
- Akoestisch_onderzoek_Bruinsma_pdf
- Verleende verguningen_Bruinsma_Handel_en_Scheepvaart_B_pdf
- Kadastraal uittreksel
- plattegrond omgeving bruinsma
- Terrein Lindtsedijk 28
- aanvullende gegevens, 5 maart 2018, briefnummer 18-060 CEM/MRE
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BIJLAGE B  
Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer Z-17-328997.
In deze bijlage worden de procedurele overwegingen en inhoudelijke overwegingen vermeld.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager
Op 5 december 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Bruinsma Handel en Scheepvaart B.V. (hierna te 
noemen Bruinsma), Lindtsedijk 30, 3336LE te Zwijndrecht. 

Projectbeschrijving
Aanvraag veranderingsvergunning
Het project, waarvoor vergunning wordt gevraagd, is als volgt te omschrijven.
Het betreft het uitbreiden van de inrichting, waarbij de zuidelijke helft van het kadastrale perceel D6273 bij de 
inrichting betrokken zal worden. Dit is een terrein ten zuiden van huisnummer 28. 
Daarnaast betreft het een wijziging door het vervallen van gebouw 2. Het gebouw is nooit gerealiseerd en gaat 
(voorlopig) niet gerealiseerd worden. De voorgenomen werkplaatsactiviteiten vinden nu plaats in loods 1, deel D. De 
aangevraagde activitieiten komen dus niet te vervallen, maar worden verplaatst naar gebouw 1D. De geluidbronnen 
van deze activiteiten zijn daarmee ook verplaatst. De codering van de gebouwen komt overeen met de codering in de 
milieutekening, behorende bij de oorspronkelijke aanvraag.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande 
omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: 
- oprichten of veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).

Vergunningplicht
De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 13.4c van onderdeel C van bijlage I bij het 
Besluit omgevingsrecht. In samenhang met artikel 2.1 Bor volgt daaruit dat de inrichting vergunningplichtig is. Het 
betreft een inrichting voor het onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van schepen anders 
dan pleziervaartuigen. 

Huidige vergunningssituatie
Voor de inrichting is eerder een revisievergunning, 5 augustus 2010, PZH-2010-190552988, verleend.
Bij besluit van 10 maart 2016 is de vergunning gewijzigd en geactualiseerd. Hierbij zijn (gelet op de leesbaarheid) 
alle voorschriften ingetrokken en vervangen door nieuwe. 

De hierboven genoemde revisievergunning is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een 
omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Met het verlenen van deze revisievergunning zijn op 5 augustus 2010 
alle eerdere vergunningen en meldingen die van toepassing waren op deze locatie vervallen. 

Delen van de inrichting kunnen worden verhuurd aan derden. De inrichtinghouder en het aanspreekpunt is Bruinsma. 
Bruinsma is in het kader van deze vergunning verantwoordelijk voor alle binnen de inrichting gevestigde bedrijven.  

Bevoegd gezag
Wij zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van artikel 
2.4 van de Wabo en artikel 3.3 en categorie 13.4c uit onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht. 

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure
De aanvraag is op 5 december 2017 ingediend. Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op 
volledigheid. 
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Op ons verzoek heft de aanvrager op 5 maart 2018 nog een verduidelijking aande aanvraag toegevoegd. Wij zijn van 
oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit 
op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. 

Wet natuurbescherming
In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer een activiteit 
plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en/of beschermde natuurmonument en deze activiteit de kwaliteit van 
de habitats en de habitats van soorten verslechtert. Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats die van invloed zijn 
op de beschermde natuurgebieden. Als gevolg van de gevraagde veranderingen vinden in deze activiteiten geen 
wijzigingen plaats. Het aanhaken van de Nbw bij de Wabo is niet van toepassing, het vragen van een vvgb is niet 
nodig.

Activiteitenbesluit milieubeheer
In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten, die binnen 
inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de 
omgevingsvergunning worden opgenomen.
 
