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BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER 

artikel 3:28 Algemene wet bestuursrecht 

Nr. 94-07 

Burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer beschikken 

hierbij op de vergunningaanvraag van  

. 

Aanvraag om vergunning 
Wij hebben op 28 juli 1994 een aanvraag ontvangen van  

  voor een vergunning op 

grond van de Wet milieubeheer voor een nieuwe, de gehele 

inrichting omvattende vergunning (art 8.4) voor een water-

sportbedrijf met reparatie, stalling, verkoop en verhuur van 

boten en met exploitatie van een horeca-inrichting gelegen 

aan Meerweg 60 te Kropswolde, kadastraal bekend gemeente 

Hoogezand, sectie E, nr(s). 2549. 

Gevolgde procedure 
Wij hebben voor deze aanvraag de in de paragrafen 3.5.2 tot 
en met 3.5.5 van de Algemene wet bestuursrecht en de in 

hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure 

gevolgd. 

De ontwerp-beschikking is op 29 september 1994 ter inzage 

gelegd. 

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking zijn er geen 

adviezen bij ons binnengekomen. 

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking zijn er op 

~f  27 oktober 1994 door de heer en mevrouw  

, schriftelijke bedenkingen ingediend. 
Er is geen verzoek binnengekomen om een gedachtenwisseling te 

houden naar aanleiding van de ontwerp-beschikking. 

Inhoud van de bedenkingen 

De bedenkingen van de heer en mevrouw  tegen de 

ontwerp-beschikking houden samengevat het volgende in: 

1. Met betrekking tot de discotheek-activiteiten veroorzaken 

de inrichting en komende en gaande bezoekers geluidover-

last. 

2. Tevens vinden er zeer regelmatig vernielingen plaats aan 

particuliere- en bedrijfseigendommen en aan openbare 

voorzieningen. 

3. De afstand tot de dichtstbijzijnde woningen van derden 

bedraagt 300 meter in plaats van de in de aanvraag 

aangegeven 1000 meter. 

4. De parkeervoorzieningen zijn, gezien de capaciteit, 

onvoldoende. 



Overwegingen naar aanleiding van de bedenkingen 

1. Geluidoverlast: 
Voor wat betreft de geluidhinder van de inrichting zijn 

wij van mening dat bij naleving van de in de vergunning 

opgenomen geluidvoorschriften "I. Geluid- en trillingshinder" 

de hinder tot een minimum zal worden beperkt. Ter voorkoming 

van de hinder van komende en gaande bezoekers zijn de voor-

schriften "J. Indirecte Hinder" in de vergunning opgenomen. 

De volgende hoofdstukken in de vergunnning zijn hierdoor 

hernoemd. 
2. Vernielingen: 

Dit betreft vooral een openbare orde-aspect. Hierop zal de 

politie toezicht houden. De opname van voorschriften 

"J. Indirecte Hinder" zal bijdragen tot een afname van de 

vernielingen. 
3. Afstand tot woningen: 
De afstand tot woningen van derden is inderdaad kleiner dan 
de 1000 meter vermeld in de aanvraag. Dit heeft echter geen 
effect op de vergunning of de bijbehorende voorschriften. Bij 
de geluidvoorschriften wordt uitgegaan van een maximale 
afstand van 50 meter tot de inrichting. 
4. Parkeervoorziening: 
Het aantal parkeerplaatsen is ons inziens voldoende. In de 
voorschriften "J. Indirecte Hinder" wordt het gebruik van de 
parkeervoorzieningen geregeld. 

Gronden van de beslissing 
Wij zijn van mening dat door het stellen van voorschriften de 
nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan 
veroorzaken voldoende kunnen worden ondervangen. 

De aanvraag maakt in zijn geheel deel uit van de vergunning. 

B E S L U I T 

Gezien de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht 
besluiten wij: 

aan  de gevraagde vergunning te verlenen 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig 
gewaarmerkte bescheiden, en onder de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte voorschriften. 

Hoogezand, 29 november 1994. 
Ter openbare kennis gebracht op 14 december 1994. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethou rs 
van Hoogezand-Sappe , 

w 

/ retaris. burgemeester. 

(R.A. Engelsman) (J.L.D an der Linde) 
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V O O R S C H R I F T E N 

I. BEGRIPPEN 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 
bouwverordening De bouwverordening zoals vastgesteld in de gemeente 

Hoogezand-Sappemeer d.d. 16 juli 1987 en gewijzigd 
tot op de dag van vergunningverlening; 

brandwerendheid van de De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welk enig 
bouwdelen: bouwkundig onderdelen van een gebouw, niet zijnde 

een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie 
moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, be-
paald volgens NEN 3884, uitgave 1978; 

brandwerendheid van De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke 
de deur-, luik- en deur-, luik- en raamconstructies weerstand bieden 
raamconstructies: tegen bezwijken en vlamdicht blijven in geval van 

brand, bepaald volgens NEN 3885, uitgave 1982; 
DIN: Een door het Deutsches Institut fur Normung e.V. 

