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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 18 oktober 2011
Nr. 2011 - 46.700/42, MV
Beschikken hierbij op de aanvraag van Reym B.V. om een Veranderingsvergunning op grond van de Wet
Algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) voor indirecte lozing van bedrijfsafvalwater, enkele
wijzigingen van de bestaande vergunning en een nieuwe gewijzigde overzichtstekening.

1.

VERANDERINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 31 mei 2011 een aanvraag voor een veranderingsvergunning ontvangen
van Reym B.V. De aanvraag heeft betrekking op indirecte lozing van bedrijfsafvalwater, enkele wijzigingen
van de bestaande vergunning en een nieuwe gewijzigde overzichtstekening. De aanvraag gaat over De
Zwaaikom 10 in Veendam. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 144185.
Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo.
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo:
de veranderingsvergunning te verienen voor de lozing op het riool;
voorschriften 4.1.6 en 5.2.1 van de bestaande vergunning in te trekken;
voorschrift 4.1.5 overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit te wijzigen dan wel aan te vullen;
de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd;
dat de aanvraagbescheiden, behalve de onderdelen waar in de bijlage 1 en 2 naar verwezen wordt,
geen onderdeel uit maken van deze vergunning;
dat het advies van het waterschap Hunze en Aa's, kenmerk IN11-2756/11-2487 met datum 7 juli
2011, integraal aan dit besluit wordt verbonden.
aan deze vergunning de voorschriften uit bijlagen 1 en 2 te verbinden.
1.3
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen ,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
voorzitter
, secretaris.

Verzonden op:
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- _
. Min. l&M-inspectie Noord;
- * Gemeente Veendam;
Waterschap Hunze en Aa's.
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2.

VERANDERINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Op 31 mei 2011 hebben wij een aanvraag om een veranderingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het-betreft een verzoek van: Reym B.V.
2.2
Procedure (uitgebreid) en zienswijzen
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3
van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-,
nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op
de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet
voordpet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag .
Wij hebben op 16 juni 2011 de ontvangst van de aanvraag bevestigd aan de aanvrager. Daarnaast zijn de
adviseurs (eveneens bij brief van 16 juni 2011) in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de
aanvraag. Van deze gelegenheid is door het waterschap Hunze en Aa's gebruik gemaakt.
Het advies van het waterschap is een bindend advies: deze moet onverkort worden opgenomen in de
vergunning en er mag niet van worden afgeweken. Het advies is integraal overgenomen in bijlage 2 van
deze beschikking.
Wij zien op basis van dit advies geen reden de vergunning te weigeren. De voorschriften bij het advies zien
wij als voorwaarden waaronder deze vergunning verieend kan worden. Deze voorschriften maken dan ook
onderdeel uit van deze vergunning.
Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 30 juli 2011 en op de provinciale
website. Daarnaast is het ontwerpbesluit bij brief van 26 juli 2011 toegezonden aan de aanvrager en
. belanghebbenden. Van 1 augustus 2011 tot en met 12 september 2011 heeft het ontwerp van de
beschikking ter inzage gelegen in de gemeentewinkel van Veendam en in het provinciehuis. Een ieder is
gedurende deze periode in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren te
brengen.
2.3
Adviezen en zienswijzen n.a.v. het ontwerpbesluit
2.3.1
Schriftelijke zienswijze
Tegen de ontwerpbeschikking is door vergunninghouder Reym B.V. bij brief van 9 september 2011 een
zienswijze ingebracht. De zienswijze kan als volgt worden samengevat:
Bij alle reinigingswerkzaamheden worden de ingevolge voorschrift 7 bij te houden gegevens in het Goederen
Informatie Systeem (GIS) geregistreerd. Via het GIS kan dus te allen tijde inzage gegeven worden in die
gegevens. Het bijhouden van een apart logboek wordt gezien als een onnodige administratieve last.
2.3.2
Overwegingen
Naar aanleiding van de zienswijze wordt het volgende opgemerkt:
Als de ingevolge voorschrift 7 bij te houden gegevens in het GIS worden bijgehouden, mag het GIS als een
logboek worden.beschouwd. Voorschrift 7 van het bindend advies van het Waterschap Hunze en Aa's, zoals
opgenomen in bijlage 2 van deze beschikking,, blijft derhalve onveranderd van kracht.
2.4
Projectbeschrijving
Het project waarvoor vei'gunning wórdt gevraagd is als volgt te omschrijven:
Indirecte lozing van bedrijfsafvalwater, enkele wijzigingen van de bestaande vergunning en een nieuwe
gewijzigde overzichtstekening.
Een uitgebreideprojectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande
omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:
het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting of
mijnbouwwerk na de deze verandering.
In artikel 8.23, tweede lid, van de Wet milieubeheer was uitdrukkelijk een bepaling opgenomen die
belanghebbenden de bevoegdheid gaf om wijziging van een vergunning te vragen. Deze bepaling is niet
overgenomen in de Wabo. In artikel 1:3, derde lid, van de Awb wordt 'aanvraag' gedefinieerd als een
verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen. Een verzoek van een belanghebbende tot het
wijzigen of intrekken van de vergunning is derhalve te beschouwen als een aanvraag in de zin van de Awb.
2.5
Huidige vergunningsituatie
Op 30 juli 2008, kenmerk 121751 hebben wij aan Reym B.V. een vergunning ingevolge artikel 8.1 van de
Wet milieubeheer (Wm), verieend voor een inrichting voor:
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het accepteren, opslaan en bewerken van olie-, water- slibmengsels en slibhoudend afvalwater in een
afval bewerkingsinstallatie (ABI);
het accepteren, opslaan en opbulken van vloeibare (gevaariijke)afvalstromen in bovengrondse tanks;
het accepteren en opslaan (tussenopslag) van (gevaariijke) afvalstoffen alsmede KGA in een drietal
PGS15-containers;
het inwendig reinigen van vervuilde tankwagens;
het reinigen van vervuild materieel.
het uitwendig reinigen van (transport)voertuigen in een wasstraat;
herstelwerkzaamheden, onderhoud en reparatie aan (transport)voertuigen en materieel in een
werkplaats;
het stallen van (transport)voertuigen en materieel;
het reinigen van (kwik) vervuilde maskers, pakken en laarzen;
de opslag van gevaariijke stoffen, hulpmiddelen en gasflessen;
afleverinstallatie voor brandstof;
het houden van kantoor, magazijn en scholingsactiviteiten.
De inrichting is gelegen aan De Zwaaikom 10 te Veendam.
Deze vergunning is verieend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Invoeringswet
Wabo geldt een vergunning voor inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd voor
onbepaalde tijd. De vergunning van 30 juli 2008, kenmerk 121751, geldt daarom ook voor onbepaalde tijd.
2.6
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale
veranderingsvergunning te verienen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en
inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de
fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monuhienten en
brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de veranderingsvergunning verbonden
voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
2.7
Ontvankelijkheid en opschorting procedure
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten.
Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een veranderingsvergunning moeten
worden overiegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van
het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij
zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen
van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling
genomen.
2.8
Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met
6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:
Gemeente Veendam;
Waterschap Hunze en Aa's;
VROM-inspectie Noord.
Naar aanleiding hiervan hebben wij van Waterschap Hunze en Aa's, op 8 juli 2011 met betrekking tot de
indirecte lozing een bindend advies ontvangen. Dit advies is weergegeven in bijlage 2 van deze beschikking.
Het advies van Waterschap Hunze en Aa's is een bindend advies. Dit advies hebben wij onvei-kort
opgenomen in de vergunning; wij zijn hiervan niet afgeweken. De voorschriften van dit advies zijn onderdeel
van ons besluit.
2.9
Coördinatie
Met de aanvraag om milieuvergunning is geen aanvraag om een Watervergunning ingediend, aangezien er
geen sprake is van een rechtstreekse lozing.
2.10
M.e.r. - (beoordeling), M.e.r.- (beoordelings)plicht
De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijstvan het Besluit m.e.r, maar valt ruim onder
de drempel van de m.e.r.-beoordelingsplicht. Volgens het Besluit m.e.r. is er dan geen
m.e.r.beoordelingsplicht. Deze drempel mag volgens het Europese Hof niet bepalend zijn.
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Derhalve hebben wij aanvullend de onderstaande in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectrapportage
aangegeven factoren in overweging genomen:
1. het kenmerk van het project
2. de plaats van het project
3. de kenmerken van het potentiële effect.
Naar onze mening is er, op basis van de beoordeling van bovenstaande factoren, geen sprake van dusdanig
mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu dat een m.e.r.-beoordelingsprocedure noodzakelijk is.
3.

