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B e s c h i k k i n g
Omgevingsvergunning

Aanvraag
Wij hebben op 20 mei 2020 een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Kok Gorinchem BV, met omschrijving: "terreinuitbreiding inrichtring voor 
de opslag van materieel en materiaal en het aanbrengen damwanden". Deze aanvraag gaat over de locatie 
Spijksedijk 56 te Gorinchem.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-20-373389.

De volgende activiteiten zijn aangevraagd:
- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo);
- Milieu, veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

De aanvraag is ingediend als een milieuneutrale wijziging (reguliere procedure). Vanwege de uitbreiding van het 
terrein en vanuit het akoestisch oogpunt is de uitbreiding niet milieu neutraal. Op enkele in het akoestisch 
onderzoek genoemde punten ten zuiden van de inrichting is namelijk sprake van een geluidstoename ten 
opzichte van de vergunde waarde. In combinatie met het in gebruik nemen van het terrein waarmee de inrichting 
wordt uitgebreid leidt dit tot een uitgebreide procedure. Per brief d.d. 24 juni 2020 is aangegeven dat de aanvraag 
onder de uitgebreide procedure valt.

Bevoegd gezag
Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met 
hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Beschikking
Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo), besloten om: 
 om aan de aanvrager voor de in de aanvraag aangegeven locatie(s) omgevingsvergunning te verlenen voor 

de 
volgende activiteiten:
-Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo);
-Milieu, veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

 aan deze vergunning voorschriften te verbinden. Deze voorschriften zijn opgenomen in bijlage C; hierbij 
vervangen de geluidsvoorschriften 2.1.1 en 2.1.2 respectievelijk de geluidsvoorschriften 6.1.3 en 6.2.1 uit de 
vergunning van 20 april 2021 met kenmerk D-20-2103340.

 de voorschriften uit de vergunning van 20 april 2021 met kenmerk D-20-2103340 zijn overeenkomstig op 
deze verandering van toepassing te verklaren. 

Bijlagen
Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A is de activiteit bouwen 
uitgewerkt. In bijlage B zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking.
Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor de voorschriften bijlage C gemaakt en voor de 
procedurele en inhoudelijke overwegingen bijlage D gemaakt. In die bijlage E zijn de gebruikte begrippen 
opgenomen.
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Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

Procedure
De aanvraag heeft betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens 
paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid met toepassing van 
afdeling 3.4 van de Awb.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Beroep instellen
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd 
tegen dit besluit een beroepschrift indienen. Dat kan als u belanghebbende bent bij het besluit of als u eerder een 
zienswijze heeft ingediend op het ontwerp van het besluit. Beroep kan tot en met 2 september 2021 bij de 
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam worden ingesteld door een 
beroepschrift in te dienen.
Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van 
het beroep. Voor de behandeling van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.
Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het 
indienen van een beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit 
besluit niet in werking treedt, kan u als u een belanghebbende bent bij het besluit of eerder een zienswijze heeft 
ingediend tegen het ontwerp van het besluit , en u een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken om een 
voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag 
aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website 
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten. Daarvoor is een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.
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Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 15 juli 2021
Verzenddatum: 19 juli 2021

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
- MiSa Advies B.V. | MiSa Advies
- Gemeente Gorinchem
- Waterschap Rivierenland
- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
- Inspectie Leefomgeving en Transport
- Dienst Gezondheid & Jeugd - GGD Dordrecht
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Bijlage A: Bouwen Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag 
die is geregistreerd onder nummer: Z-20-373389

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer 00134114 en 
vermeldt de overwegingen met de daarbij behorende voorschriften en mededelingen.

Bouwen  (art. 2.1, lid 1 onder a)

OVERWEGINGEN BOUWEN

De volgende activiteitgebonden overwegingen liggen mede ten grondslag aan de beschikking voor het 
bouwen van een damwand en aanbrengen van verhardingen.

Advies over de aanvraag
Gedeputeerde Staten heeft op 16 november 2020 advies gevraagd over de onderwerpen Ruimtelijke 
ordening ‘bestemmingsplan’, welstand, Bouwverordening en plaatselijke relevante regelgeving. Op 
23 december 2020 heeft Gedeputeerde Staten het gevraagde advies met kenmerk D-724417 ontvangen. 
Hieronder vermelden wij puntsgewijs de ontvangen beoordelingsresultaten.

Bestemmingsplan
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan "Bedrijventerreinen en stationsomgeving". De aanvraag valt binnen de enkelbestemming 
"Bedrijventerrein" en de dubbelbestemming "Waarde-Archeologische verwachting hoog PM1. 

