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Bezoekadres: Schumanpark 75

Postcode: 7336 AS

Vestigingsplaats: Apeldoorn

Postbus: 703

Postbus postcode: 7300 AP

Postbus plaats: Apeldoorn

Directie: O. Bruinsma

Contactpersoon: P. van den  Brink

Telefoonnummer:   055-5433280

Faxnummer:  055-5333285

Email adres:  info@vanelst.org

1. Bedrijfsprofiel

Uitvoerder: P. van den  Brink 

Functie: Milieu

Aantal werknemers:  11-25

Werkzame personen: 24

Uitvoerder Functie E-mail

P. van den Brink Milieu

M. Bouwman HRM marybouwman@vanelst.org

M. Coenen Plv. productieleider mennocoenen@vanelst.org

In de hieronderstaande paragrafen vindt u als eerste algemene NAW  gegevens  over  uw  bedrijf  waarna
in de daaropvolgende paragraaf een overzicht wordt gegeven over  de  in  uw  bedrijf  aanwezige
bedrijfsprocessen en specifieke grafische machines en de afdelingen waar  deze  onder  vallen.

mailto:info@vanelst.org
mailto:marybouwman@vanelst.org
mailto:mennocoenen@vanelst.org


MILIEU RI&E Grafimedia rapportages Milieumaatregelen

5 van 13Rapport versie  1.0.0

3. Milieumaatregelen  (Algemeen)

Dit onderdeel van de lijst Milieumaatregelen gaat met name in op de algemeen  van  toepassing  zijnde
milieumaatregelen in onze branche. Hierbij valt te denken aan milieumaatregelen met  betrekking  tot  een
verantwoord beleid rond grond-, hulp- en afvalstoffen, geluid-  en  geurhinder  en  lozingen  van  afvalwater.
Kortom deze lijst gaat in op de op de branche van toepassing zijnde  milieuaspecten.

Bedrijf Algemeen

Nummer Omschrijving
maatregel

Datum
Uitvoering

ToelichtingFactsheet of
Bronmateriaal

Nale-
ving?

RIO.1 In rioleringstekening
vastleggen van de loop  van
het rioolstelsel en de
aansluitpunten van  openbaar
riool

 rioleringen -

RIO.2 Afdichten van  bestaande
schrobputjes in werkruimtes
en opslagplaatsen waar
chemicaliën  voorkomen

 rioleringen -

RIO.3 Bij nieuwe situaties geen
schrobputjes in  werkvloeren
en opslagplaatsen

 rioleringen -

RIO.4 Bij nieuwe situaties:
rioolbuizen dienen bestand te
zijn tegen de te lozen stoffen,
en de stoffen die eventueel  bij
calamiteiten vrij kunnen
komen

 rioleringen nvt -

RIO.5 Bij nieuwe situaties: een
inspectieputje, indien dat niet
mogelijk is overleg met
bevoegd gezag voor  een
andere  monstername

 rioleringen nvt -

RIO.6 Aantasting en deformatie  van
het riool moet worden
voorkomen

 rioleringen -

RIO.7 Voorkomen van lekkage  van
rioleringen en als  gevolg
daarvan   bodemverontreiniging
door jaarlijkse inspectie,  voor
zover dit bovenvloers en  in
kruipruimten mogelijk is

VVE van het
bedrijventerrein  regelt
dit.

 rioleringen -
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Bedrijf Algemeen

Nummer Omschrijving
maatregel

Datum
Uitvoering

ToelichtingFactsheet of
Bronmateriaal

Nale-
ving?

RIO.8 Nagaan of niet te  inspecteren
delen van de  riolering
beschadigd kunnen zijn
geraakt in het verleden. Bij
aanwijzingen voor lekkages  in
het verleden zo  mogelijk
inwendig inspecteren van  de
riolering met een  camera

 rioleringen nvt -

RIO.9 Jaarlijks reinigen en
controleren van  de
olie-waterafscheider door  een
rioleringreinigingsbedrijf

 rioleringen nvt -

RIO.10 Eenmalige controle of
schoonwaterriool dan  wel
afvalwaterriool correct op  het
gemeentelijk  schoonwaterriool
dan wel afvalwaterriool  is
aangesloten

 rioleringen nvt -

RIO.11 Bij nieuwe situaties m.b.t. 220,
240, 260: installatie van een
afsluiter tussen het
bedrijfsriool en openbare  riool
Bestaande situaties: er dient
een voorziening aanwezig  te
zijn om de bedrijfsriolering  in
geval van calamiteiten van  het
openbaar riool