In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.
De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Binnen de 
verandering/uitbreiding die is aangevraagd door Bruinsma vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de 
werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:
- §3.4.3 opslaan en overslaan van goederen.
Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. 
Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de 
overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Op activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn genoemd, is het activiteitenbesluit rechtstreeks van 
toepassing. De voorschriften van hoofdstuk 3 dekken echter niet alle milieuaspecten van de activiteiten in dit 
hoofdstuk. Algemene milieuaspecten staan in hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit. Niet alle afdelingen van 
hoofdstuk 2 zijn van toepassing op inrichtingen type C. Zo zijn de geluidsvoorschriften van hoofdstuk 2, afdeling 2.8, 
van het Activiteitenbesluit niet van toepassing op Bruinsma. De geluidsvoorschriften staan dus in de 
omgevingsvergunning. De uitbreiding van Bruinsma heeft gevolgen voor de geluidsbelasting. Daarom is er strijd 
ontstaan met de geluidsvoorschriften van de vigerende vergunning. Een melding Activiteitenbesluit is daarom niet 
voldoende en de vergunning moet ook worden aangepast.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. Op 21 
februari 2017 hebben wij gegevens ontvangen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wij hebben deze 
gegevens geregistreerd onder zaaknummer Z-17-317464. Wij hebben per brief op 14 december 2017, kenmerk D-
17-1799895, laten weten dat we de melding zien als onderdeel van de veranderingsaanvraag. 

Toetsing milieueffectrapportage
De vergunde activiteiten van Bruinsma worden genoemd in onderdeel D32.6 van de bijlage van het besluit 
milieueffectrapportage. De aangevraagde verandering betreft echter geen oprichting, wijziging of uitbreiding van de 
installatie. Het terrein wordt weliswaar uitgebreid, maar de activiteiten met betrekking tot het vervaardigen, 
onderhouden, repareren of behandelen van de oppervlakte van metalen schapen worden niet gewijzigd of uitgebreid. 
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder e 
Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan 
deze aspecten heeft plaatsgevonden.
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het 
toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Algemene overwegingen BBT
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning 
voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan 
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en 
ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking 
komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) rekening worden gehouden met 
1. BBT-conclusies, en 
2. bij Mor aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Ad 1
BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig 
artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (definitie in artikel 1.1 eerste lid van het Bor).

Binnen de inrichting worden geen van de activiteiten uit bijlage I van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees 
parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies uitgevoerd. 
 
Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, 
geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT 
conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet 
bevoegd gezag de beste beschikbare techniek zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval 
rekening met:
- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de 

EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de 

processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een 

minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.
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De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste 
gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

Ad 2
Er zijn geen informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling Omgevingsrecht (Mor), 
van toepassing op de aangevraagde verandering. Daarom is rekening gehouden met het onder Ad 1 gestelde. 

Conclusies BBT
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare 
technieken (BBT).

Afvalwater
Vanuit het nieuwe perceel wordt niet-verontreinigd hemelwater geloosd. Hemelwater wordt geloosd op het 
gemeentelijk hemelwaterriool. Er vindt geen lozing op het oppervlaktewater plaats.  
Voor genoemde activiteiten zijn de regels uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkend. 

Bodem
Binnen de uitbreiding van de inrichting vinden geen bodembedreigende activiteiten plaats. Er is sprake van opslag 
van inerte goederen, zoals bigbags tuinaarde, zand en/of grind, betonnen elemenen en bestatingsmaterialen. Dit zijn 
goederen die geen bodembedreigende stoffen, gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen zijn. Een nul- of eindsituatie 
bodemonderzoek is dan ook niet aan de orde. 

Geluid en trillingen
Wettelijk kader
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd, opgesteld door Adviesbureau De Haan met kenmerk 
AH.2009.0196.05.R001 d.d. 30 november 2017, hierna "het rapport”. Op basis van de in het rapport opgenomen 
uitgangspunten is met behulp van een rekenmodel de geluidemissie en de geluidbelasting in de omgeving bepaald. 
Het rapport is beoordeeld en in orde bevonden. Het rapport maakt deel uit van de aanvraag.
De inrichting van Bruinsma ligt op industrieterrein 'Groote-Lindt/DordtWest' te Zwijndrecht. Rondom dit 
industrieterrein te Dordrecht en Zwijndrecht is bij Koninklijk besluit een gezamenlijke geluidzone vastgesteld. 

Bij het besluit op de aanvraag worden in ieder geval de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen 
zoals bedoeld in de Wet geluidhinder in acht genomen. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt 
dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer 
mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. De geluidbelasting bij woningen binnen de zone mag niet hoger zijn dan 
de vastgestelde hogere grenswaarden (MTG).