Daarnaast ligt er nog de functieaanduidingen "bedrijf tot en met categorie "5.1", "specifieke vorm van bedrijf- 
puinbrekerijen en – malerijen" en de gebiedsaanduiding "geluidszonde-gezoneerd terrein" op dit gebied. 

De aanvraag om omgevingsvergunning is slechts bedoeld voor het uitbreiden van de inrichting met opslag van 
materiaal en materieel en plaatsen van een damwand. Deze opslag vindt plaats op gronden met de bestemming 
"bedrijventerrein". De activiteiten passen binnen het vigerende bestemmingsplan. De activiteiten passen binnen 
de bepalingen van het geldende bestemmingsplan. 

Conclusie bestemmingsplan toets:
Naar ons oordeel past de aanvraag binnen de aangegeven bestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij 
gegeven regels.

Welstand
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij op 14 juli 2020 voor advies voorgelegd aan de 
Welstandscommissie. Deze commissie heeft het volgende advies gegeven:

Het plaatsen van de damwand voldoet aan redelijke eisen van welstand. 

Wij hebben ingestemd met het advies van de Welstandscommissie.
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Bouwverordening
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan de vigerende Bouwverordening. 
Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van 
toepassing zijnde voorschriften.

Bouwbesluit
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel 
is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

Constructie
Onderstaande documenten zijn beoordeeld op constructieve uitgangspunten. Deze documenten zijn 
goedgekeurd ten behoeve van de bouwaanvraag. Deze constructieve uitgangspunten dienen naderhand 
uitgewerkt te worden tot definitieve uitvoeringsdocumenten;

1. Tekening C30 Overzicht damwanden Adcim d.d. 04-11-2019;
2. Tekening 40-1 Dwarsprofielen Adcim d.d. 04-11-2019.

Onderstaande documenten zijn beoordeeld als uitvoeringsdocumenten. Bij de controle op basis van het door ons
vastgestelde toetsingsbeleid is geen aanleiding gevonden tot op- of aanmerkingen.
1. Rapport G20200048-Rapport-01 ADCIM d.d. 31-08-2020;
2. Memo Trillingen Misa Advies d.d. 04-09-2020.

Eindconclusie
Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om de omgevingsvergunning voor deze activiteit te 
weigeren.
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Verplichtingen Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is 
gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking. In verband met deze beschikking is 
daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.

2. De hieronder opgesomde stukken dienen, op grond van artikel 2.7 van de Mor, uiterlijk binnen een 
termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van desbetreffende handeling worden overgelegd:
a. Stukken ten aanzien van de constructieve veiligheid:

1. Overzichtstekening en berekening van de damwandconstructie inclusief de gordingen en 
ankerstangen;

2. Dwarsprofielen van de damwandconstructie.

LET OP: De vergunninghouder is eindverantwoordelijk voor de constructieve veiligheid van het 
bouwwerk. Het Bouwbesluit 2012 is daarbij maatgevend. Dat betekent dat de uitwerking en detaillering 
van de constructie altijd 'samenhangend' moeten passen binnen de uitgangspunten en hoofdlijn van de 
constructie. Wij adviseren u daarom deze (door derden) "later in te dienen" stukken altijd door uw 
(hoofd)constructeur te laten controleren vóórdat u deze bij ons indient.

Deze "later in te dienen stukken" dienen (digitaal) via het Omgevingsloket Online te worden ingediend.
Wij verzoeken u om elk document als een zelfstandig PDF-bestand toe te voegen. Hierbij dient de 
bestandsomschrijving overeen te komen met de documentomschrijving.
Voordat tot uitvoering wordt overgegaan, moet de vergunninghouder een schriftelijk verklaring hebben 
ontvangen waarmee de stukken van desbetreffende handeling zijn goedgekeurd.

3. Tijdens de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden zijn de volgende bescheiden of een afschrift
daarvan op het terrein aanwezig:
a. de omgevingsvergunning voor het bouwen,

4. Uiterlijk twee werkdagen voordat met de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden wordt begonnen, dient 
dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan:  of 
per post aan: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-20-373389

5. Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, dient 
dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: of 
per post aan: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-20-373389

Het bouwwerk waarvoor vergunning is verleend, mag niet in gebruik gegeven of genomen zolang 
die 'gereedmelding' niet schriftelijk is gedaan.