 rioleringen nvt -

RIO.12 In geval van  calamiteiten:
afsluiten riool, leegzuigen en
vloeistof afvoeren  als
gevaarlijk afval en  de
calamiteit melden

 rioleringen nvt -

OGT.x Opslag in ondergrondse  tanks
overeenkomstig
beschermingsniveau CPR  9-1

ondergrondse
tanks

nvt -

IMZ-014 Het bedrijf beschikt over  een
goed werkend
milieuzorgsysteem

factsheet
milieuzorg

-
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Bedrijf Algemeen

Nummer Omschrijving
maatregel

Datum
Uitvoering

ToelichtingFactsheet of
Bronmateriaal

Nale-
ving?

IMZ-015 Het bedrijf heeft  gecontroleerd
in hoeverre  de
vergunningverlener   de
maatregelen uit de
Milieubeleidsovereenkomst
toegepast heeft in haar
milieuvergunning (zijn  er
concrete
MBO-vergunningvoorschriften
opgenomen?)

vergunningen -

IMZ-016 Het bedrijf maakt ten  behoeve
van het opstellen van  een
officiële WM-melding  gebruik
van het speciaal voor  de
grafimedia-branche  ontwikkelt
meldingsformulier

meldingsformulier nvt -

IMZ-017 Het bedrijf maakt ten  behoeve
van het aanvragen  van  een
milieubeheervergunning,
gebruik van het speciaal  voor
de  grafimedia-branche
ontwikkelt  ‘Aanvraagformulier
WM’.

meldingsformulier nvt -

IMZ-018 Het bedrijf maakt ten  behoeve
van het aanvragen  van  een
Wvo-vergunning  gebruik  van
het speciaal voor de
grafimedia-branche
ontwikkelde  formulier
‘Wvo-vergunning’.  (Alleen  van
toepassing op  flexografie,
zeefdrukkerijen en  diepdruk)

VWO formulier nvt -

VER Factsheet ‘Ver: Vergunningen’
is aandachtig  doorgenomen
(zie helpfile)

vergunningen -

LOZ Factsheet 'Loz: lozingen' is
aandachtig doorgenomen  (zie
helpfile)

lozingen -

RIO Factsheet 'Rio: Rioleringen' is
aandachtig  doorgenomen

rioleringen -



MILIEU RI&E Grafimedia rapportages Milieumaatregelen

8 van 13Rapport versie  1.0.0

Bedrijf Algemeen

Nummer Omschrijving
maatregel

Datum
Uitvoering

ToelichtingFactsheet of
Bronmateriaal

Nale-
ving?

IMZ Factsheet ‘Imz: Milieuzorg’ is
aandachtig doorgenomen  (zie
helpfile)

factsheet
milieuzorg

-

IMZ-31 Het bedrijf beschikt over  een
overzichtelijk  Gevaarlijk
Stoffenregister.

CMBO Gevaarlijk
Stoffenregister

nvt -

BSB.x Deelname aan het
BSB-programma
'Bodemsanering van in  gebruik
zijnde bedrijfsterreinen'  (zie
factsheet  Bodemsanering)

Containermaatrege
len

nvt -

OGT.x Voorkomen  van
bodemverontreiniging  bij
ondergrondse tanks. (zie
factsheet  Ondergrondse
tanks)

Containermaatrege
len

nvt -

BSB.x Deelname aan het
BSB-programma
'Bodemsanering van in  gebruik
zijnde bedrijfsterreinen'  (zie
factsheet  Bodemsanering)

Bodemsanering nvt -

In dit deel van de checklist vindt u de milieumaatregelen die specifiek verbonden zijn  aan  de  grafische
bedrijfsprocessen die u  opgegeven  heeft.

3.1 Maatregelen per afdeling

Bedrijfskantoor

Nummer Omschrijving
maatregel

Factsheet of
Bronmateriial

Datum
Uitvoering

ToelichtingNale-
ving?

ESV.x Afvalstoffen  afvoeren  conform
de EURAL  wetgeving
(ESV-lijst / Milieu-informatie
leveranciers)

Grond-, hulp- en
afvalstoffen:
ESV-lijst
Lozingsbeleid
Milieu-informatie-sy

I.o.v. met onze
afvalverwerken   wordt
restmateriaal  afgevoerd.
Zij voorzien ons  van
stickers die wij op dit

nvt -
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Bedrijfskantoor

Nummer Omschrijving
maatregel

Factsheet of
Bronmateriial

Datum
Uitvoering

ToelichtingNale-
ving?