(DIN) uitgegeven publicatie; 
~*}quivalente geluids- Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het 
~.,..~niveau (LAeq): ter plaatse in de loop van een bepaalde periode 

optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig het 
hoofdstuk Geluid- en Trillingshinder van deze 
vergunning; 

gasfles: Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische 
metalen drukhouder, die voorzien is van één (bij 
uitzondering twee) aansluiting en) met klep- of 
naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten 
hoogste 150 liter; 

geluidgevoelige Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene 
bestemmingen: maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 

68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465); 
geluidgevoelige ruimte Een ruimte binnen een woning voor zover die kenne-
van een woning: lijk als slaap-, wóon- of eetkamer wordt gebruikt 

of voor een zodanig gebruik is bestemd; 
geluidsniveau in dB(A): Het niveau van het ter plaatse optredende geluid 

uitgedrukt in dB (A) overeenkomstig de door de In-
ternationale Elektrotechnische Commissie (IEC) 
terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de 
IEC-publicatie no. 651, uitgave 1979; 

hogedruk: Een aanvoerdruk die gelijk is aan of hoger dan de 
dampspanning van het in het reservoir opgeslagen 
vloeibare propaan; 

K1-vloeistof: Een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt lager 
is dan 21°C, bepaald volgens NEN 3204, uitgave 
1968, en die bij 37.8°C een dampspanning heeft van 
tenminste 35 kPa en ten hoogste 100 kPa, bepaald 
volgens NEN 928, uitgave 1970 of een verfprodukt 
waarvan het vlampunt lager is dan 21°C, bepaald 
volgens NEN-EN 53, uitgave 1976; 

K2-vloeistof: Een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 21°C 
of hoger is, doch lager is dan 55°C, bepaald vol-
gens NEN 3204, uitgave 1968, of een verfprodukt, 
waarvan het vlampunt 21°C of hoger is, doch lager 
dan 55°C, bepaald volgens NEN-EN 53, uitgave 1976; 

K3-vloeistof: Een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 55°C 
of hoger is, bepaald volgens NEN-ISO 2719, uitgave 
1979, of een verfprodukt waarvan het vlampunt 55°C 
of hoger is, bepaald volgens NEN-EN 53, uitgave 
1976; 

KIWA Het Keuringsinstituut voor Waterleiding artikelen; 
lagedruk: Een aanvoerdruk van ten hoogste 5 kPa (50 mbar); 
middeldruk: Een aanvoerdruk hoger dan 5 kPa (50 mbar) doch 

lager dan de dampspanning van het in het reservoir 
opgeslagen vloeibare propaan; 
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NEN: Een door het Nederlands Normalisatie Instituut 

(NNI) uitgegeven norm; 

Een door het Comité Européen de Normalisation opge-
NEN-EN: stelde en door het Nederlands Normalisatie Insti-

tuut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitge-

geven norm; 

Een door de International Organization for Standar-
NEN-ISO: dization opgestelde en door het Nederlands Normali-

satie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aan-

vaarde en uitgegeven norm; 

Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in 
onbrandbaar: NEN 3881, uitgave 1975; 

Kortstondige verhoging van het geluidniveau, geme-
piekwaarde (maximale ten in de meterstand <fast>, uitgedrukt in dB(A); 
geluidsniveau Lmax) Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in 
VEGIN: Nederland. 

Vereniging van Nederlandse Genrèenten. 
VNG: Het Reglement betreffende het vervoer over land van 
VLG: gevaarlijke stoffen; 

Een gebouw of deel van een gebouw, dat voor bewo-
~woning: ning gebruikt wordt of daartoe is bestemd; 

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm, 
aanwijzing: waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrek-

king heeft op de uitvoering van constructies, toe-
stellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de 
datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst 
uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitge-
geven aanvullingen of correctiebladen dan wel -
voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande 
constructies, toestellen en apparaten betreft - de 
norm die bij de aanleg c.q.installatie van die con-
structies, toestellen en apparaten is toegepast, 
tenzij in het voorschrift anders is bepaald. 

N.B.: Informatie over de in de voorschriften genoemde normen kunt u 
krijgen bij de afdeling Milieu van de gemeente Hoogezand-
Sappemeer, Rembrandtlaan 10 te Hoogezand (tel.: 05980 -98877). 



II .ALGEMENE VOORSCHRIFTEN. 

A AFVALSTOFFEN. 

1. Afvalstoffen mogen niet binnen de inrichting worden verbrand. 

2. Afvalstoffen mogen niet in de bodem terecht kunnen komen of worden 

gebracht; het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet 
zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden. 

3. Afvalstoffen moeten op gezette tijden, doch tenminste éénmaal per 
week uit de inrichting worden afgevoerd; het afvoeren moet zodanig 
geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan 
verspreiden. 

4. Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze 
geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de 
inrichting verspreiden; gemorste of gelekte stoffen moeten zo spoedig 
mogelijk worden opgeruimd. 

5. Een riolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht zijn 
uitgevoerd. 

6. Indien afvalwater via een vetafscheider wordt afgevoerd, moet deze 
vetafscheider, zo dikwijls dit voor de goede werking daarvan 
noodzakelijk is, worden ontdaan van vetafzetting. 

7. Het bewaren van ander afvalstoffen dan puin, hout en oud ijzer in de 
open lucht mag alleen geschieden in containers, zodat de afvalstoffen 
niet kunnen verwaaien. 

8. In de inrichting ontstane gevaarlijke afvalstoffen, als bedoeld in 
het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen, mogen niet met 
andere afvalstoffen worden gemengd/vermengd; ook mogen gevaarlijke 
afvalstoffen onderling niet worden vermengd tenzij dit geen, dan wel 
een uitsluitend positieve, invloed heeft op de verwerkings 
mogelijkheden. 

9. In de inrichting mag niet meer dan 5 liter afgewerkte olie aanwezig 
zijn. 

10. Afvalstoffen, inclusief gevaarlijke afvalstoffen, moeten worden 
bewaard in goed gesloten, voor de desbetreffende stoffen geschikte, 
verpakkingen; deze afvalstoffen moeten worden bewaard in een 
vloeistofdichte bak met opstaande randen; de inhoud van deze bak moet 
bij K1- en K2-vloeistoffen tenminste gelijk zijn aan de inhoud van 
vaatwerk die in de bak staat opgesteld en bij K3-vloeistoffen en 
overige stoffen dient de inhoud van deze bak gelijk te zijn aan de 
inhoud van het grootste vat vermeerderd met 10% van de inhoud van de 
overige opgeslagen hoeveelheid. 

il. Al1e gevaarlijke afvalstoffen moeten op gezette tijden, doch ten 
minste éénmaal per jaar, uit de inrichting worden afgevoerd; het 
afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de 
inrichting kan verspreiden. 

12. Gevaarlijke afvalstoffen moeten naar soort gescheiden worden bewaard; 
op het verpakkingsmateriaal van gevaarlijke afvalstoffen dient 
duidelijk leesbaar te worden aangeduid welke afvalstof het betreft; 
deze aanduiding dient bestand te zijn tegen weers- en lichtinvloeden; 
stoffen die bij samenkomst agressief, brandbevorderend en/of 
explosief met elkaar reageren mogen niet met elkaar in contact kunnen 
geraken. 

afval.alg 



B BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING. 

1. Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten 
voldoende brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties aanwezig 
zijn zoals aangegeven door de Commandant van de plaatselijke Brand-
weer. 
Het bevoegd gezag kan ten aanzien van de aard, de capaciteit, het 
aantal, en de plaats van brandblusmiddelen of brandbestrijdings-
installaties nadere eisen stellen. 

2. Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar 
zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt. Draagbare blustoestellen, 
slanghaspels en andere brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstal-
laties moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op 
hun deugdelijkheid. Het onderhoud van kleine brandblusmiddelen moet 
overeenkomstig NEN 2559 geschieden. 

3. Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk 
met rangnummer. 
Slanghaspels moeten voldoen aan NEN 3211. 

a 4. Een tot de inrichting behorend gebouw moet van een zodanige brandwe-
rende constructie zijn dat, gelet op de te verwachten vuurbelasting 
en in aanmerking nemende de in het gebouw aanwezige toestellen en 
stoffen, de daarin uitgevoerde werkzaamheden en de binnen het gebouw 
aanwezige brandpreventie en brandrepressieve voorzieningen alsmede de 
brandbestrijdingsmogelijkheden van de plaatselijke brandweer, in 
geval van brand overslag en doorslag daarvan naar niet tot de 
inrichting behorende gebouwen wordt voorkomen. 

In de inrichting mogen geen brandgevaarlijke vloeistoffen, waarvan 
het onderste vlampunt lager is gelegen dan 21°C worden gebruikt voor 
reinigingsdoeleinden. 

6. Indien brand ontstaat moet direkt kennis worden gegeven aan de 
commandant van de brandweer van de gemeente Hoogezand-Sappemeer 
(alarmnummer 06-11). 

7. De scheidingsconstructies tussen de inrichting en de niet tot de 
inrichting behorende ruimten alsmede de afvoerkanalen, voerende door 
de niet tot de inrichting behorende ruimten moeten gasdicht zijn en 
elk een brandwerendheid hebben van ten minste 60 minuten, bepaald 
overeenkomstig de norm NEN 3884, uitgave 1978. 

Í~~ 
``~..J 8. De plafonds in de inrichting, voor zover deze plafonds niet zijn 

bedoeld in de voorgaande voorschriften, en de afdekkingen van de 
inrichting moeten elk een brandwerendheid hebben van ten minste 30 
minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 3884, uitgave 1978. 

brand.f5 

C CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIE. 