IN WERKING HEBBEN V A N EEN INRICHTING

3.1
Inleiding
Dé aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als
bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het
milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
3.2
Toetsing oprichten, veranderen of revisie
Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de
aanvraag:
de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting of het mijnbouwwerk daarvoor
gevolgen kan veroorzaken;
de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderiinge samenhang bezien, die de inrichting of het
mijnbouwwerk kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken.en de geografische ligging
daarvan;
de met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk en het gebied waar de inrichting of het
mijnbouwwerk zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn
met het oog op de bescherming van het milieu;
de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor
zover zij niet kunnen worden voorkomen;
het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische
maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te
monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die
de inrichting of het mijnbouwwerk drijft, met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk toepast,
alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk voert.
Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van
invloed (kunnen) zijn.
3.3
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het lozen van afvalwater, bescherming van de bodem of
de stalling van kwikzuigwagens zijn er geen redenen om de veranderingsvergunning te weigeren.
In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.
3.4
Beste beschikbare technieken
3.4.1 Inleiding
De inrichting dient ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken
(BBT) toe te passen. Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 van het
Besluit omgevingsrecht vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en
baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder moeten wij bij de
bepaling van BBT rekening houden met in bijlage 1 van de ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)
aanwezen BBT-documenten.
Voor gpbv-installaties moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van bijlage 1 van de
in de Regeling omgevingsrecht (Mor) opgenomen informatiebronnen. Met de in tabel 2 van de bij deze
regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze
betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.
Blijkens jurisprudentie moeten wij ook de eindconcept-BREF's (Final Draft), en definitieve BREF's die nog
niet zijn opgenomen in tabel 1 betrekken bij de besluitvorming. Deze moeten imniers worden beschouwd als
documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van
bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd.
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3.4.2 Toetsing
Voor de inrichting is een BREF beschikbaar waaraan wij de aangevraagde activiteiten kunnen toetsen. Aan
de volgende BREF's is getoetst:
BREF Afvalbehandeling
BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling
BREF Op- en overslag bulkgoederen
BREF EnergieREF Cross media & economics
REF Monitoring
3.4.3
Conclusie
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste
beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water,
geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per
milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.
3.5
Activiteitenbesluit
Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het
'Activiteitenbesluit') in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). Dit Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling
bevatten algemene regelsvoor een aantal specifieke activiteiten en installaties.
Het Activiteitenbesluit is een uitvoeringsbesluit van de Wet milieubeheer en de Waterwet (Wtw).
In de nieuwe systematiek geldt dat alle inrichtingen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit
vallen, tenzij sprake is van een gpbv-installatie (beter bekend als de IPPC-bedrijven) genoemd in artikel 2.1,
lid 3 van de Wm. Ingeval van Reym B.V is er sprake van een gpbv-installatie (zie paragraaf " IPPC
richtlijn/Best Beschikbare Technieken" van de considerans).
3.6
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, te midden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuuriijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verienen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NOx,
SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is met de NMP's.
3.7
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in het ontwerp
van het Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 (POP) dat Provinciale Staten van Groningen op
17 juni 2009 hebben vastgesteld.
Voor een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de provincie Groningen wordt daarbij naar een goede
balans tussen leefbaarheid, milieu en economie gezocht. Daarbij zullen de volgende doelstellingen worden
nagestreefd:
zo laag mogelijke milieubelasting voor mens en natuur bij het inrichten van de ruimte
handhaving van de huidige milieukwaliteit (bodem, lucht, water, geur en geluid) op gebiedsniveau
onder in aanmerkingneming daarbij van de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's en de
manier waarop we omgaan met gevaariijke stoffen en afval.
zuinig gebruik van grondstoffen en energie en ketenvorming en/of bundeling met andere
productieprocessen.
In de hoofdstukken 'Schoon en veilig Groningen', 'Karakteristiek Groningen' en 'Energiek Groningen' worden
de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd. In de onderhavige
vergunning is hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen;
3.8
Leidingwater
Zoals aangegeven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, december 2005) is de
relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk van de locale situatie en zijn daarom hier geen ondergrenzen
voor geformuleerd. In onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningveriening" is aangegeven dat
het aspect water voor de milieuvergunning relevant is indien het verbi'uik in de inrichting 5000 m^ of meer
leidingwater bedraagt. Binnen het bedrijf wordt ca. 8.700 m^ leidingwater gebruikt op jaarbasis. Dit water
wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het vullen van de watertanks van de HD units.
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Door het bedrijf zijn de besparingsmogelijkheden onderzocht om het verbruik van proceswater terug te
dringen. In de aanvraag van de huidige vergunning is aangegeven dat het regenwater zal worden
opgevangen om te worden gebruikt voor het in/ en uitwendig reinigen van tankauto's. Deze maatregel is in
een vergunningvoorschrift vastgelegd. Voor het in- en uitwendig reinigen is ca. 1.350 m3 nodig. Het
opvangen van het regenwater zou een investering van 42.865,- vergen. Aangezien de investering niet
binnen 5 jaar terug kan worden verdient vinden wij het voorschrift onnodig bezwarend en trekken we met dit
besluit dit voorschrift (voorschrift 4.1.6 van ons besluit van 30 juli 2008) in.
3.9
Bodem
3.9.1 Het kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederiandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.
Het ministerie van VROM heeft de NRB in overieg met vergunningverieners, onderzoeksinstellingen en
bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en
harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen
binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale
bodembeschermingstrategie worden gestuurd.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in
situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.
Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is dat door een doelmatige combinatie van
maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarioosbaar risico wordt gerealiseerd. Alleen in een
aantal bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar
bodemrisico.
In de aanvraag is aangegeven dat er met betrekking tot de werkplaats en een bovengrondse riolering andere
maatregelen worden getroffen dan volgens de huidige vergunning zou moeten. Ten aanzien van de vloer in
de werkplaats is aangegeven dat deze vloeistofkerend is uitgevoerd in plaats van vloeistofdicht. Volgens de
NRB valt een werkplaats onder 5.3 en kan een vloeistofkerende vloer voldoende zijn als er voldoende
aanvullende maatregelen zijn getroffen om een bodemverontreiniging tegen te gaan. Wij kunnen instemmen
met een vloeistof kerende vloer, wij hebben ten aanzien van de aanvullende maatregelen voorschriften aan
deze vergunning verbonden.
Ten aanzien van de bovengrondse riolering is aangegeven dat deze maandelijks worden geïnspecteerd en
plaats van een tweejaariijkse keuring. Volgens de NRB valt een bovengrondse riolering onder 5.1 en is een
inspectie voldoende. Wij kunnen derhalve instemmen met een maandelijkse inspectie in plaats van een
tweejaariijkse keuring.
Tenslotte merken wij nog op dat het ontstaan van afvalwater, het verzamelen van afvalwater en de
behandeling van afvalwater ook in de BREF Afgas- en Afvalwaterbehandeling BBT wordt benoemd.
In dit verband worden bovengrondse rioleringen voor proceswater tot het punt waar zich de apparatuur
bevindt waarin de eindbehandeling plaatsvindt, als BBT aangemerkt. De reden daarvoor is dat bij
bovengrondse systemen het plegen van onderhoud en ontdekken van lekkages eenvoudiger is.
3.10
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderiinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.
3.11
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen
geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
1. Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
2. Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds
voldoende beperkingen zijn opgenomen;
3. Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen.
In het Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze overwegingen deel
uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig en onderiing
samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning vormen ze een met
voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
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4.

