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Wijziging ten opzichte van vorige versie
Koptekst geüpdatet.
Hfdst 3. De algemene vergunde regels m.b.t. stofverspreiding zijn toegevoegd aan deze regeling
Hfdst 4. In deze procedure is een uitzondering opgenomen voor het rijden in de berm voor bijzondere
werkzaamheden (bv werk aan het spoor)
Hfdst 5. Om stofverspreiding van terreinen te voorkomen zijn in deze procedure regels opgenomen voor
het inrichten van nieuwe terreinen en voor bestaande terreinen waar problemen zijn met
stofverspreiding.
Hfdst 6. Na grondwerkzaamheden wordt de grond met maaisel (indien voorradig) afgedekt in plaats van
zwarte aarde

1.

Toepassingsgebied
Deze regeling is van toepassing voor:
• Tata Steel op de site IJmuiden.

2.

Doel van dit document
Deze procedure bevat de algemene regels uit de vergunning m.b.t. stofverspreiding en de maatregelen
om stofverspreiding als gevolg van verkeersbewegingen en grondwerkzaamheden te voorkomen.
Door effectief de stofemissie van de open bronnen te bestrijden en de wegen schoon te houden wordt
stofverspreiding door verkeersbewegingen geminimaliseerd. Dit heeft direct gevolgen voor de
luchtkwaliteit op het terrein en in de omgeving.

3.

Algemene regels stofverspreiding
• Geen zichtbare stofverspreiding bij opslagplaatsen of van onverharde terreinen
• Geen zichtbaar stof uit schoorstenen, daken of ventilatieopeningen van gebouwen
• Bij overslag/handeling of transportbanden mag het stof maximaal 2 m zichtbaar zijn vanaf de bron
• Bij transportbewegingen mag het stof niet boven de middellijn van de wielas uitkomen

4.

Verkeer en werkzaamheden
• Rijden op onverhard terrein of bermen is niet toegestaan tenzij de aard van de werkzaamheden (bv bij
werk langs het spoor) of het vervoer van zwaar materieel dat vereist.
• Maak gebruik van tijdelijke verharding (bijv. rijplaten) bij werkzaamheden op onverhard terrein en
bermen. Tenzij de aard van de werkzaamheden (bv bij werk langs het spoor) of het vervoer van zwaar
materieel dit niet mogelijk maakt.
• Altijd gebruik maken van (M)ARI’s = (Mobiele) Autobanden Reinigings Installaties bij het uitrijden van
een onverhard opslagterrein
• De vrachtwagen beladen tot maximaal 90% van het volume van de bak
• Vrachtwagens met stuifgevoelig bulktransport dienen te rijden met gesloten kleppen, zowel beladen
als onbeladen. Als die niet aanwezig zijn moet de lading afgedekt worden met zeil.
• Chassis en luifels schoonhouden.
• Alleen met gereinigd graafmaterieel de weg opgaan.
• Stof mag niet hoger worden opgeworpen dan de middellijn van de wielassen, pas de snelheid aan als
dit wel het geval is.
• Alleen laden en lossen op schone laad- en losplaatsen.
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Inrichten (nieuwe) terreinen
Om verwaaiing van stof als gevolg van verkeersbewegingen op terreinen te voorkomen zijn de volgende
regels van toepassing bij het inrichten van nieuwe terreinen waarop werkzaamheden en/of opslag
plaatsvindt.
•

Nieuwe terreinen die ingericht worden voor permanent gebruik moeten voorzien worden van een
harde verharding die geschikt is voor de toepassing (bijvoorbeeld asfalt, immobilisaatvloer,
stelconplaten enz.). Een uitzondering hierop kan gelden voor de terreinen binnen het GSL gebied
waar permanente stofbestrijding (Stobes) aanwezig is en in de situatie waarbij een harde ondergrond
niet mogelijk is vanwege het stuk rijden door zware transportvoertuigen.

• Bij tijdelijke (bouw) terreinen is verharding met staalslak niet toegestaan en kan als verharding
gekozen worden voor stelconplaten of rijplaten.
• Als er stofoverlast is door transportbewegingen op bestaande onverharde terreinen zijn de regels voor
het inrichten van nieuwe terrein ook van toepassing tenzij verharding niet mogelijk is in verband met
de aard van het materiaal dat opgeslagen wordt. In dit geval is regelmatige stofbestrijding
noodzakelijk.
6.

Grondwerkzaamheden
Om verwaaiing van stof als gevolg van graafwerkzaamheden te voorkomen, zijn de volgende regels van
kracht:
• Afgegraven grond moet deugdelijk met zeil worden afgedekt of behandeld met korstvormend
materiaal (bv cellulose).
• Bermen en maaiveld na afloop van de werkzaamheden in oorspronkelijke staat herstellen; dit kan in
de meeste gevallen met maaisel (eventueel opgebracht met cellulose). Als dit niet in voorraad is mag
bij uitzondering zwarte aarde gebruikt worden.

7.

Melden van afwijkingen
• Meld afwijkingen en incidenten altijd aan toestel 96000.
• Vervuiling van de weg kan gemeld worden bij de DBB, toestel 91458.
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