1. Met aardgas te stoken stooktoestellen moeten zijn uitgevoerd 
overeenkomstig de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1979 van de KVGN, 
uitgave 1979. 

2. Stooktoestellen moeten regelmatig en vakkundig worden onderhouden, 
afgesteld en zo vaak als nodig is, doch tenminste éénmaal per jaar, 
worden gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij buiten 
de inrichting kan verspreiden. 

De wanden van een verbrandingsgasafvoersysteem moeten, voor zover zij 
zich in een niet tot de inrichting behorende ruimte bevinden, zodanig 
zijn uitgevoerd dat de buitenzijde van deze wanden als gevolg van het 
in werking zijn van een stooktoestel geen zodanig hoge temperatuur 
aanneemt dat daardoor overlast wordt ondervonden. 



4. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig is, doch in 

elk geval éénmaal per jaar inwendig worden gereinigd, zonder dat roet 

en andere verbrandingsresten buiten de inrichting worden verspreid. 

ev-inst.f6 

D GEBRUIK VAN GASFLESSEN. 

1. Gasflessen waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen, 

een door de Dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de 
EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG alsmede de daarop berustende bijzondere 
richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG aangewezen instantie niet of 

blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen 

niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen 

moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen, aangegeven 
in het VLG. 

2. Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn 

beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht. Het voorhanden 
hebben en het gebruik van gasflessen die zijn gevuld met autogas, is 

;~ verboden, evenals het voorhanden hebben en het gebruik van vloeibaar 
gas in autogastanks anders dan voor de tractie van motorvoertuigen. 

3. Gasflessen mogen niet kunnen omvallen of met een vochtige bodem in 
aanraking kunnen komen. 

4. Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in 
de onmiddellijke nabijheid van andere brandgevaarlijke stoffen zijn 
opgesteld. 

5. Lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard als gevulde 
gasflessen. Zij moeten zoveel mogelijk naar soort gescheiden worden 
bewaard. 

6. Beschadigde of lekke gasflessen moeten onverwijld in de buitenlucht 
worden gebracht en worden gemerkt met het woord 'defect' 
respectievelijk 'lek'. Alsdan moeten onverwijld maatregelen worden 
getroffen om brand-, explosie- en vergiftigingsgevaar te voorkomen. 

7. De afsluiter van een niet in gebruik zijnde gasfles moet gesloten 
zijn. Tijdens het in gebruik zijn van een fles moet de sleutel voor 
het openen en sluiten van de afsluiter aanwezig zijn. Afsluiters 
moeten goed bereikbaar zijn. 

8. Leidingen, appendages en pakkingmateriaal moeten mechanisch voldoende 
sterk zijn, bestand tegen de optredende druk en temperatuur en 
geschikt voor het te transporteren gas. 

9. Leidingen en appendages moeten zodanig zijn gedimensioneerd dat bij 
de te verwachten maximumbelasting van de installatie het drukverlies 
en de gassnelheid zodanig beperkt blijven dat de goede regeling van 
de gasdruk en de juiste werking van de gebruikstoestellen is 
gewaarborgd. 

10. Een brander en de aan deze brander verbonden slangen moeten, niet in 
gebruik zijnde, uitsluitend zijn gehangen over een slangezadel. De 
slangen moeten met slangklemmen zijn bevestigd aan de brander en de 
flessen. 

11. De gastoevoer naar de las- en snijbranders moet afsluitbaar zijn 
nabij de branders. 

12. In de nabijheid van de in gebruik zijnde brander, moet een 
brandblusapparaat met een inhoud van tenminste 5 kg blusstof, voor 
direkt gebruik gereed, aanwezig zijn. 



13. Niet aan een vaste plaats gebonden gasflessen moeten buiten werktijd 

op een vaste, in overleg met de plaatselijke brandweer nader te 

bepalen plaats, ondergebracht zijn. Aan een vaste plaats gebonden 

gasflessen moeten bij de plaatselijke brandweer bekend zijn. 

14. In de inrichting mogen niet meer dan 12 gasflessen aanwezig zijn. 

drukh2.2 

E ELEKTRISCHE INSTALLATIE. 

1. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. Indien ruimten 
aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige 

elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410 en het 
elektrisch materieel aan NEN 3125, NEN-EN 50014 t/m 50020, NEN-EN 
50028 en NEN-EN 50039. 

elekinst.E10 

~~ F GEDRAGSVOORSCHRIFTEN. 
t~ 

1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van 
onderhoud verkeren. 

2. Het aantrekken van insekten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo 
veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe 
aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insekten, 
knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. 

3. Tijdens het bevoorraden van de inrichting, tijdens het afvoeren van 
produkten en afvalstoffen uit de inrichting en bij het uitstallen van 
goederen op de openbare straat, moet de straat zo veel mogelijk 
worden vrijgehouden. Het betreden van woningen moet te allen tijde 
mogelijk zijn. Voertuigen moeten zodanig zijn geparkeerd, dat zij 
geen hinder opleveren voor het overige verkeer, met inbegrip van 
voetgangers. 

