BMP-formulier (milieu) Rubber- en kunststofverwerkende industrie	april 2009
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Thermovormen
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Vulcaniseren
Wegen en mengen

Contactpersoon inrichting


Naam en handtekening 
Verantwoordelijke van de inrichting




Datum verzonden aan bevoegd gezag



 1.	Beschrijving van het bedrijf

1.1	Bedrijfsactiviteiten
(Door middel van kruisjes of vinkjes aangeven wat van toepassing is. De jaren 1995, 2008 en 2012 staan standaard in het formulier, u kunt hiervoor ook uw eigen jaartallen kiezen)

Activiteiten
1995
2008
2012
Kunststofverwerking
Blazen



Extrusie



Harsverwerking gesloten maltechnieken



Harsverwerking open maltechnieken



Schuimen van EPS



Schuimen van PE



Schuimen van Resol



Schuimen van PUR (hard)



Schuimen van PUR (zacht)



Schuimen van XPS



Spuitgieten



Thermovormen



Verwerking van zacht-PVC



Productie van lijmen en voegkitten



Recyclen van kunststof







Rubberverwerking
Vormgeving rubber



Vulcaniseren



Wegen en mengen





Besluitvorming over milieuzaken
ja
nee
zelfstandig


in concernverband



Toelichting






1.2	Beschrijving van het bedrijf
	De nulsituatie is gedefinieerd als de situatie op het begin van de BMP-periode (vanaf 2008). Het volgende dient aangegeven te worden:
-	Beschrijving van de stand van zaken in 2008 (voorafgaand aan het startjaar BMP).
-	Beschrijving van de sinds 1995 (basisjaar) genomen maatregelen en uitgevoerde onderzoeken.









Toelichting op bedrijfsprocessen en gebruikte grond- en hulpstoffen

Hieronder geeft u een korte beschrijving van de activiteiten binnen het bedrijf. Ook kan vermeld worden welke grond- en hulpstoffen worden gebruikt. Als bijlage kan een bedrijfsplattegrond aan het bevoegd gezag worden verstrekt.













Vergunningensituatie

Hieronder omschrijft u welke vergunning(en) (Wet Milieubeheer en/of Wet verontreiniging Oppervlaktewater)  het bedrijf heeft, welke acties er de laatste tijd zijn geweest ten aanzien van de vergunning(en) en welke milieuklachten het bedrijf heeft ontvangen. Eveneens geeft u aan welke vergunningsvoorschriften nog niet uit gevoerd zijn.

Vergunningen bedrijf
Bevoegd gezag
Datum beschikking
Nummer
Aard

















Nog openstaande vergunning-/handhavingafspraken met bevoegd gezag:





Acties genomen ten aanzien van de vergunning:




2.	Beschrijving milieusituatie en geplande maatregelen

2.1	Verandering van klimaat: emissie ozonlaag beïnvloedende stoffen

In het bedrijf komen de volgende stoffen voor:
ja
nee
CFK


HCFK


1, 1, 1-trichloorethaan


Halonen


HFK’s


PFK’s


geen van bovenstaande



·	Alle installaties voldoen aan de lekdichtheidsvoorschriften: ja/nee
(doorhalen wat niet van toepassing is)


Maatregelen
-	Voor zekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt zeker de maatregelen uit te voeren.
-	Voor onzekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt welke maatregelen
worden uitgevoerd indien aan bepaalde financiële voorwaarden is voldaan en/of
welke maatregelen worden uitgevoerd indien aan bepaalde technische voorwaarden
is voldaan.	


file_54.unknown

thumbnail_36.wmf
nummer



omschrijving
jaar van 
invoering
status 
Z, O
toelichting










































	Ruimte voor toelichting

	Ontwikkelingen





	Toelichting zekere maatregelen en jaar van invoering






	
	Toelichting onzekere maatregelen en jaar van invoering





	Niet in het werkboek genoemde maatregelen (beschrijving)
Indien maatregelen worden genomen die niet in het werkboek staan beschreven maar wel onder het betreffende thema thuishoren, kan daarop een toelichting worden gegeven.





	Eventuele geformuleerde doelstelling met betrekking tot emissie ozonlaag beïnvloedende stoffen
Het instrument BMP werkt optimaal wanneer ook doelstellingen door het bedrijf worden opgenomen voor een thema of themaonderdeel (bijvoorbeeld een reductie van 20% op emissie van stof X in 2012 t.o.v. 1995). Indien voor doelstellingen wordt gekozen dan kunnen die hier worden vermeld.







