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Verzoek
De aanvrager verzoekt om een beoordeling van het door hen opgestelde conceptbesluit. Het
conceptbesluit heeft betrekking op de gelijkwaardigheid van de volgende voorziening:
- een gebruikte houten mestsilo, dat bij aanleg niet is voorzien van een door het KIWA
afgegeven KOMO-attest voor mestbassins en afdekkingen mestbassins (BRL 2342)
Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling
artikel 3.68 lid 2 van de Activiteitenregeling
Conceptbesluit
De aanvrager heeft in haar conceptbesluit aangegeven dat de hierboven omschreven voorziening
te beschouwen is als een voorziening die ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming van
het milieu bereikt als de voorgeschreven voorziening in het Activiteitenbesluit.
Advies
De Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit is het eens met de conclusie in het
conceptbesluit. Naar het oordeel van de deskundigen is voor deze gebruikte houten mestsilo, dat
bij de aanleg niet is voorzien van een door het KIWA afgegeven KOMO-attest voor mestbassins en
afdekkingen mestbassins, voldoende aangetoond dat met deze mestsilo een gelijkwaardig niveau
van bescherming van het milieu bereikt wordt als met een silo met een door KIWA afgegeven
KOMO-attest.
Wel worden er nog enkele aanbevelen gegeven.
Motivering advies
Algemeen
Bij het verzoek is een rapportage gevoegd waarin de gelijkwaardigheid voldoende wordt
onderbouwd. De volgende punten zijn hierin opgenomen:
- Voor een nieuwe silo is in het verleden een statische berekening gemaakt. Deze berekening
staat in een rapportage welke is bijgevoegd.
- De gebruikte silo wordt opgebouwd uit gebruikte houten wanden en stalen delen. De
betonplaat en de afdekking worden uit volledig nieuwe materialen vervaardigd.
- Uit controle van het gebruikte hout blijkt dat de kwaliteit en dikte van het hout in orde zijn.
De stalen onderdelen zijn nog volledig intact en tonen geen roestvorming.
- In het rapport is aangegeven dat voor elk onderdeel de dimensie is vergeleken met de
gegevens in de rapportage m.b.t. de statische berekening en per onderdeel de kwaliteit van
de huidige toestand is vergeleken met de kwaliteit van het nieuwe product. Hieruit blijkt
dat de in het verleden gemaakte statische berekening nog steeds voldoet.
- Er wordt aangegeven dat met bovenstaande bevindingen een referentieperiode van 10 jaar
zeker gehaald zal worden.
Aanbevelingen
Aanvullend opnemen dat de gelijkwaardigheid wordt toegestaan voor een periode van 10
jaar en dat daarna herkeuring moet plaatsvinden door een bedrijf dat door KIWA
gecertificeerd is overeenkomstig BRL 2344.
Eerdere aanbeveling van de Deskundigenpool was dat de afgegeven referentieperiode niet
groter is dan de garantie van de leverancier op de mestsilo. In de bijgevoegde stukken is
echter geen productgarantie van de leverancier aangetroffen. Een productgarantie biedt
extra zekerheid dat de mestsilo tenminste gedurende de garantieperiode zal voldoen. De
leverancier zal namelijk geen risico nemen met het bepalen van zijn garantieperiode.