4. Het gebruik als brandstof van al dan niet bewerkte afgewerkte olie in 
de zin van de Wet milieubeheer (voorheen Wet chemische afvalstoffen) 
is niet toegestaan. 

5. De vergunninghouder is verplicht andere in de inrichting werkzame 
personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde 

~ ~ vergunningsvoorschriften. 

6. Indien afvalstoffen, verpakkingen, stof of andere uit de inrichting 
afkomstige, of voor de inrichting bestemde materialen en/of goederen 
buiten de inrichting terechtkomen, dienen deze onmiddellijk te worden 
verwijderd. Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van percelen van 
derden, indien de gebruiker van deze percelen aan degene die de 
inrichting drijft geen toestemming geeft voor het in redelijkheid 
uitvoeren van dit voorschrift. 

7 Van activiteiten waarbij overlast voor de omgeving optreedt of kan 
optreden moet direkt en zo mogelijk vooraf kennis worden gegeven aan 
de afdeling milieu van de gemeente Hoogezand- Sappemeer. 

8. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na 
te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar en 
schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te 
beperken. 



G MEET- EN REGISTRATIEVERPLICHTING. 

1. Daar waar in de voorschriften is voorgeschreven dat degene die de 

inrichting drijft verplicht is metingen, onderzoeken, keuringen en 

controles te verrichten of te doen verrichten, moeten de resultaten 

daarvan tenminste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van 

de eerstvolgende meting, keuring of controle c.q. onderzoek, in de 

inrichting worden bewaard en voor het bevoegd gezag ter inzage worden 

gehouden, tenzij in de vergunnings- voorschriften anders is bepaald. 

2. Daar waar in de voorschriften is voorgeschreven dat degene die de 

inrichting drijft verplicht is metingen, onderzoeken, keuringen en 

controles te verrichten of te doen verrichten, komen de kosten 

daarvan voor rekening van degene die de inrichting drijft. 

H MAATREGELEN IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN. 

Indien zich in de inrichting een ongewoon voorval voordoet of heeft 

voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan 

of dreigen te ontstaan, treft degene die de inrichting drijft, 

~~ onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 

verlangd, om de gevolgen van die gebeurtenis te voorkomen of, voor 

zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te 

beperken en ongedaan te maken. 

Degene die de inrichting drijft waarin zich een dergelijk voorval 

voordoet of heeft voorgedaan maakt zo spoedig mogelijk melding van 

dat voorval aan de afdeling milieu van de gemeente Hoogezand-

Sappemeer. 

Degene die de inrichting drijft verstrekt bovendien aan het bevoegd 

gezag, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot: 

a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het 

voorval zich heeft voorgedaan; 

b. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun 

eigenschappen; 

c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de 

gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen; 

d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen 

van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken; 
e. de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een 

zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen. 

Op het bovenstaande zijn de artikelen 17.1, 17.2 en 17.3 van de Wet 

Milieubeheer van toepassing. 

gedrag.alg 

GELUID- EN TRILLINGSHINDER. 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de 

inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in 

de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, 

mag ter plaatse van woningen van derden, andere geluidgevoelige 

bestemmingen en - voor zover binnen een afstand van 50 meter van de 

inrichting geen woningen van derden of geluidgevoelige bestemmingen 

aanwezig zijn - op enig punt 50 meter van de inrichting niet meer 

bedragen dan: 

50 dB (A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 

45 dB (A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur; 

40 dB (A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

2. Onverminderd het voorschrift 1 mogen kortstondige verhogingen van 

geluidsniveaus, die een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige 

toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte 

werkzaamheden, en gemeten in de meterstand <fast> in de regel niet 



groter zijn dan 10 dB boven de getalswaarde van het overeenkomstig 

het voorschrift 1 toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq). Zij 

mogen in ieder geval als piekwaarde (Lmax) niet meer bedragen dan: 

70 dB (A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 

65 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur; 

60 dB (A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

Piekwaarden van muziekgeluid mogen in geen geval meer bedragen dan de 

getalswaarde van het overeenkomstig voorschrift 1 toegelaten 

equivalente geluidniveau (LAeq) vermeerderd met 10 dB. 

3.~~
Indien de inrichting geheel of gedeeltelijk in- of aanpandig is 

gelegen met woningen van derden of met ruimten deel uitmakend van 

~
andere geluidgevoelige bestemmingen, mag onverminderd het bepaalde in 

Uóorschrift 1 het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door 

d'~ in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede 
door de in de inrichting verrichte werkzaamheden in een geluidgevoe-

ligé',,ruimte van de aangrenzende woningen en in geluidgevoelige 

bestemmingen tevens niet meer bedragen dan: 

i~ 35 dB (A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 
30 dB(A) tussen 19.00 uur ,en 23.00 uur; 
25 dB (A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van woningen en geluidgevoeli-

ge bestemmingen, indien de gebruiker van deze woningen en geluidge-

voelige bestemmingen aan degene die de inrichting drijft geen 
toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoe-
ren van geluidmetingen. 