CONCLUSIE

4.1
Vergunning
Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten
wij aan Reym de gevraagde verandering van de vergunning te verienen voor:
de lozing op het riool;
de voorschriften 4.1.6 en 5.2.1 van de bestaande vergunning in te trekken;
voorschrift 4.1.5 overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit te wijzigen dan wel aan te vullen;
de vergunning te verienen voor ontjepaalde tijd;
het advies van-het waterschap Hunze en Aa's, kenmerk IN11-2756/11-2487 met datum 7 juli 2011,
integraal aan dit besluit te verbinden;
aan deze vergunning de voorschriften uit de bijlagen 1 en 2 te verbinden.
4.2
Verhouding aanvraag-vergunning
De gehele aanvraag, behalve de onderdelen waar in de bijlage 1 en 2 naar verwezen wordt, maakt geen
deel uitvan de vergunning.
4.3
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervalt, indien de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is
geworden is voltooid en in werking gebracht.
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1

ALGEMEEN

1.1
bestaande voorschriften
1.1.1
De voorschriften uit de bestaande vergunning (besluit dd. 30 juli 2008) zijn ook van toepassing op deze
veranderingsvergunning.
1.2
Tekening
1.2.1
De bedrijfsvoering moet overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde tekening zijn uitgevoerd.
1.2.2
Wijziging van de tekening moet een week voor effectuering ter kennisname aan ons worden overiegd.

2

BODEM

2.1
Vloeistofkerende vloeren
2.1.1
Ter plaatse van de navolgende activiteiten moeten vloeistofdichte voorzieningen zijn gerealiseerd:
losplaats en uitspuitplaats van de ABI;
losputvan de ABI;
op- en overslag van (gevaariijke) afvalstoffen in de tanks van de ABI;
op- en overslag van (gevaariijke) afvalstoffen in de PGS 15-containers;
overdekte speelplaats;
opslag en tankplaats dieselolie.
2.1.2
In de werkplaats moet een vloeistofkerende vloer aanwezig zijn. De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat
(yloei)stoffen of verontreinigd hemelwater niet in de bodem en/of het oppervlaktewater kunnen geraken.
2.1.3
Bevindingen van controles van of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, alsmede acties
genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen, die mogelijk hébben geleid tot een
bodemverontreiniging, moeten worden opgenomen in een logboek dat beschikbaar is voor het bevoegd
gezag.
2.2
Bedrijfsrioleringen
2.2.1
In tegenstelling tot voorschrift 4.1.5 van de bestaande vergunning (besluit dd. 30 juli 2008) hoeven
bovengrondse rioleringssystemen niet met een drukproef te worden gecontroleerd.
2.2.2
Bovengrondse rioleringssystemen moeten maandelijks worden geïnspecteerd. Bevindingen van de
inspecties van of onderhoud aan de bovengrondse rioleringssystemen moeten worden opgenomen in een
logboek dat beschikbaar,is voor het bevoegd gezag. Ook acties die genomen zijn na incidenten die mogelijk
hebben geleid hebben tot een bodemverontreiniging moeten in het logboek worden opgenomen.

3

STALLING EN/OF OVERSTAAN KWIKVOERTUIGEN

3.1
algemeen
3.1.1
Het is verboden om binnen de inrichting kwikzuigvoertuigen te stallen dan wel over te laten staan.
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BIJLAGE 3: BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVNnorm, Al-blad, BRL, GPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning
is verieend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er
sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, GPR,
PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen,
werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte
benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering.
Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouwen sloopafval) gegeven verklaringen en definities.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederiands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070)414 44 00
telefax (070) 414 44 20
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederiand over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl
AFVALWATER:
Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen, of moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om
de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen
of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden
toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederiand of daarbuiten te verkrijgen
zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt
gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten
gebruik wordt gesteld.
BODEM:
Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en
organismen.
BODEMBEDREIGENDE STOF:
Stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in paragraaf 3.1 van deel A3 van de NRB.
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BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of
immissies te reduceren (overeenkomstig Barim).
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een anderedoelmatige fysieke
voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.
BODEMRISICODOCUMENT:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigeride
activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, overeenkomstig de
bodemrisicochecklist uit de Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.
BREF:
Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.
CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 65:
Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.
NRB:
Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen
(InfoMil).
PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN:
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistpfdichte voorziening.
POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:
Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard
van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffèri waarmee de
activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden
eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten .
beschouwing gelaten.
RIOLERING:
Bedrijfsriolering of openbare riolering.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan
komen.
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Bindend advies voor indirecte lozing van Reym BV te Veendam

1.

Aanhef

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft 31 mei 2011 van Reym te Veendam een
aanvraag ontvangen.

2.

Advies

Het waterschap adviseert de onderstaande overwegingen en voorschriften op te nemen in de
Omgevingsvergunning.