Deze aanvraag is ook gehanteerd als input voor het nieuwe bestemmingsplan "1e herziening Groote Lindt, 
geluidverkaveling". In dit bestemmingsplan wordt het industrieterrein verdeeld in zogenaamde akoestische 
gebiedseenheden (AGE's). Voor elke AGE is een budget op een aantal immissiepunten vastgesteld. Bruinsma 
Handel en Scheepvaart ligt in het ontwerp bestemmingsplan op AGE 36 en 37.

Voor het maximaal geluidniveau wordt aangesloten bij de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, 
hoofdstuk 3. 

Omgeving
Bruinsma is gevestigd aan de Lindtsedijk 30 te Zwijndrecht. De dichtstbijzijnde woningen van derden buiten het 
gezoneerde industrieterrein zijn gelegen op circa 65 meter. Dit zijn de woningen aan de Titia Gorterstraat.
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Bedrijfssituaties
Het betreft een scheepswerf waar vooral onderhoud en kleine reparaties aan schepen worden verzorgd. De 
bedrijfsactiviteiten van de inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Er wordt voornamelijk in de 
dagperiode gewerkt op het kantoor. In de werkplaatsen wordt tussen 06.00 uur en 21.00 uur gewerkt. De 
geluidemissie wordt vooral bepaald door transport, laad- en losactiviteiten, zogenaamde refit werkzaamheden op 
schepen en de uitstraling van bedrijfsgebouwen. In de avondperiode wordt enkel montagewerk uitgevoerd. Deze 
montagewerkzaamheden zijn niet akoestisch relevant. 

De aanvraag voor verandering houdt met name in dat een deel van het terrein aan Vegro wordt verhuurd. Verder zal 
het aangevraagde gebouw 2 niet gerealiseerd worden.

De door deze inrichting na verandering veroorzaakte geluidbelasting op de omgeving is in kaart gebracht in het 
akoestisch rapport.
 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting 
gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, de maximale geluidniveaus en indien van toepassing indirecte hinder als 
gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

In het rapport zijn geluidreducerende maatregelen doorgerekend. Dit zijn maatregelen aan de kantoorventilatie en de 
heftruck. De bedrijfsduur van de autokraan is gereduceerd.

Er is ook sprake van een incidentiële bedrijfssituatie. Dit betreft de inzet van een telekraan bij de steiger voor het 
hijsen van zware lasten. De activiteit komt ten hoogste 12 keer per jaar voor.

Het rapport biedt een volledig overzicht van de geluidrelevante activiteiten. Er is gerekend conform de Handleiding 
meten en rekenen industrielawaai.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
In het akoestisch rapport is de geluidimmissie op een aantal punten op de vastgestelde 50 dB(A)-contour berekend. 
Ook de geluidbelasting op een aantal MTG woningen is berekend. De geluidbelasting op woningen buiten het 
gezoneerde industrieterrein bedraagt ten hoogste 43 dB(A) etmaalwaarde.

Maximaal geluiddrukniveau
Op basis van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening is de streefwaarde voor het maximale 
geluidniveau ter hoogte van woningen buiten het gezoneerde industrieterrein het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau + 10 dB. De maximale grenswaarde is 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, 
avond- en nachtperiode. De activiteiten die met name verantwoordelijk zijn voor het optredende maximale 
geluidniveau zijn vrachtwagens en heftrucks binnen de inrichting. Als gevolg van deze activiteiten bedraagt ter 
plaatse van woningen het maximale geluidniveau ten hoogste 61, 59 en 58 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- 
en nachtperiode. 
De maximale geluidniveaus zijn voor de representatieve bedrijfssituatie en de incidentele bedrijfssituatie gelijk. 

Verkeersaantrekkende werking
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt normaliter beoordeeld volgens de 
circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de 
vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van 29 februari 1996.
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij 
vergunningverlening niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grenswaarden, omdat hierdoor het 
speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein wordt doorkruist. De indirecte 
hinder wordt derhalve niet getoetst aan de norm.
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Trillingen
Gezien de aard en de activiteiten van het bedrijf worden vanuit de inrichting geen hinderlijke trillingen van machines 
en toestellen verwacht. Daarom zijn geen specifieke trillingsvoorschriften en/of trillingsbeperkende maatregelen aan 
de vergunning verbonden.