6. Hinder (als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit) zoals het veroorzaken en/of het verspreiden 
van stank, stof, vocht, irriterend materiaal, geluid en trilling dient te worden voorkomen. 
Hieraan kunnen tijdens de uitvoering nadere eisen worden gesteld.
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7. Bij uitvoering van de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden dient u voorts rekening te houden met 
de plichten die voortvloeien uit hoofdstuk 1, paragraaf 1.6 en hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012.

Mededelingen Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het 
gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden.
In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Wij adviseren u om rekening te houden met de beroepstermijn (6 weken) voordat u van deze 
omgevingsvergunning gebruik maakt. Beroep kan namelijk leiden tot vernietiging van deze beschikking.

2. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met 
eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het 
veroorzaken van onrechtmatige hinder met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico.
Wij adviseren u om uw plan of project te bespreken met belanghebbenden zoals buren, eigenaren enz. 
Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning 
zelf de plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn.

3. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.
Dit kan onder meer indien:
- de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
- gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
- niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
- de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden

nageleefd;
- de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn 

of worden nageleefd.

4. Een bouwwerk moet, met inbegrip van de daarmee verband houdende (bouw)werkzaamheden, voldoen
aan alle voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Bij de beoordeling van een aanvraag
omgevingsvergunning is al aan veel van die voorschriften beoordeeld. Toch blijven er nog voorschriften
over die pas tijdens of na het bouwen kunnen worden beoordeeld. Dit betekent dat het uw
verantwoordelijkheid is om er tijdens het bouwen voor te zorgen dat er niet in strijd wordt gebouwd met 
de voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Hierbij geldt overigens dat er niet in 
afwijking van de verleende omgevingsvergunning mag worden gebouwd.

5. Het is verstandig om uw bouwplan in een vroeg stadium te bespreken met kabel-, leiding- en
grondbeheerders. U kunt hierover bijvoorbeeld contact opnemen met het Kadaster, KLIC(WION).

6. Wij vragen uw aandacht voor de Wet natuurbescherming. In artikel 3.1 van die wet staat dat het 
verboden is om van nature in Nederland in het wild levende vogels (van soorten als bedoeld in 
artikel 1 van de Vogelrichtlijn) opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen te 
beschadigen en te verstoren, of nesten van vogels weg te nemen. 
Dat betekent dat u hiermee bij de (bouw)werkzaamheden tijdens de seizoensgebonden broedperiode 
rekening dient te houden.

7. Voor het permanent bereikbaar en/of beschikbaar blijven van de openbare weg, dient u vóór de start van 
de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden, contact op te nemen met de gemeente:
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8. Voor overige inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact 
worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 8585.
U vraagt dan naar de Unit Integraal Toezicht.
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Bijlage B Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag 
die is geregistreerd onder nummer: Z-20-373389

Gegevens en bescheiden
Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze ontwerpbeschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en 
aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.
De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden 
hieronder niet vermeld.
- Aanvraagformulier omgevingsvergunning, 20 mei 2020;
- Geografisch advies;
- Notitie toelichting melding OKOK-VER2.13717.N;
- Kadastraal overzicht;
- Kosten raming;
- Tekening 30 situatie te maken werk;
- Tekening schematische indeling riolering;
- Tekening 40 situatie te maken profielen;
- Tekening 101 situatie te maken werk;
- Rapport FA 20117-1-RA geluidonderzoek Peutz.

Aanvullende gegevens
-     Memo aanvullende gegevens, d.d. 4 september 2020, zonder kenmerk, ingediend 7 september 2020;
- Grondkeringsadvies, Rapport G20200048-Rapport-01 ADCIM d.d. 31 augustus 2020, ingediend 7 september  
      2020.
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Bijlage C: Milieu Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 
geregistreerd onder nummer: Z-20-373389

Voorschriften
1 Algemeen...........................................................................................................................................11

1.1 Capaciteit ....................................................................................................................................11
2 GELUID..............................................................................................................................................11
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1 ALGEMEEN

1.1 Capaciteit
1.1.1 Op het terrein, kadastraal bekend als de gemeente Gorinchem, sectie F, nummers 3992 en 4991 

mogen  
op enig moment niet meer dan de volgende (bouw)stoffen worden opgeslagen:

Omschrijving (bouw)stof Maximale hoeveelheid op enig moment
Grond 
(welke voldoet aan de artikelen 39,59 en 60 van Besluit 
Bodemkwaliteit) 

10.000 m3

Bouwstoffen 
(gecertificeerd recyclinggranulaat, zand en grind) 10.000 ton

2 GELUID
2.1.1 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de in de inrichting  aanwezige 

installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, 
mag niet meer bedragen dan vermeld in onderstaande tabel:

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
S66_A Arkelse Onderweg 94     5 42,8 31,7 28,8
S69 A Arkelsedijk 196-173     5 34,0 20,8 17,9
Vpk-
01_A

Vergunningspunt Kok (Z_T_29_A)     5 61,3 49,2 46,4

W04 A Arkelsedijk 76     5 48,7 35,5 32,7
Z_02_A Arkelse Onderweg 125b     5 44,5 30,7 27,9
Z 26 A Hendrik Marsmanplein     5 45,4 32,7 30,0
Z_101_A Zonebewakingspunt verruiming     5 48,8 34,5 31,7
Z 103 A Zonebewakingspunt verruiming     5 48,2 35,1 32,2
Z_105_A Zonebewakingspunt verruiming     5 48,7 35,8 33,0
Z 107 A Zonebewakingspunt verruiming     5 46,1 34,4 31,7
Z_109_A Zonebewakingspunt verruiming     5 48,2 36,3 33,5
Z 111 A Zonebewakingspunt verruiming     5 47,8 36,5 33,8
Z_112_A Zonebewakingspunt verruiming     5 48,4 35,5 32,8
Z-01 A Rijksweg 15 (1)     5 46,6 34,0 31,1

De ligging van de vergunnings- en zonepunten is weergegeven in onderstaande afbeelding. 
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Afbeelding 1: ligging toetspunyten.
2.1.2 Het maximaal geluidniveau (LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en 

toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag niet meer 
bedragen dan vermeld in onderstaande tabel:

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
S69 A Arkelsedijk 196-173 5 59 56 56
Vpk-
01_A

Vergunningspunt Kok 
(Z_T_29_A)

5 71 67 67

W04 A Arkelsedijk 76 5 59 56 56
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Bijlage D Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 
geregistreerd onder nummer: Z-20-373389

Procedurele overwegingen

Gegevens aanvrager
Op 20 mei 2020  is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Kok Gorinchem BV.

Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: "terreinuitbreiding en aanbrengen 
damwanden". Deze aanvraag gaat over de locatie: Spijksedijk 56 te Gorinchem. Het gaat specifiek om de opslag 
van Bouwstoffen in de zin van het Besluit bodemkwaliteit die binnen dat besluit toepasbaar zijn (zoals 
gecertificeerd) recyclinggranulaat, zand en grind. Deze opslag betreft geen uitbreiding van de capaciteit maar een 
verplaatsing vanaf het bestaande terreindeel. Daarnaast vindt de opslag van materieel op het terrein plaats. Een 
uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Huidige vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen 
geaccepteerd:

Soort Datum Kenmerk Onderwerp

Oprichting 6 juli 2010 PZH-2010-185032739 Op- en overslaan en 
bewerken van afvalstoffen 
en bouwstoffen

Verandering/uitbreiding 12 september 2012 00100011/COS Mengen van 
cellenbetongranulaat

Wijzigingsvergunning 19 oktober 2015 00137555 Inname nieuwe 
afvalstoffensoorten en 
mengen tot vormgegeven 
bouwstof.

Milieuneutraal 15 augustus 2016 Z-16-295368 Plaatsen Ad Blue tank
Milieuneutraal 2 oktober 2017 Z-17-323035 Breken van cellenbeton 

op het buitenterrein en 
opslag van 
cellenbetongranulaat op 
vloeistofdichte 
ondergrond.

Algehele actualisatie 20 april 2021 Z-19-353068 /

D-20-2103340

Ambtshalve wijziging in 
belang bescherming 
milieu

Vergunningplicht
De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorie is 
onder andere van toepassing:

Categorie Omschrijving

28.10 Een inrichting voor nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen, waarvan niet 
alle activiteiten zijn uitgezonderd van de vergunningplicht.



Zaaknummer: Z-20-373389

Documentnummer: D-21-2158557

14

Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo 
juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I 
onderdeel C categorie 28.4 van het Bor.

Onlosmakelijkheid met betrekking tot een omgevingsvergunning 
Uit de aangevraagde activiteiten met betrekking tot het plaatsen van de damwanden is er sprake van activiteiten 
waarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ noodzakelijk is. De omgevingsvergunning voor 
bouwen is gelijktijdig met de omgevingsvergunning voor de activiteit ’milieu’ aangevraagd.

Volledigheid aanvraag
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 7 augustus 2020 in de 
gelegenheid gesteld om tot 4 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de 
aanvullende gegevens ontvangen op 7 september 2020. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij 
de aanvraag getoetst op volledigheid. 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. De termijn voor het nemen van het besluit is 4 weken opgeschort tot de dag waarop de 
aanvraag is aangevuld.

