AMBTSHALVE
WIJZIGING VERGUNNING
van 3 maart 1994, nr. 94/3.574/8/5, MA
INGEVOLGE DE

WET MILIEUBEHEER
ZOALS VERLEEND AAN

Scheepswerf Feike Jager, h.o. "Droogdok Groningen

Groningen, 28 mei 2002
Nr. 2002-7.960/22, RMM

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen

: 28 mei 2002

Reg.nr.

: 2002-7.96022, RMM

Procedurenr. : 5460
Verzonden

: 3 juni 2002

AMBTSHALVE WIJZIGING
♦ Inleiding
Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer
Met ingang van 1 maart 1996 is de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer in werking
getreden. Hierdoor is er een wijziging ontstaan in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
en de Wet milieubeheer (Wm). De op artikel 8.45 van de Wet milieubeheer gebaseerde Instructieregeling verplicht ons om voor afvalwaterlozingen in het openbaar riool afkomstig van inrichtingen,
waarvoor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wm is vereist en waarvoor wij het bevoegde gezag zijn, voorschriften in de Wm-vergunning op te nemen.
Door het stellen van deze voorschriften wordt beoogd de nadelige gevolgen voor het milieu van indirecte lozingen te voorkomen of te beperken. Onder deze nadelige gevolgen vallen in ieder geval de
nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater, waarop de lozing uiteindelijk uitkomt, en afhankelijk
van de route waarlangs het bedrijfsafvalwater wordt afgevoerd, ook de nadelige gevolgen voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het openbaar riool. Indien, zoals hier het geval is, na de
inwerkingtreding van de Instructieregeling Lozingsvoorschriften milieubeheer een vergunning ingevolge de Wm is verleend, is de gemeentelijke lozingsverordening riolering niet meer van toepassing.
Geldende vergunning
Bij ons besluit van 3 maart 1994, nr. 94/3.574/8/5, MA is aan Scheepswerf Feike Jager, h.o. "Droogdok Groningen vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking
hebben van een reparatiebedrijf voor schepen.
Reden tot wijziging
Op basis van artikel 8.22 van de Wm dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of beperkingen
waaronder de vergunning is verleend nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van
technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en de ontwikkeling tot de kwaliteit van
het milieu. Op grond van artikel 8.23 van de Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een
vergunning is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken.

In meergenoemde vergunning zijn voor afvalwaterlozing op het openbaar riool geen voorschriften volgens de Instructieregeling opgenomen. Conform artikel 3, 1e lid van deze Instructieregeling dient het
bevoegd gezag de voorschriften ingevolge de Instructieregeling, vóór 1 maart 2003, aan de vergunning
te verbinden. Dit is tevens de datum waarop de nog bestaande lozingsvergunningen ingevolge gemeentelijke Lozingsverordeningen zullen vervallen. Om die reden zullen met onderhavige ambtshalve
wijziging de voorschriften aan de vigerende Wm-vergunning van Scheepswerf Feike Jager h/o
"Droogdok Groningen" te Groningen worden toegevoegd.
♦ Reacties
Omtrent het voornemen (brieven 22 februari '02, nrs.2002-2.971a/8,RMM t/m 2002-2.971c/8, RMM)
zijn binnen de daarvoor gestelde termijn bij ons géén mondelinge en/of schriftelijke reacties binnengekomen.
Bij brieven van 7 mei 2002, nrs. 2002-7.117a/19, RMM t/m 2002-7.117c/19, RMM hebben wij
een exemplaar van het ontwerpbesluit gezonden aan vergunninghoudster en tevens mede om
advies verzonden aan de bij deze procedure betrokken adviseurs.
Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit (van 13 mei t/m 27 mei 2002) en de mogelijkheid tot indienen van schriftelijke bedenkingen is mededeling gedaan in de navolgende
kranten:
- DGD, editie Noord
van 10 mei 2002 (reg.nr. 2002/R&M/0159) en
- de Nederlandse Staatscourant
van 10 mei 2002 (reg.nr. 2002/R&M/0160).
Binnen de gestelde termijn van ter inzage ligging zijn bij ons college géén schriftelijke bedenkingen tegen het ontwerpbesluit ingebracht. Sedertdien zijn tenminste twee weken verstreken
en zijn aan ons college verder door de bij deze procedure betrokken adviseurs ook géén adviezen uitgebracht. Gelet op het vorenstaande kunnen wij thans een besluit nemen.
Van de terinzagelegging van het besluit (van 10 juni t/m 22 juli 2002) en de mogelijkheid tot
het instellen van beroep is mededeling gedaan in de navolgende kranten:
- DGD, editie Noord
van 8 juni 2002 (reg.nr. 2002/R&M/0177) en
- de Nederlandse Staatscourant
van 7 juni 2002 (reg.nr. 2002/R&M/0178).
♦ Inhoudelijke beoordeling
Op basis van artikel 8.22, 4e lid, Wm, dient de aanpassing te worden beoordeeld aan de hand van de
artikelen 8.7 t/m 8.17 van de Wm. Het betrokken aspect afvalwater wordt hieronder verder uitgewerkt.
Voor de overige aspecten is geen aanleiding om deze in de overweging te betrekken.
De activiteiten bij Jager richten zich op het repareren van schepen met een mogelijke lengte van groter
dan 25 meter, oppervlaktebehandeling (schoonspuiten en conserveren) en reparaties in een werkplaats.
Vanuit de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:
1. hemelwater van het kantoor/ werklokaal;
2. hemelwater van de dokvloer;
3. water en slib, dat achterblijft op de dokvloer direct na het dokken;
4. afvalwater, dat ontstaat bij het schoonspuiten en conserveren van de ingedokte schepen;
5. afvalwater, dat ontstaat bij reparaties aan de buitenkant van ingedokte schepen.
Bij werkzaamheden in de werkplaats komt geen afvalwater vrij.