ESV.x Afvalstoffen  afvoeren  conform
de EURAL  wetgeving

steem leveranciers restafval  moeten
plakken.

GHA.2 (ESV-lijst / Milieu-informatie
leveranciers)

Grond-, hulp- en
afvalstoffen

-

IMZ-019 Oud papier wordt  apart
ingezameld.

Interne milieuzorg -

IMZ-020 Klein gevaarlijk afval  (KGA)
wordt apart ingezameld  en
afgegeven aan  een  erkende
inzamelaar

Interne milieuzorg -

IMZ-021
a

Tonercardridges wordt  apart
ingezameld en ter  hergebruik
aangeboden.

Interne milieuzorg -

IMZ-021
b

Tonercardridges  (zwart)
worden als gewoon
bedrijfsafval  verwijderd,  omdat
ze niet ter hergebruik
aangeboden kunnen  worden.

Interne milieuzorg Alle lege cartridges e.d.
worden  teruggestuurd
naar Xerox.

nvt -

IMZ-021
c

Tonercardridges  (kleur)
worden apart als  gevaarlijk
afval ingezameld, omdat  ze
niet ter hergebruik
aangeboden kunnen  worden.

Interne milieuzorg Alle lege cartridges e.d.
worden  teruggestuurd
naar Xerox.

nvt -

Productiehal

Nummer Omschrijving
maatregel

Factsheet of
Bronmateriial

Datum
Uitvoering

ToelichtingNale-
ving?

IMZ-013 Factsheet Module 280
‘Nabewerken’ is  aandachtig
doorgenomen (zie  helpfile)

Interne milieuzorg -



MILIEU RI&E Grafimedia rapportages Milieumaatregelen

10 van 13Rapport versie  1.0.0

Productiehal

Nummer Omschrijving
maatregel

Factsheet of
Bronmateriial

Datum
Uitvoering

ToelichtingNale-
ving?

OPS.x Omgang met  gevaarlijke
stoffen (opslag en  gebruik)
overeenkomstig
beschermingsniveau  CPR
15-1 richtlijn / PGS 15 Richtlijn

Opslag  gevaarlijke
stoffen in
emballage

nvt -

ESV.x Afvalstoffen  afvoeren  conform
de EURAL  wetgeving
(ESV-lijst / Milieu-informatie
leveranciers)

Grond-, hulp- en
afvalstoffen:
ESV-lijst
Lozingsbeleid
Milieu-informatie-sy
steem leveranciers

I.o.m. onze
afvalverwerker   wordt
evt. restafval  conform
de richtlijnen  afgevoerd.

nvt -

BOD.1 Beoordeling van  bestaande
werkvloeren en zo  nodig
aanvullende  voorzieningen  en
maatregelen treffen. (Dit  geldt
voor bestaande situaties.) 

Vloeistofkerendhei
d van  werkvloeren

-

BOD.2 Aanbrengen  van
vloeistofdichte of
vloeistofkerende vloeren.  (Dit
geldt voor nieuwe  situaties)

Vloeistofkerendhei
d van  werkvloeren

nvt -

GEL.1x Geluid: Toepassing  van
maatregelen ter voorkoming  of
wegname van  geluidhinder
(zie Factsheet Geluidhinder)

Containermaatrege
len

-

GEL.2x Trilling: Toepassing  van
maatregelen ter voorkoming  of
wegname  van  Trillinghinder
(zie Factsheet Geluidhinder)

Containermaatrege
len

nvt -

MIS.x Gebruik en afvoer  van
(gevaarlijke) stoffen  door
gebruik te maken  van
Milieu-informatiesysteem
leveranciers (zie  factsheet
Milieu-informatiesysteem
leveranciers)

Containermaatrege
len

Er is vrijwel geen sprake
van gevaarlijk  afval.

nvt -

LOZ.1 Afvalstoffen en  spoelwater
alleen lozen indien Milieu
informatie leveranciers  dit
toestaat

Lozingsbeleid nvt -
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Productiehal

Nummer Omschrijving
maatregel

Factsheet of
Bronmateriial

Datum
Uitvoering

ToelichtingNale-
ving?

GHA.2 Afvoer  afvalstoffen  volgens
voorkeursvolgorde:
- lozen
-  bedrijfsafval
- gevaarlijk  afval

Grond-, hulp- en
afvalstoffen

-

GHA.3 Poetsdoeken zijn gevaarlijk
afval

Grond-, hulp- en
afvalstoffen

Gebruikte poetsdoeken
gaan retour  leverancier.