	

2.2	Verandering van klimaat: energieverbruik

In het bedrijf komen de volgende energiebronnen voor:
ja
nee
elektriciteit


gas


anders:




·	Bedrijf is toegetreden tot de MJA: ja/nee
(doorhalen wat niet van toepassing is)


Datum goedkeuring Energie Efficiencyplannen (EEP) door SenterNovem:






Maatregelen
-	Voor zekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt zeker de maatregelen uit te voeren.
-	Voor onzekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt welke maatregelen
worden uitgevoerd indien aan bepaalde financiële voorwaarden is voldaan en/of
welke maatregelen worden uitgevoerd indien aan bepaalde technische voorwaarden
is voldaan.	
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nummer



omschrijving
jaar van 
invoering
status 
Z, O
toelichting
































	Ruimte voor toelichting

	Ontwikkelingen





	Toelichting zekere maatregelen en jaar van invoering







	Toelichting onzekere maatregelen en jaar van invoering





	Niet in het werkboek genoemde maatregelen (beschrijving)
Indien maatregelen worden genomen die niet in het werkboek staan beschreven maar wel onder het betreffende thema thuishoren, kan daarop een toelichting worden gegeven.





	Eventuele geformuleerde doelstelling met betrekking tot energieverbruik
Het instrument BMP werkt optimaal wanneer ook doelstellingen door het bedrijf worden opgenomen in 2012  t.o.v. 1989). Indien voor doelstellingen wordt gekozen dan kunnen die hier worden vermeld.






2.3	Verzuring/verspreiding naar lucht

·	Het bedrijf heeft oliegestookte installaties: ja/nee
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Welke emissies komen er in uw bedrijf voor?
Verzuring
ja
nee
NMVOS


SO2


NOx


NH3


geen van bovenstaande



Verspreiding:
ja
nee
benzeen


dichloormethaan


etheen


fenol en fenolaten


formaldehyde


ftalaatesters (ftalaten)


koolmonoxide


ozon


PAK's


stof (fijn)


styreen


trichlooretheen /tetrachlooretheen


tolueen





overige stoffen











geen van bovenstaande




Maatregelen
-	Voor zekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt zeker de maatregelen uit te voeren.
-	Voor onzekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt welke maatregelen
worden uitgevoerd indien aan bepaalde financiële voorwaarden is voldaan en/of
welke maatregelen worden uitgevoerd indien aan bepaalde technische voorwaarden
is voldaan.	
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omschrijving
jaar van 
invoering
status 
Z, O
toelichting
































Ruimte voor toelichting

	Ontwikkelingen





	Toelichting zekere maatregelen en jaar van invoering





		Toelichting onzekere maatregelen en jaar van invoering





	Niet in het werkboek genoemde maatregelen (beschrijving)
Indien maatregelen worden genomen die niet in het werkboek staan beschreven maar wel onder het betreffende thema thuishoren, kan daarop een toelichting worden gegeven.





	Eventuele geformuleerde doelstelling met betrekking tot verzuring/verspreiding naar lucht
Het instrument BMP werkt optimaal wanneer ook doelstellingen door het bedrijf worden opgenomen voor een thema of themaonderdeel (bijvoorbeeld een reductie van 20% op emissie van stof X in 2012  t.o.v. 1995). Indien voor doelstellingen wordt gekozen dan kunnen die hier worden vermeld.






2.4	Vermesting/verspreiding naar water

Lozing van het afvalwater:
ja
nee
ongezuiverd op de riolering


na eigen voorzuivering op de riolering: v.e.-verwijdering (%)


na eigen volledige zuivering op oppervlaktewater


opgezuiverd op oppervlaktewater



Indien u op oppervlaktewater loost, welke stoffen zitten er in uw afvalwater:
ja
nee
Zink 


stikstof (als N)


fosfor (als P)


anders:


geen van bovenstaande




Maatregelen
-	Voor zekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt zeker de maatregelen uit te voeren.
-	Voor onzekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt welke maatregelen
worden uitgevoerd indien aan bepaalde financiële voorwaarden is voldaan en/of
welke maatregelen worden uitgevoerd indien aan bepaalde technische voorwaarden
is voldaan.	
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omschrijving
jaar van 
invoering
status 
Z, O
toelichting
































	Ruimte voor toelichting

	Ontwikkelingen





	Toelichting zekere maatregelen en jaar van invoering





	Toelichting onzekere maatregelen en jaar van invoering






	Niet in het werkboek genoemde maatregelen (beschrijving)
Indien maatregelen worden genomen die niet in het werkboek staan beschreven maar wel onder het betreffende thema thuishoren, kan daarop een toelichting worden gegeven.