Hemelwater van het kantoor/ werklokaal als vermeld onder 1 wordt rechtstreeks teruggevoerd op het
oppervlaktewater. Buiten werktijden wordt ook hemelwater van de schone dokvloer als vermeld onder
2, via een bezinkinrichting met een filter, op het oppervlaktewater geloosd. Voor de lozing van deze
afvalwaterstromen op het oppervlaktewater is Scheepswerf Feike Jager h/o "Droogdok Groningen" in
bezit van een vergunning ingevolge artikel 1, lid 1 Wvo, welke (integraal met de Wm-vergunning) is
verleend bij besluit van ons college van 3 maart 1994, nr 94/3574/8/5, MA.
De afvalwaterstromen als vermeld onder 3 t/m 5 worden afgevoerd naar de bezinkinrichting welke van
een filter is voorzien. Ook wordt gedurende werktijden de afvalwaterstroom als vermeld onder 2 afgevoerd naar deze bezinkinrichting. Vanuit deze bezinkinrichting wordt het afvalwater afgevoerd op de
riolering van de gemeente Groningen. Voornoemde lozingen op het openbaar riool zullen middels het
stellen van voorschriften, zoals genoemd in de Instructieregeling voorschriften milieubeheer, worden
gereguleerd om eventuele nadelige gevolgen van de indirecte lozingen te voorkomen dan wel te beperken.
BESLISSING
Gelet op het bepaalde bij en krachtens de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer besluiten wij:
I.

de bij besluit van ons college van 3 maart 1994, nr. 94/3.574/8/5, MA aan Scheepswerf Feike
Jager, h.o. "Droogdok Groningen" verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te wijzigen in die zin dat de voorschriften in meergenoemde vergunning worden aangevuld met de
navolgende voorschriften:
AFVALWATER
1.

De in het openbaar riool te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit:
a. hemelwater van de dokvloer;
b. water dat achterblijft op de dokvloer direct na het dokken;
c. afvalwater dat ontstaat bij werkzaamheden aan ingedokte schepen.

2.

Afvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of de hoeveelheid ervan:
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd, van een openbaar riool, een door een
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool
of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
b. de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool, of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd;
c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk
worden beperkt.

3.

De in voorschrift 1 vermelde afvalwaterstromen, welke afvloeien van de vloer van het dok
dienen door een slibvangput (bezinkinrichting) te worden geleid alvorens deze in het openbaar riool mogen worden gebracht.

4.