3

Overwegingen

3.1
Algemeen
Reym vraagt een wijziging van de omgevingsvergunning aan vanwege uitbreiding van de lozing
van stoffen op het gemeentelijk riool. Met het van kracht worden van de Waterwet op 22
december 2009, is het bevoegd gezag voor deze indirecte lozing de provincie Groningen.
3.2
B e s c h r i j v i n g v a n de aanvraag
Reym is een bestaande inrichting voor inname en bewerking van afvalstoffen. Afvalstromen worden
op de locatie in Veendam op- en overgeslagen, opgebulkt of indien mogelijk bewerkt in de
afvalbewerkingsinstallatie (ABI). De aanvraag om wijziging betreft het lozen van gezuiverd afvalwater
op het gemeentelijk riool.
Afvalwaterstromen
De volgende afvalwaterstromen worden geloosd op de gemeentelijke vuilwaterriolering:
-gezuiverd afvalwater afkomstig van de ABI;
-hemelwater afkomstig van dak- en terreinoppervlak;
-huishoudelijk afvalwater.
Lozingssituatie en voorzieningen
Op de productielocatie aan de Zwaaikom 10 te Veendam wordt (gevaariijk) afval en afvalwater
afkomstig van derden opgeslagen en verwerkt tot één of meer (herbruikbare) afvalstromen. Zo
worden op de locatie oliehoudende vloeibare afvalstromen be- en verwerkt tot olie, slib of
organisch afvalwater door middel van fysische scheiding (na toevoegen van flocculatiemiddelen)
in een afvalbewerkingsinstallatie (ABI). Afval(water)stromen die niet kunnen worden ven/verkt op
de locatie worden tijdelijk opgeslagen en vervolgens afgevoerd naar een erkende
ven/verkingsinstallatie buiten de inrichting. In de aanvraag van 27 Juli 2007 Is de installatie uitvoerig
beschreven. Tot nu toe vond lozing van het gezuiverd afvalwater plaats via afvoer per as. Daarbij
werd het gezuiverd afvalwater naar de rwzi Veendam, rwzi Scheemda of elders vervoerd voor verdere
verwerking (afhankelijk van de kwaliteit).

■ ikfm
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Het gezuiverde afvalwater uit de ABI is afkomstig van de volgende deelstromen:
- Hemelwater van het ABI-terrein;
- Gereinigd waswater gebruikt bij uitwendig reinigen wagens;
- Gereinigd waswater gebruikt bij inwendig reinigen wagens die in de ABI de lading hebben gelost;
- Aangeleverde (gevaariijke) afvalwaterstromen (tankinhoud).
Lozing vindt batchgewijs plaats vanuit de ABI. Het afvalwater wordt voordat het geloosd wordt op het
riool eerst bemonsterd. Hiermee wordt de kwaliteit van het afvalwater vastgesteld om te kunnen
beoordelen of het voldoet aan de gestelde eisen om op de riolering te mogen worden geloosd. Bij het
lozingspunt zijn voorzieningen voorhet nemen van afvalwatermonsters door derden.
Lozing van afvalwater op het gemeentelijk riool kan plaatsvinden bij een maximaal debiet van 2,5
m3/uur en maximaal 25 m^/dag. Deze begrenzing is noodzakelijk omdat de capaciteit van het riool niet
groter is.
3.3

