Uit de originele Nota van toelichting bij de Regeling algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer, dd 1-1-2008
§ 4.1.5 Opslaan en overslaan van bulkgoederen en stukgoederen

Artikel 4.22, derde lid
Bulkopslag heeft, zonder beschermende maatregelen, de neiging een steeds groter terrein te gaan
beslaan omdat de hoop uitzakt. Indien die opslag dicht bij het oppervlaktewater is gelegen zal de
opslag zich op een gegeven moment uitstrekken tot in het oppervlaktewater. Dit kan worden
voorkomen door de opslag op minstens twee meter vanaf de oever of de kade te houden of door
middel van het plaatsen van een keerwal waarmee voorkomen wordt dat de hoop uitzakt.
Het voorkomen van verontreiniging is een essentieel onderdeel van een goede bedrijfsvoering en
de zorgplicht, die elke inrichting heeft. Een goed voorbeeld daarvan is dat eventuele morsverliezen
in de nabijheid van het oppervlaktewater of de riolering zo snel mogelijk worden opgeruimd.
Hierdoor wordt vervuiling van het oppervlaktewater vanuit deze bron voorkomen. Een andere
maatregel is de morsverliezen op kades, steigers, pontons en scheepsdelen direct, of in ieder geval
binnen 24 uur, na het beëindigen van de overslagactiviteit op te ruimen. In die gevallen dat dit zou
leiden tot een onredelijke inspanning zal de inrichting gemakkelijk kunnen aantonen dat zo’n
maatregel niet onder de zorgplicht valt.
Artikel 4.23
Behalve de erkende maatregelen uit artikel 4.23 helpen ook de onderstaande maatregelen om
stofverspreiding tegen te gaan.
Om te voorkomen dat tijdens het mengen stofhinder ontstaat kunnen bij het opbouwen van een
menghoop in de buitenlucht ook nog de volgende maatregelen worden getroffen:
- Het talud van de menghoop is niet groter dan het natuurlijke talud;
- De laatst opgebrachte laag bestaat uit de minst stuifgevoelige component van het mengsel;
- De laag wordt voldoende vochtig gehouden.
Artikel 4.24
Het verdient de voorkeur om, als dat mogelijk is, de storthoogte automatisch te regelen. Als
onderdeel van de zorgplicht zal de inrichting ter beperking van stofemissies en daaruit volgende
verontreiniging van het oppervlaktewater zorgen dat grijpers en laadruimte niet overvuld worden
en de laadruimte van het schip zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, gesloten worden gehouden.
Dit betekent bijvoorbeeld dat zodra een laadruim gevuld is dit ook direct gesloten zal worden.
Wanneer geen aan- of afvoer plaatsvindt wordt de opslagruimte goed afgesloten.
Artikel 4.25
Onder continue mechanisch transport worden bijvoorbeeld band-, schroef- of kettingtransporteurs
verstaan.
Artikel 4.26, eerste lid
Behalve de erkende maatregelen uit artikel 4.26, eerste lid helpen ook de onderstaande
maatregelen om stofverspreiding tegen te gaan:
- Voor het verladen van sterk stuifgevoelige goederen behorend tot de stuifklasse S1 en S2 dienen
storttrechters zodanig te zijn geconstrueerd dat na het openen van de grijper boven de trechter
geen - meer dan 1 meter buiten de trechterrand zichtbare - stofverspreiding kan optreden;
- Het uitlooppunt van storttrechters mag geen stofverspreiding veroorzaken;
- De capaciteit van de afzonderlijke delen van de verlaadinstallatie moet goed op elkaar afgestemd
zijn. Hierbij moet rekening gehouden worden met de maximale vullingsgraad van de trechter. De
maximale vullingsgraad bedraagt voor:

- Stuifklasse S1 en S2 75%;
- Stuifklasse S3 en S4 85%.
Artikel 4.27
Behalve de erkende maatregelen uit artikel 4.27 kunnen ook de volgende maatregelen als
onderdeel van de zorgplicht helpen om stofverspreiding tegen te gaan:
- het gebruik van deugdelijke en van de bovenkant afgesloten grijpers bij laden en lossen van
goederen van stuifklasse S4;
- tijdens het openen van de grijper voorkomen dat stofverspreiding optreedt in de omgeving van
het stortpunt;
- de grijper tijdens het lossen pas openen nadat deze onder de rand van de storttrechter, dan wel
onder de rand van de windschermen, is gezakt.
In het geval waarin door middel van een zodanige bevochtiging ook verstuiving bij het laden en
lossen met behulp van grijpers kan worden voorkomen, kan dit als alternatieve maatregel worden
voorgelegd aan het bevoegd gezag.
Artikel 4.28
Behalve de erkende maatregelen uit artikel 4.28 helpen ook de onderstaande maatregelen om
stofverspreiding tegen te gaan.
- In de stortkoker zijn remschotten of een dergelijke andere voorziening aangebracht om de
snelheid van het te storten materiaal te reduceren;
- Bij sterk stuifgevoelige goederen wordt de stortkoker afgezogen;
- Bij het gebruik van een stortkoker met de zogenoemde visbekconstructie wordt de stortkoker
afgezogen waarbij de afgezogen hoeveelheid lucht groter moet zijn dan de hoeveelheid lucht die
wordt verplaatst door het stortgoed;
- Bij het lossen worden de grijpers pas geopend nadat deze voldoende onder de rand van het ruim
zijn gezakt.
In het geval waarin door middel van een zodanige bevochtiging ook verstuiving bij het beladen en
lossen van lichters met bulkgoederen kan worden voorkomen, kan dit als alternatieve maatregel
worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.
Artikel 4.28, tweede lid
In dit artikel zijn een aantal erkende maatregelen genoemd waarmee kan worden voorkomen dat
bij overslag over oppervlaktewater door morsingen bulkgoederen in het oppervlaktewater geraken.
Met de genoemde maatregelen wordt in elk geval voldaan het gestelde in artikel 4.10 onder c, van
het besluit. De drijver van de inrichting is echter vrij om elke andere maatregel te nemen waarmee
aan dit gestelde doelvoorschrift wordt voldaan.
Artikel 4.30
De stoffen genoemd in dit artikel, betreft inerte stoffen, die in het algemeen geen verontreiniging
van het (oppervlakte)water zullen veroorzaken. Afvalwater dat ermee in contact is geweest kan
dus zonder zuivering geloosd worden. Wel dient voorkomen te worden dat de bulkstoffen zelf
geloosd worden. Bij lozing op de riolering belemmert dit de doelmatige werking van het riool (de
doorstroming) en bij lozing in het oppervlaktewater zou dit na verloop van tijd
baggerwerkzaamheden noodzaken.
Vandaar dat in het algemeen, ook voor deze stoffen, een grenswaarde van 50 mg/l aan
onopgeloste bestanddelen geldt bij lozing van afvalwater.
Indien de stoffen genoemd in dit artikel verontreinigd zijn met stoffen die wel verontreiniging van
het oppervlaktewater tot gevolg hebben, hetgeen kan blijken na bemonstering en analyse op grond
van artikel 4.11, zesde lid, van het besluit, kan op grond van de zorgplicht (artikel 2.1 van het
besluit) maatwerkvoorschrift worden gesteld. Toetsing aan de grenswaarden volgens artikel 4.11
van het besluit ligt dan voor de hand.
Tabel 4.30 heeft tot doel om bij de op- en overslag een onderscheid te kunnen maken tussen

goederen, die op de lijst zijn geplaatst en de overige goederen, die een veel grotere impact op het
milieu kunnen hebben. Deze tabel bevat een aantal bulkgoederen, waarvoor het niet nodig is
aanvullende criteria met betrekking tot de kwaliteit van de goederen te stellen, zoals grind. Anders
ligt dat voor goederen, waarvan de kwaliteit niet op voorhand vaststaat, zoals mijnsteen en
granulaat.
Om inzicht in de kwaliteit te verkrijgen wordt aansluiting gezocht bij de criteria, die ook voor deze
goederen gelden bij de uiteindelijke toepassing als bouwstof, grond of baggerspecie. Juist voor
deze goederen is de samenstelling bekend, zodat de ondernemer niet voor extra kosten komt te
staan om de kwaliteit te kunnen vaststellen en zo te kunnen besluiten of de goederen onder dit
lichtere lozingsregiem kunnen worden op- en overgeslagen.
De termen grond en baggerspecie zijn gedefinieerd in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit.
Grond is een ruim begrip en omvat bijvoorbeeld klei, leem en zand maar ook schelpen en grind
met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm. Hetzelfde geldt voor baggerspecie. In tabel 4.30 is in
overeenstemming met de definities van het Besluit bodemkwaliteit onderscheid gemaakt tussen
enerzijds grond en baggerspecie en anderzijds grind en schelpen die geen grond of baggerspecie
zijn.