	Eventuele geformuleerde doelstelling met betrekking tot vermesting/verspreiding naar water
Het instrument BMP werkt optimaal wanneer ook doelstellingen door het bedrijf worden opgenomen voor een thema of themaonderdeel (bijvoorbeeld een reductie van 20% op emissie van stof X in 2012  t.o.v. 1995). Indien voor doelstellingen wordt gekozen dan kunnen die hier worden vermeld.






2.5	Verwijdering van afval

Het bedrijf voert de volgende afvalstoffen af:
ja
nee
PVC


HDPE/ LDPE/ LLDPE


PS


EPS


PUR


PET


VVK


rubber


gemengd uit voorgaande (inclusief laminaten)*


gevaarlijk afval


Overig 











* Gemengde kunststoffen (geen gemengd restafval)

Maatregelen
-	Voor zekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt zeker de maatregelen uit te voeren.
-	Voor onzekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt welke maatregelen
worden uitgevoerd indien aan bepaalde financiële voorwaarden is voldaan en/of
welke maatregelen worden uitgevoerd indien aan bepaalde technische voorwaarden
is voldaan.	
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omschrijving
jaar van 
invoering
status 
Z, O 
toelichting
































	Ruimte voor toelichting

	Ontwikkelingen





	Toelichting zekere maatregelen en jaar van invoering






	Toelichting onzekere maatregelen en jaar van invoering





	Niet in het werkboek genoemde maatregelen (beschrijving)
Indien maatregelen worden genomen die niet in het werkboek staan beschreven maar wel onder het betreffende thema thuishoren, kan daarop een toelichting worden gegeven.





	Eventuele geformuleerde doelstelling met betrekking tot afvalverwijdering
Het instrument BMP werkt optimaal wanneer ook doelstellingen door het bedrijf worden opgenomen voor een thema of themaonderdeel (bijvoorbeeld een reductie van 20% voor afvalstroom X in 2012  t.o.v. 1995). Indien voor doelstellingen wordt gekozen dan kunnen die hier worden vermeld.







2.6	Verwijdering: bodembescherming, -onderzoek en -sanering

Bodembescherming
ja
nee
Is voor bedrijfsactiviteiten met bodemrisico een risico-analyse bodemverontreiniging uitgevoerd?


Hebt u op uw bedrijfsterrein ondergrondse opslagtanks met bodembedreigende stoffen?


Hebt u op uw bedrijfsterrein bovengrondse opslagtanks met bodembedreigende stoffen?


Hebt u op uw bedrijfsterrein opslag van gevaarlijke stoffen in emballage?


Hebt u op uw bedrijfsterrein wasplaatsen/tankplaatsen voor vrachtauto's?




Bodemonderzoek en -sanering
ja
nee
nog niet bekend
Is bodemonderzoek op het bedrijfsterrein uitgevoerd?



Is sanering noodzakelijk?





Maatregelen
-	Voor zekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt zeker de maatregelen uit te voeren.
-	Voor onzekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt welke maatregelen
worden uitgevoerd indien aan bepaalde financiële voorwaarden is voldaan en/of
welke maatregelen worden uitgevoerd indien aan bepaalde technische voorwaarden
is voldaan.	
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omschrijving
jaar van 
invoering
status 
Z, O 
toelichting
































	Ruimte voor toelichting

	Ontwikkelingen





	Toelichting zekere maatregelen en jaar van invoering





		Toelichting onzekere maatregelen en jaar van invoering






	Niet in het werkboek genoemde maatregelen (beschrijving)
Indien maatregelen worden genomen die niet in het werkboek staan beschreven maar wel onder het betreffende thema thuishoren, kan daarop een toelichting worden gegeven.





	Eventuele geformuleerde doelstelling met betrekking tot bodembescherming, -onderzoek en -sanering
Het instrument BMP werkt optimaal wanneer ook doelstellingen door het bedrijf worden opgenomen voor een thema of themaonderdeel. Indien voor doelstellingen wordt gekozen dan kunnen die hier worden vermeld.