Onverminderd het gestelde in voorschrif~4`!mogen incidentele 
verhogingen van geluidniveaus, uitgezonderd'piekwaarden van 

muziekgeluid, voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting 

aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting 

verrichte werkzaamheden, gemeten in de meterstand "fast" in de regel 
~~iet hoger zijn dan 10 dB (A) boven de getalswaarde van het 
overeenkomstig voorschrift 12 toegelaten equivalente geluidsniveau 
(LAeq) en mogen in ieder geval als piekwaarde niet meer bedragen dan: 

55 dB(A),̀ tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 
50 dB(A) ~~tussen 19.00 uur en 23.00 uur; 
45 dB (A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

Piekwaarden van muziekgeluid mogen in geen geval meer bedragen dan de 
getalswaardé van het overeenkomstig voorschrift 3 toegelaten 

equivalente geluidniveau (LAeq) vermeerderd met 10 dB. 
De laatste volzin van voorschrift 3 is van overeenkomstige toepas- 
sing. 

5. De voorschriften 2 en 4 zijn niet van toepassing op het laden en 
lossen ten behoeve van de inrichting en het in- en uitrijden van 
motorvoertuigen voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur. 

6. Het in de voorschriften 1 t/m 4 bepaalde dient op aanzegging van het 

bevoegd gezag te worden gemeten door een door het bevoegd gezag 
erkend deskundige. 

7. Controle op of berekening van de in de voorschriften 1 t/m 4 vast-

gelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Hand-
leiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 
1981, uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de 
meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaats vinden. 
Metingen ter controle van de in voorschriften 3 en 4 vastgelegde 

geluidsniveaus moeten worden verricht op een afstand van ten minste 1 

meter van de muren, 1,5 meter boven de vloer en 1,5 meter van de 



ramen. Teneinde verstoring door staande golven te verminderen is het 

noodzakelijk op tenminste 3 punten te meten. In geval van 

laag-frequent geluid moet zonodig op meer dan 3 punten worden 

gemeten. De gemeten waarden moeten energetisch worden gemiddeld en 

moeten worden genormeerd op een nagalmtijd van 0,5 sec. Metingen 

moeten worden uitgevoerd met gesloten ramen en buitendeuren. De 

beoordeling van de meetresultaten moet geschieden overeenkomstig 

handleiding IL-HR-13-01. Alvorens de gemeten of berekende 

geluidniveaus van muziekgeluid worden getoetst aan de in 

voorschriften 1 t/m 4 vastgelegde geluidniveaus, moet bij deze 

gemeten of berekende niveaus 10 dB worden opgeteld. In afwijking van 

voornoemde handeling mag de bedrijfsduurcorrectie niet worden 

toegepast. 

8. Indien metingen ter plaatse van de in voorschrift 1 bedoelde woningen 

of andere geluidgevoelige bestemmingen dan wel op de in dat voor-

schrift bedoelde afstanden niet mogelijk zijn vanwege stoorgeluids-

niveaus, dan bepaald het bevoegd gezag de referentiepunten waar 

metingen wel mogelijk zijn en moeten worden verricht. 
Daarbij stelt het bevoegd gezag de niveaus vast, die niet mogen 
worden overschreden en die afgeleid zijn van de in de voorschriften 1 

en 2 genoemde niveaus, zodanig dat in de verblijfsruimten van 

woningen van derden en van geluidgevoelige bestemmingen de in de 
voorschriften 3 en 4 genoemde geluidsniveaus niet worden 

overschreden. 

9. De in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede de 
in de inrichting uit te voeren werkzaamheden mogen in een geluidge-

voelige ruimte van woningen van derden en in andere geluidgevoelige 
bestemmingen geen trillingen met een continue of met een continue-
intermitterend karakter veroorzaken hoger dan de in de voor norm) DIN 
4150, uitgave 1975, gedefinieerde waarnemingssterkte van 0,1. De 
metingen van trillingen en de beoordeling van de meetresultaten 

moeten geschieden overeenkomstig deze norm. 
Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van woningen en geluidgevoeli-

ge bestemmingen indien de gebruiker van deze woningen en geluidgevoe-
lige bestemmingen aan degene die de inrichting drijft, geen toestem-
ming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van 
trillingmetingen. 

10. De deuren en ramen van de werkplaatsen e.d. moeten gesloten worden 
gehouden tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden. De 
deuren mogen slechts voor het onmiddellijk doorlaten van personen of 

~-~-~ goederen zijn geopend. 

geluidi.hrc 

J INDIRECTE HINDER. 