Voorschriften
Bij controle van het akoestisch rapport en de rekenmodellen is gebleken dat in de tekst van het rapport de 
rekenresultaten van de representatieve bedrijfssituatie inclusief maatregelen niet zijn weergegeven. Ook is de 
incidentele bedrijfssituatie niet correct gemodelleerd. Er is vergeten de maatregelen van de incidentele 
bedrijfssituatie in te voeren in het rekenmodel.
Dit is  ambtshalve gecorrigeerd. In de voorschriften zijn de waarden voor de representatieve bedrijfssituatie en de 
incidentele bedrijfssituatie inclusief de maatregelen opgenomen.

Alle voorschriften uit de vigerende vergunning met betrekking tot geluid 7.1 tot en met 7.6 worden ingetrokken en 
vervangen door nieuwe voorschriften. Hierbij zijn de voorschriften 7.4 en 7.6 exact hetzelfde gebleven en de 
voorschriften 7.1, 7.2, 7.3 en 7.5 inhoudelijk aangepast. 

Lucht
De voorschriften met betrekking tot lucht zijn opgenomen in afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit milieubheer en zijn 
rechtstreeks van toepassing op Bruinsma. 

Algemene conclusie
De veranderingsvergunning kan worden verleend. 
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BIJLAGE C VOORSCHRIFTEN MILIEU
Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer Z-17-328997.
In deze bijlage worden de voorschriften vermeld.

GELUID 

7. GELUID EN TRILLINGEN

7.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en 
toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag op de onderstaande 
punten niet meer bedragen dan:

Naam Omschrijving Coördinaten Hoogte Dag Avond Nacht

  X Y [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

GPP01_A S 206 Gildeweg 8 100469,65 424749,521,5 14,6 8,6 1,3

GPP02_A S 212 Hoedemakerstraat 1 100993,06 424928,451,5 15,4 8,8 3,4

GPP03_A S 006 Groenestein 8-16           9 w 101335,95 425223,815 10,0 1,6 -3,5

GPP04_A S 21B Fazantplein 2-128 1e t/m 6e laag 6 w 101584,16 425223,5215 22,3 13,0 10,7

GPP05_A S 057B Leeuwerikpl. 2-112 1e t/m 6e laag 6 w 101772,71 425196,5715 23,3 13,9 11,8

GPP06_A S 083 Reigerstraat 53-67         8 w 101937,82 425170,835 20,4 11,9 7,7

GPP07_A S 085 Reigerstraat 22-30         5 w 102040,39 425112,735 19,6 11,5 7,6

GPP08_A S 087 Ijsvogelpl.165-264 1e t/m 6e laag 36 w 102152,92 425034,2617,5 29,2 20,8 18,4

GPP09_A S 158 Lindtse benedendijk 75-81  5 w 102390,92 424929,745 37,4 28,2 24,7

GPP10_A S 165 T.Gorterstraat 11-15       5 w 102550,91 424708,975 41,9 33,8 25,1

GPP11_A S 263 Nieuwbouw Kogelerstraat 102574,57 424475,615 35,4 24,0 19,1

GPP12_A S 169 Lindtsedijk 99-101         2 w 102646,68 424374,905 31,5 19,5 15,4

GPP13_A S 170 Lindtsestraat 9-13         3 w 102876,85 424417,695 15,3 5,8 1,9

GPP14_A S 400 Walraven van Hallstraat 16-36 103050,87 424532,465 10,6 1,1 -3,5

GPP15_A S 172 Nijhoffstraat 19           1 w 103166,38 424583,745 18,1 9,9 4,3

GPP16_A S 173 Nijhoffstraat 41-51        6 w 103284,86 424642,785 14,7 6,5 1,3

GPP17_A S 251 Marnixstr/Staringstr/ P.C. Hooftstr 103537,20 424723,255 19,2 10,5 5,7