-

GHA.4 Poetsdoeken
milieu-hygiënisch opslaan en
afvoeren

Grond-, hulp- en
afvalstoffen

Gebruikte poetsdoeken
gaan retour  leverancier.

-

GHA.5 Onzeker: Inzameling en
recycling van krimp- en
rekfolie

Grond-, hulp- en
afvalstoffen

-

280.1 Niet lozen restanten waterige
lijmen

Nabewerken -

280.2 Minimaliseren vracht  waterige
lijmen in spoelwater

Nabewerken -

280.3 Alleen lozen van  spoelwater
met waterige lijmen als
loosbaar  volgens
Milieu-informatiesysteem
leveranciers

Nabewerken -

IMZ-019 Oud papier wordt  apart
ingezameld.

Interne milieuzorg -

IMZ-020 Klein gevaarlijk afval  (KGA)
wordt apart ingezameld  en
afgegeven aan  een  erkende
inzamelaar

Interne milieuzorg -

IMZ-030 Het bedrijf beschikt over  alle
relevante
veiligheidsinformatiebladen
van de stoffen die op  deze
afdeling gebruikt  worden.

Interne milieuzorg -
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Expeditie en Magazijn

Nummer Omschrijving
maatregel

Factsheet of
Bronmateriial

Datum
Uitvoering

ToelichtingNale-
ving?

OPS.x Omgang met  gevaarlijke
stoffen (opslag en  gebruik)
overeenkomstig
beschermingsniveau  CPR
15-1 richtlijn / PGS 15 Richtlijn

Opslag  gevaarlijke
stoffen in
emballage

Door geringe
hoeveelheid is dit
eigenlijk niet van
toepassing.

-

ESV.x Afvalstoffen  afvoeren  conform
de EURAL  wetgeving
(ESV-lijst / Milieu-informatie
leveranciers)

Grond-, hulp- en
afvalstoffen:
ESV-lijst
Lozingsbeleid
Milieu-informatie-sy
steem leveranciers

i.o.m. onze  afvalwerking
wordt evt.  restafval
volgens richtlijnen
afgevoerd.

nvt -

BOD.1 Beoordeling van  bestaande
werkvloeren en zo  nodig
aanvullende  voorzieningen  en
maatregelen treffen. (Dit  geldt
voor bestaande situaties.) 

Vloeistofkerendhei
d van  werkvloeren

nvt -

BOD.2 Aanbrengen  van
vloeistofdichte of
vloeistofkerende vloeren.  (Dit
geldt voor nieuwe  situaties)

Vloeistofkerendhei
d van  werkvloeren

nvt -

GEL.1x Geluid: Toepassing  van
maatregelen ter voorkoming  of
wegname van  geluidhinder
(zie Factsheet Geluidhinder)

Containermaatrege
len

-

GEL.2x Trilling: Toepassing  van
maatregelen ter voorkoming  of
wegname  van  Trillinghinder
(zie Factsheet Geluidhinder)

Containermaatrege
len

nvt -

MIS.x Gebruik en afvoer  van
(gevaarlijke) stoffen  door
gebruik te maken  van
Milieu-informatiesysteem
leveranciers (zie  factsheet
Milieu-informatiesysteem
leveranciers)

Containermaatrege
len

i.o.m. onze  afvalwerking
wordt evt.  restafval
volgens richtlijnen
afgevoerd.

-

GHA.2 Afvoer  afvalstoffen  volgens
voorkeursvolgorde:
- lozen
-  bedrijfsafval
- gevaarlijk  afval

Grond-, hulp- en
afvalstoffen

-
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Expeditie en Magazijn

Nummer Omschrijving
maatregel

Factsheet of
Bronmateriial

Datum
Uitvoering

ToelichtingNale-
ving?

GHA.3 Poetsdoeken zijn gevaarlijk
afval

Grond-, hulp- en
afvalstoffen

-

GHA.3 Poetsdoeken
milieu-hygiënisch opslaan en
afvoeren

Grond-, hulp- en
afvalstoffen

-

GHA.4 Poetsdoeken
milieu-hygiënisch opslaan en
afvoeren

Grond-, hulp- en
afvalstoffen

-

IMZ-019 Oud papier wordt  apart
ingezameld.

Interne milieuzorg -

IMZ-020 Klein gevaarlijk afval  (KGA)
wordt apart ingezameld  en
afgegeven aan  een  erkende
inzamelaar

Interne milieuzorg Er is vrijwel geen sprake
van gevaarlijk  afval.

-