Adviezen op de aanvraag

Bouwen en bestemmingsplan
In de Wabo en Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid 
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 
van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering aan de gemeente Gorinchem voorgelegd. Op 23 december 
2020 met kenmerk D-724417 hebben wij advies van de gemeente Gorinchem ontvangen. Het advies luidt als 
volgt:

De aanvraag om omgevingsvergunning is slechts bedoeld voor het uitbreiden van de inrichting met opslag van 
materiaal en materieel en plaatsen van een damwand. Deze opslag vindt plaats op gronden met de bestemming 
"bedrijventerrein". De activiteiten passen binnen het vigerende bestemmingsplan. De activiteiten passen binnen 
de bepalingen van het geldende bestemmingsplan. 

In de af te geven beschikking moet wel duidelijk worden aangegeven dat de activiteit "puinbrekerij en malerij" 
alleen kan worden uitgevoerd binnen op de verbeelding aangegeven duiding van het bestemmingsplan. Deze 
bedrijfsactiviteiten kunnen niet op basis van de af te geven omgevingsvergunning worden uitgebreid.

Wij hebben dit advies overgenomen.  Omdat de activiteit puinbreken op het nieuwe terrein niet is aangevraagd 
mogen deze activiteiten er ook niet worden uitgevoerd. 

Water
Over de aanvraag hebben wij op 18 december 2020 advies aan Waterschap Rivierenland gevraagd.
Op 28 december 2020 hebben wij advies van Waterschap Rivierenland ontvangen. Het advies luidt als volgt:

Keurvergunning 
Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 4 maart 2020 een aanvraag 
ontvangen van Kok Lexmond B.V. om een watervergunning op grond van de Keur voor het verlengen van de 
damwand in het winterbed van de Linge ter plaatse te verlenen. Deze vergunning is op 6 mei 2020 verleend. 
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Afvalwater
Afvalwater afkomstig van de opslag van bouwstoffen wordt gedeeltelijk in de bodem en gedeeltelijk op 
oppervlaktewater geloosd. De lozing op oppervlaktewater de Linge mag alleen plaatsvinden indien het te lozen 
water schoon is. De Linge is een KRW-waterlichaam en daarin mag alleen schoon water worden geloosd. Er 
zullen maatregelen moeten worden getroffen om het afvloeiend hemelwater te zuiveren. Het afstromend 
hemelwater afkomstig van de opslag van bouwstoffen wordt via een slibvangput en olieafscheider en via een 
controlevoorziening op oppervlaktewater geloosd. Hiervoor gelden de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. 

Procedure uitgebreid
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van 
de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of 
huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag 
een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij 
geen kennis gegeven van de aanvraag. 

Zienswijze op ontwerpbeschikking
Tussen 26 mei 2021 en 7 juli 2021 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is een ieder in de 
gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.
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Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 
geregistreerd onder nummer: Z-20-373389

Inhoudelijke overwegingen

Toetsingskader milieu
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en 
onder e van de Wabo.
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

 de bestaande toestand van het milieu betrokken;
 met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
 de best beschikbare technieken in acht genomen.

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

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten waterbesparing, 
afvalpreventie, verkeer en vervoer, energie, lucht, bedrijfsafvalwater en veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende 
geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen 
voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften van de vigerende vergunningen.

Activiteitenbesluit
In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen 
inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. 

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht 
(type C inrichting) geldt. Binnen het bedrijf vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het 
Activiteitenbesluit. 
Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende 
Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

 Afdeling 2.4 Bodem;
 Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
 Paragraaf 3.1.4: behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie.
 Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen.

Voor het overige is per hoofdstuk of 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. Van belang voor 
deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de 
best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende 
paragraaf.

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De 
aanvraag wordt ten aanzien van activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding. 

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en 
activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.
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Best beschikbare technieken (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.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. 
De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:
 BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. 

Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie. 
 BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de 

BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als 
BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

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 het bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. 

Concrete bepaling beste beschikbare technieken
De activiteiten van de inrichting worden genoemd in categorie 5.5, bijlage I van de Richtlijn 2010/75/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies.
De activiteiten van de inrichting zijn onder andere genoemd in categorie 28.4 van Bijlage 1 onderdeel C van het 
Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I van de 
Richtlijn industriële emissies.