GPP18_A S 250 Jurgensstr / Marnixstr 103698,30 424812,565 15,5 7,1 2,1

GPP19_A Z 009 Zonepunt Oude Maas 104342,08 425175,475 15,3 5,8 0,9

GPP20_A Gemeentegrens 103896,23 424610,385 10,2 1,3 -4,5

GPP21_A Gemeentegrens 102981,51 424015,215 23,9 12,7 9,5

GPP22_A Gemeentegrens 102188,60 423619,315 18,2 7,6 7,4

GPP23_A Z024 zonepunt polder Groot Koninkrijk 100928,95 423865,255 12,9 5,9 1,2

GPP24_A Z025 zonepunt polder Groot Koninkrijk/Zuiddie100409,12 424312,165 1,5 -5,3 -11,6
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7.2
Het maximale geluidniveau (LAmax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede 
door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag op de onderstaande punten niet meer 
bedragen dan:

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

  [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

GPP09_A S 158 Lindtse benedendijk 75-81  5 w 5 58 55 58

GPP10_A S 165 T.Gorterstraat 11-15       5 w 5 61 59 55

7.3
In afwijking van voorschrift X.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de in de 
inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en 
activiteiten, incidenteel op de onderstaande punten niet meer bedragen dan:

Naam Omschrijving Hoogte Dag

  [m] [dB(A)]

GPP01_A S 206 Gildeweg 8 1,5 18

GPP02_A S 212 Hoedemakerstraat 1 1,5 19

GPP03_A S 006 Groenestein 8-16           9 w 5 14

GPP04_A S 21B Fazantplein 2-128 1e t/m 6e laag 6 w 15 27

GPP05_A S 057B Leeuwerikpl. 2-112 1e t/m 6e laag 6 w 15 26

GPP06_A S 083 Reigerstraat 53-67         8 w 5 24

GPP07_A S 085 Reigerstraat 22-30         5 w 5 24

GPP08_A S 087 Ijsvogelpl.165-264 1e t/m 6e laag 36 w 17,5 32

GPP09_A S 158 Lindtse benedendijk 75-81  5 w 5 44

GPP10_A S 165 T.Gorterstraat 11-15       5 w 5 43

GPP11_A S 263 Nieuwbouw Kogelerstraat 5 38

GPP12_A S 169 Lindtsedijk 99-101         2 w 5 34

GPP13_A S 170 Lindtsestraat 9-13         3 w 5 19

GPP14_A S 400 Walraven van Hallstraat 16-36 5 13

GPP15_A S 172 Nijhoffstraat 19           1 w 5 21

GPP16_A S 173 Nijhoffstraat 41-51        6 w 5 16

GPP17_A S 251 Marnixstr/Staringstr/ P.C. Hooftstr 5 21

GPP18_A S 250 Jurgensstr / Marnixstr 5 21

GPP19_A Z 009 Zonepunt Oude Maas 5 20

GPP20_A Gemeentegrens 5 13

GPP21_A Gemeentegrens 5 30

GPP22_A Gemeentegrens 5 21

GPP23_A Z024 zonepunt polder Groot Koninkrijk 5 21

GPP24_A Z025 zonepunt polder Groot Koninkrijk/Zuiddie 5 5
 
Deze incidentele bedrijfssituatie mag ten hoogste 12 x per jaar voorkomen. De data dat de incidentele bedrijfssituatie 
voorkomt dient in een logboek bijgehouden te worden.
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7.4
De deuren van de werkplaatsen moeten in de avond- en nachtperiode gesloten blijven en mogen enkel worden 
geopend voor het direct doorlaten van goederen, producten, voertuigen en/ of personen. 

7.5
Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moeten de geluidreducerende maatregelen zoals 
beschreven in het akoestisch rapport van Adviesbureau De Haan met kenmerk AH.2009.0196.05.R001 d.d. 
30 november 2017 zijn gerealiseerd. Samengevat zijn dit maatregelen aan de kantoorventilatie/ airco en de heftruck 
en het reduceren van de bedrijfsduur van de autokraan.

7.6
De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de 
‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’ (1999).
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BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:
Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet 
ontdoen.

AFVALWATER:
Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, 
of moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de 
emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien 
dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en 
technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die 
de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede 
begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van 
bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

EMISSIE:
De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale 
Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, 
uitgave 1989.

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

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode 
optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of 
muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 
1999.

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

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

NULSITUATIEONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel 
bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen 
die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.



Zaaknummer: Z-17-328997 / KWA

                                                                                                                                             Kenmerk: D-18-1818047

14

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:
Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende 
stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.