1. Dégene die de inrichting drijft, die voor het publiek is geopend, is 
- voor zover dit tot zijn verantwoordelijkheid kan worden gerekend -
gehouden in de directe omgeving van de inrichting hinder, veroorzaakt 
door komende en vertrekkende bezoekers, te voorkomen of te beperken. 

Teneinde aan de in de eerste volzin bedoelde verplichting te voldoen, 
dienén de noodzakelijke voorzieningen te worden aangebracht dan wel 
maatregelen te worden getroffen, die met name betrekking kunnen 
hebben op: 
a. het geleidelijk aankondigen van het sluitingstijdstip; 
b. het gebruik van aanwezige toe-, in- of uitgangen; 
c. het gebruik van tot de inrichting behorende parkeervoor-

zieningen; 
d. het gebruik of de periode van openstelling van de inrichting of 

delen ervan; 
e. het houden van toezicht in de directe omgeving van het 

horecabedrijf. 
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2. Etenswaren, de verpakking daarvan of andere uit de inrichting 
afkomstige of voor de inrichting bestemde materialen die binnen een 
straal van 25 meter van de inrichting terechtkomen, moeten zo vaak 
als nodig, doch ten minste éénmaal per dag, worden verwijderd. Dit 
voorschrift geldt niet ten aanzien van percelen van derden, indien de 

"'gebruiker van deze percelen aan degene die de inrichting drijft geen 
toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren van dit 
voorschrift. 

hinder.hrc 

K BEWAREN VAN K1-, K2- EN K3-VLOEISTOFFEN EN CHEMICALIËN IN EMBALLAGE. 

1. De verpakking van Kl-, K2- en K3-vloeistoffen en van andere 
chemicaliën moet dicht zijn, geschikt voor de desbetreffende stof en 
voldoende sterk. Bewaring van voornoemde stoffen is niet toegestaan 
in trappenhuizen van gebouwen en op plaatsen die kunnen dienen als 
vluchtweg in geval van brand of anderszins. 

K1 K2K3_3.5-3 

L KEUKEN EN KANTINE. 

1. Om stankhinder buiten de inrichting te voorkomen moeten de dampen, 
die vrijkomen bij het frituren, voor zover daarbij gebruik wordt 
gemaakt van frituurbakken met een inhoud van meer dan 3 liter 
frituurvet of frituurolie, door middel van een af zuiginstallatie van 
voldoende capaciteit worden afgezogen, zonder zich in de inrichting 
te kunnen verspreiden. De afgezogen dampen moeten, alvorens in de 
buitenlucht te worden geloosd, worden geleid door een doelmatig 
vetvangend filter. De afvoerleiding van de dampen moet gasdicht zijn 
uitgevoerd. De uitmonding van de afvoerleiding van deze dampen moet 
zijn gelegen op een hoogte van ten minste 1 m boven de hoogste 
daklijn van de binnen 25 m vanuit de uitmonding gelegen gebouwen, dan 
wel anderszins zijn gesitueerd dat ter voorkoming van stankhinder een 
afdoende verspreiding van de afgezogen dampen in de buitenlucht is 
gewaarborgd. Indien in dat geval een afdoende verspreiding niet kan 
worden gewaarborgd moeten de dampen, alvorens in de buitenlucht te 
worden geloosd, worden geleid door een doelmatige 
ontgeuringsinstallatie. 

2. De constructie van een filterinstallatie moet zodanig zijn, dat de 
filterlichamen uitneembaar en verwisselbaar zijn. 

3. Een filter moet zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan 
noodzakelijk is, worden ontdaan van vetafzetting of worden vervangen. 

4. De verbrandingsgassen van een gasgestookt kook-, bak-, braad- of 
frituurtoestel dat is voorzien van een verbrandingsruimte, moeten 
door een voor dit doel bestemde leiding van onbrandbaar en 
hittebestendig materiaal in de buitenlucht worden afgevoerd. De 
uitmonding van deze leiding moet voldoen aan de eisen gesteld in 
bijlage B van NEN 1078, uitgave 1976 «Voorschriften voor 
aardgasinstallaties (LAVO-1976) » . 

Een gecombineerde afvoer van verbrandingsgassen en bakdampen van 
gasgestookte bak-, braad- of frituurtoestellen moet op een zodanige 
wijze plaatsvinden dat de verbrandingsgassen bij intrede in de 
dampafvoerleiding geen hogere temperatuur hebben dan 200°C. 
De afvoer van verbrandingsgassen moet zodanig geschieden dat de 
verbranding niet door de af zuiginstallatie wordt beïnvloed. 
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6. Een frituurtoestel dient zodanig thermisch te zijn beveiligd, dat de 

temperatuur van het bakmedium niet boven 200°C kan oplopen. Nabij een 

frituurtoestel moet voor iedere frituurbak een passend metalen deksel 

of een branddeken aanwezig zijn teneinde de bakken in geval van brand 

te kunnen afdekken. 