De bezinkinrichting als bedoeld in voorschrift 3 dient zodanig te zijn geplaatst dat deze
goed bereikbaar is en dient zo vaak al voor de goede werking noodzakelijk is te worden geledigd en te worden gereinigd. Het is niet toegestaan de tijdens de lediging en reiniging
vrijkomende afvalstoffen te lozen.

II.

5.

Van het ledigen van van slibvangput en olieafscheider dient een logboek te worden bijgehouden, waarin de volgende gegevens zijn vermeld:
• data waarop onderhoud is gepleegd aan de bezinkinrichting;
• data waarop de afvalstoffen zijn afgevoerd (met afgifte bonnen);
• naam en adres verwerkingsbedrijf;
• hoeveelheid en samenstelling van de afgevoerde afvalstoffen.

6.

Vergunninghoudster dient het logboek gedurende 5 jaren te bewaren.

te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:
1. Scheepswerf Feike Jager h/o "Droogdok Groningen", p/a Winschoterdiep 161a, 9724 GS
Groningen;
2. de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen, postbus 630,
9700 AP Groningen;
3. VROM - Inspectie Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
4. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, p/a Postbus
742, 9700 AS Groningen;
5. het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

Groningen,
Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen:
, voorzitter.

, griffier.

Aan Scheepswerf Feike Jager
h.o. "Droogdok Groningen"
t.a.v. de heer F. Jager
p/a Winschoterdiep 161a
9724 GS GRONINGEN

Nr. 2002-7.960a/ , RMM.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050) 316 42 69.
Bijlage(n)

:

2.

Onderwerp

:

Wijziging Wm-vergunning
(Prjnr. 5460) "Droogdok Groningen"

Geachte heer Jager,
Bijgaand doen wij u toekomen ons besluit van
juni 2002, nr. 2002-7.960/ , RMM tot wijziging van
de bij ons besluit van 3 maart 1994, nr. 94/3.574/8/5, MA aan Scheepswerf Feike Jager h/o "Droogdok
Groningen" te Groningen, verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor het oprichten en in werking hebben van een reparatiebedrijf voor schepen. Tevens is bijgevoegd een
exemplaar van de kennisgeving.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van bijgevoegde stukken.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der
provincie Groningen,

, voorzitter.

, griffier.

AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING
De aan Scheepswerf Feike Jager h/o "Droogdok Groningen" te Groningen bij besluit van 3 maart
1994, nr. 94/3.574/8/5, MA verleende vergunning is gewijzigd. In de hierboven genoemde vergunning
waren geen voorschriften opgenomen die conform de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer zijn uitgevoerd. Daarom zijn thans voorschriften voor afvalwaterlozing(en) in het openbaar
riool conform de Instructieregeling opgenomen.
Reden tot wijziging van de vergunning.
De aanleiding voor de aanpassing van de milieuvergunning is de inwerkingtreding op 1 maart 1996
van de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer.
Terinzagelegging
Het besluit ligt ter inzage van 10 juni t/m 22 juli 2002 de Afdeling Milieubeheer van de gemeente Groningen, Verl.Lodewijkstr. 51 en buiten kantoortijden alleen volgens afspraak (050) 3671061.
Beroep
Tot en met 22 juli 2002 kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door degene aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten géén bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
Het beroepschrift kunt u richten aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Als u beroep instelt, kunt u ook de Voorzitter,
voornoemd, vragen met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

Vergunning s.v.p. voorzien van harde voor- en achterkant met gelijmde rug!!

Meezendlijst voor brieven 2002-7.960, a t/m c
met a-brief

:

1 ex besluit
1 ex kennisgeving

met b-brief

:

2 ex besluit
2 ex kennisgeving

met c-brief

:

1 ex besluit
1 ex kennisgeving

Afschriften te verzenden aan:
(Van alle uitgaande stukken (incl. besluit, brieven en kennisgeving)):
- R.J.M. Reyers, Afdeling RMM (2 x van alle uitgaande stukken)
- A. Truin, Afdeling RMM
- H. Douwes, Afdeling RMT
- Registratuur.

N.B.:
tevens een afschrift/exemplaar van de kennisgeving aan elk van de leden van de statencommissie
Milieu, Verkeer en Vervoer.