2.7	Verstoring: geluidhinder

·	Waren er afgelopen jaren klachten over geluidhinder?		ja/nee
(doorhalen wat niet van toepassing is)

·	Zijn maatregelen nodig ter bestijding van geluidhinder?		ja/nee
(doorhalen wat niet van toepassing is)


Maatregelen
-	Voor zekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt zeker de maatregelen uit te voeren.
-	Voor onzekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt welke maatregelen
worden uitgevoerd indien aan bepaalde financiële voorwaarden is voldaan en/of
welke maatregelen worden uitgevoerd indien aan bepaalde technische voorwaarden
is voldaan.	
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nummer



omschrijving
jaar van 
invoering
status 
Z, O
toelichting
































	Ruimte voor toelichting

	Ontwikkelingen





	Toelichting zekere maatregelen en jaar van invoering





	
	Toelichting onzekere maatregelen en jaar van invoering






	Niet in het werkboek genoemde maatregelen (beschrijving)
Indien maatregelen worden genomen die niet in het werkboek staan beschreven maar wel onder het betreffende thema thuishoren, kan daarop een toelichting worden gegeven.





	Eventuele geformuleerde doelstelling met betrekking tot geluidhinder
Het instrument BMP werkt optimaal wanneer ook doelstellingen door het bedrijf worden opgenomen voor een thema of themaonderdeel (bv. het volledig wegnemen van geluidhinder(klachten), of het reduceren van geluidhinder(klachten) met 50%, voor het jaar 2012). Indien voor doelstellingen wordt gekozen dan kunnen die hier worden vermeld.






2.8	Verstoring: geur

·	Waren er afgelopen jaren klachten over geurhinder?		ja/nee
(doorhalen wat niet van toepassing is)

·	Zijn maatregelen nodig ter bestijding van geurhinder?		ja/nee
(doorhalen wat niet van toepassing is)


Maatregelen
-	Voor zekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt zeker de maatregelen uit te voeren.
-	Voor onzekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt welke maatregelen
worden uitgevoerd indien aan bepaalde financiële voorwaarden is voldaan en/of
welke maatregelen worden uitgevoerd indien aan bepaalde technische voorwaarden
is voldaan.	
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omschrijving
jaar van 
invoering
status 
Z, O
toelichting
































	Ruimte voor toelichting

	Ontwikkelingen





	Toelichting zekere maatregelen en jaar van invoering





	Toelichting voorwaardelijke maatregelen (aan welke voorwaarden moet worden voldaan, hoe zal daar aan worden voldaan?) en jaar van invoering





	Toelichting onzekere maatregelen en jaar van invoering






	Niet in het werkboek genoemde maatregelen (beschrijving)
Indien maatregelen zullen worden genomen die niet in het werkboek staan beschreven maar wel onder het betreffende thema thuishoren, kan daarop een toelichting worden gegeven.





	Eventuele geformuleerde doelstelling met betrekking tot geur
Het instrument BMP werkt optimaal wanneer ook doelstellingen door het bedrijf worden opgenomen voor een thema of themaonderdeel (bv. het volledig wegnemen van geurhinder(klachten), of het reduceren van geurhinder(klachten) met 50%, voor het jaar 2012). Indien voor doelstellingen wordt gekozen dan kunnen die hier worden vermeld.






2.9	Verstoring: externe veiligheid

Externe veiligheid
ja
nee
n.v.t.
Voldoet u aan PGS 8/CPR richtlijn 3?



Voldoet u aan PGS 15/CPR richtlijn 15-1?



Voldoet u aan PGS15/ CPR richtlijn 15-2?



Valt uw bedrijf onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO)?



Bent u tevens VR-plichtig? (veiligheidsrapport)



De CPR richtlijn is vervangen door de PGS- richtlijn. In de vergunning kan nog wel verwezen worden naar de CPR-richtlijn. 

Maatregelen
-	Voor zekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt zeker de maatregelen uit te voeren.
-	Voor onzekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt welke maatregelen
worden uitgevoerd indien aan bepaalde financiële voorwaarden is voldaan en/of
welke maatregelen worden uitgevoerd indien aan bepaalde technische voorwaarden
is voldaan.	
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nummer



omschrijving
jaar van 
invoering
status 
Z, O
toelichting
































	Ruimte voor toelichting

	Ontwikkelingen





	Toelichting zekere maatregelen en jaar van invoering





	
	Toelichting onzekere maatregelen en jaar van invoering






	Niet in het werkboek genoemde maatregelen (beschrijving)
Indien maatregelen zullen worden genomen die niet in het werkboek staan beschreven maar wel onder het betreffende thema thuishoren, kan daarop een toelichting worden gegeven.





	Eventuele geformuleerde doelstelling met betrekking tot externe veiligheid
Het instrument BMP werkt optimaal wanneer ook doelstellingen door het bedrijf worden opgenomen voor een thema of themaonderdeel. Indien voor doelstellingen wordt gekozen dan kunnen die hier worden vermeld.