Conclusie BBT
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de 
overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Afvalstoffen
Het binnen de inrichting opgeslagen recyclinggranulaat is geen afvalstof aangezien het recyclinggranulaat moet 
voldoen aan de "Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 5 februari 2015, 
nr. IENM/BSK-2015/18222, houdende vaststelling van regels ter bepaling van de status einde-afval van 
recyclinggranulaat (Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat).
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Afvalwater
Afvalwater en regels uit het Activiteitenbesluit
Regels ten aanzien van het lozen hemelwater niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening wordt 
geregeld in het Activiteitenbesluit. Dit geldt voor het hemelwater afkomstig van de opslaghal materieel.
Het sanitaire afvalwater afkomstig van de kantoorunits wordt geloosd op het vuilwater riool. De regels uit 
hoofdstuk 3 zijn rechtstreeks van toepassing op de inrichting voor die activiteiten die in hoofdstuk 3 geregeld zijn. 

Het hemelwater afkomstig van de opslag van bouwstoffen en grond wordt via slibvangputten en olieafscheider 
rechtstreeks op oppervlaktewater de Linge, in beheer bij Waterschap Rivierenland, geloosd. Waterschap 
Rivierenland is bevoegd gezag voor deze lozing. 

Bodem
Omdat Kok een inrichting betreft waartoe een IPPC installatie behoort zijn de bodemvoorschriften uit
het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer rechtstreeks werkend. 

Ter plaatse gaat het om de opslag van bouwstoffen in de zin van het Besluit bodemkwaliteit, die
binnen dat besluit zonder IBC toepasbaar zijn op basis van milieuhygiënische verklaring conform dat
besluit. Deze bouwstoffen zijn niet bodembedreigend en opgeslagen op een vloeistofkerende verharding. Dit is 
overeenkomstig de voorschriften van het Activiteitenbesluit. Er is geen aanleiding om maatwerkvoorschriften te 
verbinden aan deze vergunning.

Energie
Het totale energieverbruik van Kok bedraagt circa 250.000 kWh per jaar bedraagt. Hieruit blijkt dat sprake is van 
een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting. In het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire 
"Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van VROM en het Ministerie van EZ, 1999) worden inrichtingen met 
een jaarlijks verbruik van hoger dan 75.000 m3 aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 
hoger dan 200.000 kWh elektriciteit namelijk als grootverbruiker en energierelevant bestempeld. Dit betekent dat 
moet worden getoetst of de inrichting de beste beschikbare technieken (BBT) toepast om tot een verantwoord 
zuinig energiegebruik te komen. Met behulp van de erkende maatregelenlijsten en overige industrie specifieke 
maatregelenlijsten kan voldoende worden vastgesteld welke rendabele energiebesparende maatregelen voor de 
inrichting gelden. Aan de vergunning van 20 april 2021 met kenmerkD-20-2103340 zijn daarom, in het belang van 
de bescherming van het milieu, voorschriften verbonden waarin van de inrichting wordt verplicht om rendabele 
energiebesparende maatregelen uit te voeren. Deze voorschriften zijn overeenkomstig op deze verandering van 
toepassing. Binnen de voorliggend verandering van de inrichting wijzigt het energieverbruik niet significant, er zijn 
geen aanvullende voorschriften noodzakelijk.  

Geluid en trillingen
Wettelijk kader
Kok Gorinchem en ook het nieuwe terreindeel zijn volledig gelegen op het gezoneerde industrieterrein "Langs de 
Linge" in de gemeente Gorinchem. De vergunningaanvraag wordt dan ook niet alleen beoordeeld op grond van 
de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening maar ook moet worden getoetst of aan de Wet 
geluidhinder wordt voldaan. De zone is opgenomen in het bestemmingsplan "Zone industrielawaai 
bestemmingsplan Bedrijventerreinen en stationsomgeving, thematische herziening" van 14 november 2013. 
Zowel door de adviseur als door de OZHZ is vastgesteld dat de zone in acht wordt genomen.
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Representatieve bedrijfssituatie
Aan de zuidzijde van het huidige terrein wordt een perceel in gebruik genomen ten behoeve van de inrichting. Op 
deze uitbreiding zijn voornamelijk vrachtwagenbewegingen en activiteiten met een shovel gedurende 4 uur in de 
dagperiode. Ook is hier, net als in het meer noordelijke deel van de inrichting, opslag van materiaal en opslag van 
bouwstoffen en grond. Deze veranderingen zijn beschreven in het akoestisch rapport opgesteld door Peutz 
(kenmerk FA 20117-1-RA, d.d. 2 juni 2020) welke deel uitmaakt van de vergunningaanvraag. De akoestisch 
adviseur heeft met behulp van een rekenmodel de geluidemissie van de gehele inrichting, dus inclusief het 
nieuwe gedeelte bepaald. Het rapport geeft een goed beeld van de aangevraagde situatie en voldoet aan de 
Handleiding meten en rekenen industrielawaai.