7. Een frituurtoestel moet zodanig zijn ingericht, dat eventuele 

overlopende olie niet met open vuur in aanraking kan komen. 

8. In een keuken moet een koolzuursneeuwblusser aanwezig zijn met een 

vulling van ten minste 5 kg. 
Deze blusser moet zijn geplaatst nabij een toegangsdeur. 

keUken.7b 

M VOORSCHRIFTEN METAALBEWERKING. 

1. Het bewerken van plaat- en constructiemateriaal mag slechts binnen de 
gebouwen van de inrichting plaatsvinden. 

r~ 2. Binnen een straal van 10 m van de las- en snijwerkzaamheden mogen 
~.1 zich geen licht ontvlambare materialen bevinden. 

3. De laskabelisolaties moeten regelmatig, doch tenminste eenmaal per 
maand, worden gecontroleerd op slijtage. 

4. Gebruikte poetslappen en/of poetskatoen mogen slechts aanwezig zijn 
in goed gesloten metalen bussen, vaten of bakken. 

5. Alvorens las- en snijwerkzaamheden te verrichten aan leidingen of 
tanks waarin ontplofbare of brandbare stoffen aanwezig waren, moet 
door een proef vastgesteld worden dat de leiding of tank ~~gasvrij" 
is, zoals door de Arbeidsinspectie in P69 is aangegeven. 

6. Metaalafval en metaalboorsel moet worden bewaard in stenen of metalen 
bakken en moet tijdig uit de inrichting worden afgevoerd. 

metbew.l5 

N ONDERHOUDSWERKPLAATS. 

1. Oliën, vetten of hiermee verontreinigd water mogen niet van de vloer 
van een onderhoudswerkplaats naar buiten worden geveegd of geschrobd. 

2. In een onderhoudswerkplaats aangebrachte schrobputten moeten zijn 
aangesloten op de bedrijfsriolering. 

3. Indien in een onderhoudswerkplaats werkzaamheden met brandbare 
vloeistoffen worden verricht of laswerkzaamheden plaatsvinden, moet 
deze voldoende zijn geventileerd en moeten de vrijkomende dampen op 
een zodanige wijze naar buiten worden afgevoerd dat van de uittre-
dende dampen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting. 

4. Gedurende de uitvoering van de in voorschrift 3 genoemde werkzaam-
heden met brandbare vloeistoffen mag niet worden gerookt en mag geen 
open vuur aanwezig zijn. 

5. Onder het tot aftappen van vloeistoffen, anders dan water, gereed-
staand vaatwerk moeten doelmatige lekbakken zijn geplaatst. 

6. Gemorste of gelekte vloeistof moet zo spoedig mogelijk worden 
opgeruimd. 

werkplaats.ond 
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0 BODEMBESCHERMING. 

Algemeen. 

1. Indien verontreiniging van de bodem en/of het grondwater met stoffen 

anders dan tengevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 

17.1 van de Wet Milieubeheer optreedt, dan wel wordt vermoed na het 

rechtskracht krijgen van de vergunning, moet degene die de inrichting 

drijft deze verontreiniging terstond melden aan het bevoegd gezag. 

Bepaling nulsituatie. 

2. Binnen vier maanden na het van kracht worden van de beschikking dient 

de bodem inclusief het grondwater van de inrichting te worden 

onderzocht. 

3. Het in voorschrift 2 bedoelde onderzoek dient te worden uitgevoerd 

volgens NVN 5740, uitg. september 1991, dan wel volgens het protocol 

van gecombineerd bodemonderzoek Milieuvergunning/BSB, uitgave oktober 

1993, SDU, Den Haag. 

Tevens dient het onderzoek te voldoen aan de eisen, die zijn 

`~ neergelegd in het rapport Voorlopige Praktijkrichtlijnen (Ministerie 

van VROM, Reeks Bodembescherming nr. 55bm 1986). 

4. Een onderzoeksvoorstel voor het in voorschrift 2 bedoelde onderzoek, 

dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. 

Peilbuizen die worden geplaatst voor het vastleggen van de 

nulsituatie, moeten zijn voorzien van een filter, waarbij de filters 

reiken tot 1 meter onder de jaarlijks laagst optredende 

grondwaterstand. De peilbuizen dienen afgewerkt te zijn met een 

straatpot en te allen tijde bereikbaar te zijn voor het nemen van 

monsters. 

6. Om de deugdelijkheid van voorzieningen en het naleven van 

voorschriften te kunnen controleren dient de vergunninghouder - na 

een daartoe strekkend gemotiveerd verzoek van het bevoegd gezag - een 

herhaling (van een relevant deel) van het onderzoek zoals bedoeld in 

voorschrift 2 uit te voeren. 

7. De resultaten van het onderzoek als bedoeld in voorschrift 2 dienen 

binnen vijf maanden na het van kracht worden van de beschikking te 

worden overlegd aan het bevoegd gezag. 

~ ) bodem.fl3 
~_..J 