2.10	Verdroging

De watervoorziening van het bedrijf bestaat uit:
ja
nee
leidingwater


eigen gewonnen grondwater


oppervlaktewater




Maatregelen
-	Voor zekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt zeker de maatregelen uit te voeren.
-	Voor onzekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt welke maatregelen
worden uitgevoerd indien aan bepaalde financiële voorwaarden is voldaan en/of
welke maatregelen worden uitgevoerd indien aan bepaalde technische voorwaarden
is voldaan.	
.
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omschrijving
jaar van 
invoering
status 
Z, O
toelichting
































	Ruimte voor toelichting

	Ontwikkelingen





	Toelichting zekere maatregelen en jaar van invoering





		Toelichting onzekere maatregelen en jaar van invoering






	Niet in het werkboek genoemde maatregelen (beschrijving)
Indien maatregelen zullen worden genomen die niet in het werkboek staan beschreven maar wel onder het betreffende thema thuishoren, kan daarop een toelichting worden gegeven.





	Eventuele geformuleerde doelstelling met betrekking tot verdroging
Het instrument BMP werkt optimaal wanneer ook doelstellingen door het bedrijf worden opgenomen voor een thema of themaonderdeel (bijvoorbeeld een reductie van het waterverbruik met 40% in 2012  t.o.v. 1995). Indien voor doelstellingen wordt gekozen dan kunnen die hier worden vermeld.







2.11	Milieuzorg

Milieuzorgsysteem
ja
nee
deels
Heeft u een milieuzorgsysteem in uw bedrijf ingevoerd?



Is uw milieuzorgsysteem gecertificeerd op basis van ISO14001 of EMAS?





Maatregelen
-	Voor zekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt zeker de maatregelen uit te voeren.
-	Voor onzekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt welke maatregelen
worden uitgevoerd indien aan bepaalde financiële voorwaarden is voldaan en/of
welke maatregelen worden uitgevoerd indien aan bepaalde technische voorwaarden
is voldaan.	
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omschrijving
jaar van 
invoering
status 
Z, O
toelichting





































	Ruimte voor toelichting

	Ontwikkelingen





	Toelichting zekere maatregelen en jaar van invoering





		Toelichting onzekere maatregelen en jaar van invoering






	Niet in het werkboek genoemde maatregelen (beschrijving)
Indien maatregelen zullen worden genomen die niet in het werkboek staan beschreven maar wel onder het betreffende thema thuishoren, kan daarop een toelichting worden gegeven.





	Eventuele geformuleerde doelstelling met betrekking tot milieuzorg
Het instrument BMP werkt optimaal wanneer ook doelstellingen door het bedrijf worden opgenomen voor een thema of themaonderdeel (bijvoorbeeld ISO14001-certificering voor einde van het jaar 2012). Indien voor doelstellingen wordt gekozen dan kunnen die hier worden vermeld.







2.12	Overige aspecten


Voor bedrijven die op strategisch niveau met milieu aan de slag willen gaan, liggen er kansen om de eigen “milieuagenda” met één of meer van deze thema’s completer, uitdagender en/of kansrijker te maken. Naast de “verplichte onderdelen” die uit de IMT voortvloeien kunnen daarom in dit onderdeel “extra” onderwerpen worden opgenomen. Extra aandacht kan worden gegeven aan het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO)

De onderwerpen waarop wordt gedoeld staan allemaal in het teken van duurzaamheid. Voor de bedrijven gaat het dan om duurzaam ondernemen. Mogelijke onderwerpen kunnen zijn:
·	MVO
·	productgerichte milieuzorg
·	ecodesign
·	duurzame energie
·	duurzaam bedrijventerrein
·	dematerialisatie
·	transport/distributie
·	preventie.

Voor de meeste van deze onderwerpen is in het werkboek nadere informatie opgenomen. In de online-versie van het werkboek kan deze informatie snel opgespoord worden via de mogelijkheid van “vrij zoeken” in het Zoeken-gedeelte. Ook onder het thema ‘Milieuzorg’ treft u maatregelen aan voor dit onderwerp.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO)
ja
nee
Heeft u voor uw bedrijf de MVO-scan ingevuld?


Is het bedrijf op basis van de resultaten uit de MVO-scan voornemens verdere stappen op dit terrein te ondernemen?




Maatregelen
-	Voor zekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt zeker de maatregelen uit te voeren.
-	Voor onzekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt welke maatregelen
worden uitgevoerd indien aan bepaalde financiële voorwaarden is voldaan en/of
welke maatregelen worden uitgevoerd indien aan bepaalde technische voorwaarden
is voldaan.
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