De akoestisch adviseur heeft in het onderzoek getoetst aan deze zone en aangetoond dat er vrijwel geen 
toename is van de geluidemissie en daarmee aannemelijk gemaakt dat voldaan wordt aan de grenswaarden die 
gelden op de zone.

De veranderingen welke ten opzichte van de vergunde situatie zijn doorgevoerd zijn:
- Het in gebruik nemen van een nieuw terrein ten zuiden van de inrichting voor de opslag van materiaal en 
materieel.

Ter plaatse van het nieuwe terreindeel is sprake van de volgende akoestisch relevante bedrijfsvoering:
        - 10 bezoekende vrachtwagens in de dagperiode (7.00u-19.00u);
        - activiteiten met een mobiele kraan gedurende ten hoogste 4 uur in de dagperiode;
        - activiteiten met een shovel gedurende ten hoogste 4 uur in de dagperiode.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Beoordeeld worden het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus.

Buiten de representatieve werkzaamheden worden geen activiteiten genoemd als incidentele bedrijfssituatie 
zoals in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening is bedoeld.

Het rapport biedt een volledig overzicht van de geluidrelevante activiteiten van de gehele inrichting.

Beoordeling
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningsaanvraag is de geluidimmissie, zowel voor de dag-
, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde 
zonebewakingspunten (op de vastgestelde 50 dB(A)-contour), bij vergunningspunten en bij relevante woningen 
binnen de zone.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de geluidimmissie van de inrichting, inclusief de aangegeven uitgebreide BBT-
overweging / maatregelen, toelaatbaar is op het industrieterrein. De zonebeheerder heeft met het rekenmodel dat 
hoort bij het akoestisch rapport, een inpassingstoets uitgevoerd. Uit deze inpassingstoets is gebleken dat de 
berekende geluidimmissie van Kok Gorinchem en de overige bedrijven de grenswaarden uit de Wet geluidhinder 
niet overschrijden.

Maximaal geluiddrukniveau
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 
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grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- 
en nachtperiode.
Ter plaatse van woningen wordt voldaan aan deze grenswaarden 
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Tevens is aan de noordzijde van de inrichting nog een punt "Vpk-01_A" opgenomen zodat controle van het bedrijf 
ook in die richting uitvoerbaar is. Dit punt was ook al in eerdere vergunningen opgenomen onder de naam 
"Z_T_29". De maximale geluidsniveaus bedragen volgens de berekeningen ten hoogste 71, 65 en 65 dB(A) in de 
genoemde etmaalperioden. Betreffende de maximale geluidniveaus wordt ter plaatse van rekenpositie Z_T_29 
voldaan aan de eerder vergunde waarden. 

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" d.d. 29 februari 1996.

Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij 
vergunningverlening Wet milieubeheer 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.

Trillingen
Gezien de aard en de activiteiten van het bedrijf en de afstand tot trilling gevoelige panden worden geen 
hinderlijke trillingen van machines en toestellen, verwacht. Daarom zijn geen specifieke trillingsvoorschriften en/of 
trillingsbeperkende maatregelen aan de vergunning verbonden.

Voorschriften
ln het geluidsvoorschrift voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zijn vergunningpunten opgenomen, ten 
behoeve van eventuele handhaving. Tevens zijn 10 zonepunten opgenomen in de voorschriften om de zone 
duurzaam te bewaken. De grenswaarden zijn afgerond op tienden van decibels omdat er op het industrieterrein 
Langs de Linge vrijwel geen geluidruimte meer beschikbaar is. 

Lucht
Op de uitbreiding van het terrein vindt o.a. de opslag van bouwstoffen in de zin van het Besluit bodemkwaliteit die 
binnen dat besluit toepasbaar zijn (recyclinggranulaat, zand, grind) en de opslag van grond die voldoet aan de 
artikelen 39,59 en 60 van Besluit bodemkwaliteit plaats. Het normatieve deel van de NeR is ondergebracht in 
onder andere paragraaf 2.3 van het Activiteitenbesluit. Op de diffuse emissies van niet-inerte stoffen is paragraaf 
3.4.3 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing en gelden in beginsel de luchtvoorschriften uit afdeling 2.3 
van het Activiteitenbesluit. Deze afdeling is echter niet van toepassing op emissies naar de lucht van een IPPC-
installatie voor zover voor de activiteit of het type productieproces BBT-conclusies voor deze emissies zijn 
vastgesteld. Op basis van de BBT-conclusies voor Afvalbehandeling zijn reeds voorschriften in de ambtshalve 
wijziging van 20 april 2021 met kenmerk D-20-2103340 opgenomen ter voorkoming of beperking van de diffuse 
emissies van stof. Deze voorschriften zijn ook van toepassing op deze verandering. Het is niet noodzakelijk om 
aanvullende voorschriften te stellen. 