Beleid

3.3.1 Beleid algemeen
Het eerste uitgangspunt van het beleid is vermindering van de verontreiniging waarbij, voor vrijwel alle
verontreinigende stoffen, voorop staat dat een inspanning moet worden geleverd om verontreiniging
van het oppervlaktewater te voorkomen (voorzorgprincipe).
Hier wordt vorm aan gegeven door prioriteit te geven aan de ketenbenadering. Daarbij wordt een
product van grondstof tot afvalstadium beoordeeld. Er dient zo vroeg mogelijk in de keten naar
mogelijkheden te worden gezocht om wateremissies terug te dringen c.q. te voorkomen door een
getrapte benadering van preventie, hergebruik en verwijdering.
Brongerichte maatregelen hebben de voorkeur boven end-of-pipe maatregelen. Duurzame lange
termijnoplossingen hebben daarbij de voorkeur boven korte termijn saneringen.
De stofspecifieke aanpak richt zich vooral op milieugevaariijke stoffen. Met deze aanpak wordt
inhoud gegeven aan de internationale afspraak (Esbjerg en OSPAR) om binnen 1 generatie (25
jaar) de lozing van milieugevaariijke stoffen te beëindigen. Dit betekent dat deze lozingen in het
jaar 2020 moeten zijn beëindigd. De betreffende stoffen worden internationaal aangewezen en
vastgesteld.
Binnen de stofspecifieke aanpak wordt onderscheid gemaakt tussen de emissie-aanpak en de
waterkwaliteitsaanpak. Met de emissie-aanpak wordt invulling gegeven aan de inspanning die moet
worden verricht om een bepaalde emissie te verminderen. Dit gebeurt in twee stappen: in de eerste
stap wordt op basis van de stand van de techniek de verontreiniging zoveel mogelijk beperkt en in de
tweede stap wordt beoordeeld in hoeverre de restemissie de doelmatige werking van de rwzi in de
weg staat. Als de restlozing niet aanvaardbaar, dan zullen verdergaande maatregelen worden geëist.
Voor alle schadelijke stoffen moeten de beste beschikbare technieken moeten worden toegepast. Bij
de beoordeling van de stand der techniek wordt gekeken naar vergelijkbare bedrijven of de
(internationale) bedrijfstakken, BREF's en naar de in ClW-verband uitgevoerde (bedrijfstak)studies.
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Als derde uitgangspunt van het beleid geldt het principe van "geen achteruitgang". Dit houdt in dat
binnen een bepaald beheersgebied voor geen van de aangewezen prioritair (gevaariijke) stoffen of
groepen van prioritair (gevaariijke) stoffen, het totaal van de lozingen mag toenemen. Voor de overige
stoffen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.
Wanneer sprake is van een nieuwe lozing of een uitbreiding van een bestaande lozing dan vindt een
beoordeling plaats op basis van het "geen achteruitgangprincipe". Als de doelmatige werking van de
rwzi significant beïnvloed wordt door de lozing, dient de saneringsinspanning door middel van
aanvullend onderzoek nader getoetst te worden. Dit nader onderzoek kan aanleiding geven tot het
nemen van aanvullende maatregelen teneinde de lozing verdergaand te saneren.
Het emissiebeleid is venwoord in het Nationaal Waterplan 2009-2015 (NWP). De
beleidsuitgangspunten voor lozingen zijn gebaseerd op de vermindering van de verontreiniging en op
het principe van geen achteruitgang op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW).
3.3.2
Activiteitenbesluit
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit
Besluit is ook wel bekend als "Activiteitenbesluit". In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende
activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen.
Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wabo voor de meeste
inrichtingen opgeheven. Alleen zogenaamde gpbv-inrichtingen (beter bekend als de IPPC-bedrijven)
en inrichtingen (type C als bedoeld in het Activiteitenbesluit) blijven vergunningplichtig.
3.3.3 IPPC-richtlijn en de Beste Beschikbare Technieken
Vanaf oktober 1999 moeten nieuwe inrichtingen en belangrijke wijzigingen aan bestaande inrichtingen
voldoen aan de Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control). Voor bestaande
inrichtingen is deze datum gesteld op 31 oktober 2007. De IPPC-richtlijn bepaalt onder andere dat
vergunningen voor de industriële inrichtingen moeten waarborgen dat door die inrichtingen alle
passende preventieve maatregelen tegen verontreinigingen worden getroffen, vooral door toepassing
van de Beste Beschikbare Technieken (BBT).
3.3.4 Doelmatige werking rwzi
Bij de vergunningveriening aan inrichtingen met een potentiële invloed op de werking van de
communale rwzi wordt de doelmatige werking van de rwzi als toetsingscriterium gehanteerd. Het
begrip doelmatige werking houdt in dat de goede werking van een rwzi door de voorgenomen lozing
niet mag worden verstoord. Hieronder moet niet alleen verstoring in technische zin maar ook
verstoring van een doelmatige exploitatie worden verstaan (zo optimaal mogelijke benutting van de
beschikbare capaciteit).
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Bij verstoring van de doelmatige werking van de n/vzi kan onder meer worden gedacht aan:
• Aantasting van of afzetting in zuiveringstechnische werken als gevolg van de lozing.
• Verstoring van het biologische zuiveringsproces als gevolg van de lozing van toxisch
afvalwater.
• Onregelmatige lozingen.
•
Lozingen van sterk verdund of eenzijdig voorgezuiverd afvalwater.
•
Stoffen die stank of een andere vorm van overiast kunnen veroorzaken.
3.3.5 Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten (ABM)
Voor een goede uitvoering van het emissiebeleid water is het noodzakelijk om inzicht te hebben in
de mate waarin de te lozen grond- en hulpstoffen, tussen- en eindproducten een potentieel
gevaar vormen voor het aquatisch milieu. In mei 2000 is hiervoor door de Commissie Integraal
Waterbeheer (CiW) de Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten (hierna
ABM) vastgesteld.
De ABM hanteert de parameters en criteria uit de geldende Europese stoffen- en preparaten
regelgeving die worden geïmplementeerd in de Wet Milieugevaariijke stoffen. De ABM deelt voor
alle bedrijfstakken op een transparante en eenduidige wijze de te lozen stoffen en preparaten
(hierna stofte noemen) in op grond van de eigenschappen. Daarbij geeft de methodiek aan in
welke mate emissiebeperkende maatregelen bij een bepaalde stof, gezien de eigenschappen,
wenselijk zijn.
Uit de ABM volgt een aanduiding van de waterbezwaariijkheid en een suggestie voor de
saneringsinspanning. De ABM is een hulpmiddel bij het vaststellen van de gewenste
saneringsinspanning en gaat niet in op het wel of niet gebruiken van een stof, of het beoordelen
van de restlozing.
3.4 B e o o r d e l i n g v a n de aanvraag
Korte beoordeling aanvraag
De lozing van de verschillende deelstromen is getoetst aan de hiervoor genoemde algemene
beleidsuitgangspunten. Uit deze toetsing is gebleken dat de maatregelen om de lozing te beperken
voldoen aan de stand der techniek. De lozingen/activiteiten zullen niet leiden tot een verslechtering
van de doelmatige werking van de rioolwaterzuivering mits Reym zich houdt aan:
•
De in de aanvraag beschreven wijze van lozing/uitvoering van activiteiten.
•
De aan de vergunning verbonden voorschriften.
Toetsing aan IPPC en de Beste Beschikbare Technieken
Reym BV inrichting Veendam is een inrichting met activiteiten die onder de werkingssfeer valt van de
IPPC-richtlijn, namelijk categorie 5.1.
Door Reym BV is de Best Beschikbare Techniek (BBT) getoetst (zie hiervoor het bij de aanvraag
bijgeleverde document). In deze toetsing zijn de volgende documenten beoordeeld:
- BREF Afvalbehandeling
- BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling
- BREF Op- en overslag bulkgoederen
- BREF EnergieBindend advies Reym BV te Veendam

Pagina 4 van 9

W A T E R S C H A P

.