Reach
REACH (Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) Verordening (EC) 1907/2006 is een 
Europese verordening over stoffen. REACH werkt rechtstreeks. Voor een deel van de op grond van REACH 
geregistreerde stoffen bestaat er een autorisatieplicht. Deze stoffen mogen niet zonder meer worden gebruikt.

Uit de aanvraag blijkt dat er binnen de verandering van de inrichting geen stoffen worden geproduceerd, gebruikt 
en/of geëmitteerd waarop REACH van toepassing is.
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Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten van de inrichting zijn er geen redenen om de 
omgevingsvergunning te weigeren.
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Bijlage E Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd 
onder nummer: Z-20-373389

Begrippen

AFVALSTOFFEN:
Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer: 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.

BEDRIJFSAFVALWATER
Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

BEDRIJFSRIOLERING:
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een andere
voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BEOORDELINGSPUNT:
Het punt waar het LAr,LT en het LAmax worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

BESTAANDE INSTALLATIE:
Installatie waarvoor eerder een vergunning is verleend.

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

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:
Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van 
die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit 
wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en 
voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
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BODEMBEDREIGENDE STOF:
Stof die overeenkomstig het Stoffenschema van de NRB 2012 de bodem kan verontreinigen.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op 
reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter 
voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

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

BODEMRISICO:
De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOANALYSE:
Inventarisatie methode om bodemrisico('s) vast te stellen.

BODEMRISICODOCUMENT:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit
overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de
aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een
verwaarloosbaar bodemrisico.

CONTROLEPUNT (T.B.V. GELUID):
Punt om ten behoeve van het controleren van de vergunning een geluidmeting te kunnen uitvoeren.

EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of
fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

EQUIVALENT GELUIDNIVEAU (LAeq)
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde 
periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 
1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.

GELUIDBELASTING:
De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:
Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de 
Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
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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.

GELUIDZONE:
In een bestemmingsplan op grond van de Wet geluidhinder vastgelegde zone rond een industrieterrein 
waarbuiten de geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen.

GOEDEREN:
Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest
voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of
wijzigingen ondergaan.

HERGEBRUIK
Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor 
hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

HEMELWATER
Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.

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.

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

NOODPLAN
Een overzicht van de door een bedrijfsorganisatie genomen maatregelen en voorzieningen om effecten van
calamiteiten te minimaliseren en te bestrijden.

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.
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OPENBAAR RIOOL
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wm.

OPENBAAR VUILWATERRIOOL:
Voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een
rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.

REACH
(Registratie en Evaluatie en Autorisatie en beperkingen van chemische stoffen).
REACH legt de ondernemingen die chemische stoffen produceren, importeren en gebruiken de verplichting op
informatie te verzamelen over de eigenschappen van een stof, de aan het gebruik verbonden risico's te 
beoordelen en de nodige maatregelen te nemen om de eventuele door hen geconstateerde risico's te beheren.

REFERENTIENIVEAU
De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling
referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):
1. het geluidniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd 
wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
2. het optredende equivalente geluidniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met 
dien verstande dat voor de nachtperiode van 23:00 tot 07:00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen
worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering 
bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

RISICO:
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

TOEZICHTHOUDER
Een ambtenaar die overeenkomstig titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht door het bevoegd gezag 
(gemeente Gorinchem) als zodanig is aangewezen.

TRILLING
Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is.

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

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:
Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen 
en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.
De laagste temperatuur van een vloeistof, waarbij de damp daarvan met lucht een ontvlambaar mengsel vormt.
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VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat
indringing in de bodem plaats kan vinden (overeenkomstig Barim).

Vmax:
Maximale trillingssterkte.

Vper:
Trillingssterkte over een beoordelingsperiode.

WONING;
Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het
bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of,
indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het
bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 1.1,
eerste lid, van laatstgenoemde wet.

WOONRUIMTE
Een ruimte binnen een woning voor zover die als slaap-, woon-, of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig
gebruik is bestemd.

ZONE (GELUID):
In een bestemmingsplan vastgelegde zone rond een industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting ten gevolge 
van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen.