Hunze en Aas
-

BREF Cross media & economics
BREF Monitoring
Circulaire energie in de milieuvergunning
Handreiking + werkboek wegen naar preventie bij bedrijven
Nederiandse emissierichtlijn (Ner)
Nederiandse richtlijn bodembescherming (NRB)
PGS-reeks
CIW document "Meten en bemonsteren van afvalwater
CIW document "Handboek Wvo-vergunningveriening"
CIW document "Het beoordelen van stoffen en preparaten voor uitvoering van het emissiebeleid
water".
- CIW document "Normen voor waterbeheer"
- CIW document "Emissie - immissie"
- CIW document "Lozingseisen Wvo-vergunningen"
- CIW document "Verwerking waterfractie gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen"
Uit de toetsing blijkt dat Reym BV voldoet aan de gestelde eisen.
Toetsing aan het Activiteitenbesluit
De inrichting bevat een gpbv-installatie en valt daardoor niet onder de werkingssfeer van het
Activiteitenbesluit.
Beoordeling van de lozing
Na toetsing aan het hiervoor omschreven beleid verdienen de volgende onderwerpen nog nadere
aandacht:
Bedrijfsafvalwater afkomstig van reinigingswerkzaamheden
In de ABI worden oliehoudende vloeibare afvalstromen be- en verwerkt tot olie, slib of organisch
afvalwater door middel van fysische scheiding (na toevoegen van flocculatiemiddelen).
De afvalstromen behoren tot Euralcodes die bewerkt kunnen worden in ABI, te weten olie/organische
verontreinigde afvalwaters, olie/organische verontreinigde sludges en olie/water/sediment stromen. In
de Wm-vergunning is deze acceptatieprocedure goedgekeurd.
Het toepassen van de ABI kan worden gezien als de best uitvoerbare techniek.
Tot nu toe werd het gezuiverde afvalwater vanuit de ABI per as afgevoerd naar een n/vzi. Op basis van
de diverse getoetste documenten en de kwaliteit van het afgevoerde afvalwater zijn normen opgesteld
waaraan het afvalwater moet voldoen.
Voordat het afvalwater op het gemeentelijk riool wordt geloosd, wordt het bemonsterd. Mocht na
bemonstering door het bedrijf blijken dat het te lozen afvalwater niet aan de normen voldoet,
ondergaat het opnieuw het zuiveringsproces. Op deze manier wordt gewaarborgd dat het afvalwater
aan de gestelde normen voldoet.
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Hemelwater
Het hemelwater afkomstig van het ABI-terrein kan mogelijk verontreinigd zijn en wordt daardoor in de
ABI behandeld. Het resterende hemelwater afkomstig van het terrein en dakoppervlakken wordt nietverontreinigd verondersteld en dient op het oppervlaktewater worden geloosd.
Uit de rioleringstekening is op te maken dat dit hemelwater op de riolering wordt geloosd. Gelet op de
doelmatige werking van de rwzi en onvoldoende capaciteit van het gemeentelijk riool, moet worden
onderzocht of deze hoeveelheid kan worden verminderd door verharde terrein- en/of dakoppervlakken
af te koppelen. De kosten van de mogelijkheden tot afkoppeling van verharde terrein- en/of
dakoppervlakken zijn niet bekend en moeten worden onderzocht. Daarom is er een
onderzoeksverplichting hiervoor in de vergunning opgenomen.
ABM toetsing
Van het te zuiveren afvalwater is de ABM toetsing niet uit te voeren, doordat de gegevens niet bij de
leveranciers te achterhalen zijn. Het te zuiveren afvalwater behoort altijd tot de Euralcodes die
geaccepteerd mogen worden en waarvoor de ABI geschikt is. De gebruikte grond- en hulpstoffen zijn
wel getoetst en voldoen.
Logboek
In het bedrijf ontstaan vaste, vloeibare en slibachtige afvalstoffen. Deze stoffen voert de
vergunninghouder periodiek af. Voor de bescherming van de doelmatige werking van de betrokken
zuiveringstechnische werken van het waterschap en/of van de kwajiteit van het
oppervlaktewateriichaam is het noodzakelijk dat het college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen inzicht heeft of deze afvalstoffen daadwerkelijk extern worden afgevoerd en niet
worden geloosd. Daarom wordt gevraagd in het logboek de ingekochte hoeveelheden producten en
stoffen op te nemen en onder andere ook de afgevoerde hoeveelheden en debieten. De zo verkregen
stoffenregistratie kan gezien worden als een preventieve maatregel ter beperking van de lozing.
Slotoverweging
Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gelet op de te verwachten
aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot de capaciteit van de betrokken rwzi,
wordt(en) deze lozing(en) onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen
overwegende bezwaren tegen het verienen van de gevraagde vergunning.

4

Voorschriften

Voorschrift 1 Soorten afvalwaterstromen
Het op de gemeentelijke vuilwaterriolering te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de in
onderstaande tabel genoemde afvalwaterstromen.
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Hunze en Aas
Aansluitpunt A

Aansluitpunt B

1.

Gezuiverd afvalwater, afkomstig van de afvalbewerkingsinstallatie
(ABI)
2. Hemelwater
huishoudelijk afvalwater

Voorschrift 2 Lozingseisen
1. Het afvalwater mag uitsluitend op de gemeentelijke vuilwaterriolering worden gebracht ter
plaatse van de aansluitpunten, zoals dat is weergegeven op de rioleringstekening behorende
bij de aanvraag.
2. De hoeveelheid op de gemeentelijke vuilwaterriolering te brengen afvalwater, gemeten ter
plaatse van Aansluitpunt A, mag maximaal 2,5 m^/uur en maximaal 25 m^/dag bedragen.
3. In het te lozen gezuiverd afvalwater, afkomstig van de ABI, gemeten ter plaatse van de
controlevoorziening, mogen de lozingsnormen van de in onderstaande tabel genoemde
parameters niet worden overschreden:
Parameter/stof

Lozingsnorm in mg/l in
steekmonster
Som metalen (Cu, Pb, Cr, Ni, Zn)
3
PAK
0,020
Minerale olie
10
Chloride
4000
Onopgeloste bestanddelen
50
Sulfaat
300
De zuurgraad (uitgedrukt in pH-eenheden) moet tenminste 6,5 en mag ten hoogste 10
bedragen.

Voorschrift 3 Good housekeeping/zorgplicht
Voorkomen dient te worden dat de in voorschrift 1 genoemde afvalwaterstromen meer dan
onvermijdelijk verontreinigd zijn.
Voorschrift 4 Controlevoorziening en bemonstering
1.

2.

Het te lozen gezuiverd afvalwater, afkomstig van de ABI, dient te allen tijde te kunnen worden
bemonsterd. Daartoe dient deze afvalwaterstroom via een controlevoorziening te worden geleid
die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden. Deze voorziening behoeft de goedkeuring van
het College.
De in het vorige lid bedoelde voorziening dient zodanig te worden geplaatst, dat deze te allen
tijde goed en veilig bereikbaar en toegankelijk is.
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Voorschrift 5 Onderzoek afkoppelen daken en verharde terreinen

2.

Uiteriijk 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet de
vergunninghouder bij het college een onderzoek indienen. Dit onderzoek moet gericht zijn op
de mogelijkheden en kosten van het afkoppelen van niet-verontreinigd hemelwater van
terrein- en dakoppervlakken.
Het in het eerste lid bedoelde onderzoek behoeft de schriftelijke goedkeuring van het college
en moet in overieg met het college zijn opgesteld.
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek kan het college de voorschriften bij
deze beschikking wijzigen c.q. aanvullen.

Voorschrift 6 Nieuw te lozen grond- en hulpstoffen
1.

De stoffen die in het te lozen afvalwater kunnen voorkomen, behoeven de goedkeuring van
het College. Wijziging in de aard en hoeveelheid behoeft vooraf de goedkeuring van het
college. De volgende gegevens dienen hiertoe minimaal 10 werkdagen voor lozing schriftelijk
te worden overiegd:
•
Samenstelling;
• Aanduiding waterbezwaariijkheid conform de Algemene beoordelingsmethodiek;
• Carcinogeniteit en mutageniteit;

•

Toxiciteit;

•
•
•

Biologische afbreekbaarheid;
Bio-accumulatie;
Een beschrijving van de getroffen maatregelen om de lozing van schadelijke
componenten te beperken en het effect van de maatregelen op de lozing.
2. Het college geeft daarna binnen 10 werkdagen al dan niet schriftelijke goedkeuring. De stof
wordt na goedkeuring van het college geacht deel uit te maken van de producten- en
stoffenlijst als opgenomen in bijlage 2 van deze vergunning.
3. De schriftelijke mededeling daarvan alsmede de eventueel daaraan verbonden voorwaarden
dienen als voorschriften verbonden aan deze vergunning te worden beschouwd.
4. De eventueel door het college in haar besluit aangegeven wijzigingen ten aanzien van de
condities waaronder de lozing mag plaatsvinden, dienen opgevolgd te worden.
Voorschrift 7 Logboek
1. Vergunninghouder dient in een logboek de reinigingswerkzaamheden bij te houden. De
onderstaande gegevens worden voordat met de reiniging wordt gestart, genoteerd in het
logboek:
a) Datum van de reiniging;
b) Naam en herkomst van het als laatste lading vervoerde product of stof;
c) Hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen.
2. Vergunninghouder dient het logboek gedurende 5 jaren te bewaren.
3. vergunninghouder dient de daartoe bevoegde ambtenaren te allen tijde inzage te geven in
het logboek.
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Voorschrift 8 Beheer en Onderhoud
1.

2.
3.

De lozingswerken, de zuiveringstechnische voorzieningen en controlevoorzieningen moeten
doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren, met zorg worden bediend en
op elk moment goed en veilig bereikbaar en toegankelijk zijn.
De vergunninghouder dient de aanwijzingen van het college ter bescherming van de
doelmatige werking van de onder lid 1 bedoelde werken en voorzieningen op te volgen.
Door het treffen van passende maatregelen dient te worden voorkomen dat het afvalwater
stoffen bevat die een goede werking en bedrijfsvoering van de ontvangende
zuiveringstechnische werken en/of de kwaliteit van het ontvangende
oppervlaktewateriichaam nadelig kunnen beïnvloeden.
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Bijlagen behorende bi] het Advies Reym te Veendam
Bijlage 1: Begripsbepaling
In deze vergunning wordt verstaan onder:
• Vergunninghouder: degene die krachtens deze vergunning afvalstoffen, verontreinigende stoffen
of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze
vergunning te borgen; (artikel 8.20 Wm).
• Afvalwater: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende stoffen en/of schadelijke
stoffen.
•
Het werk: een. voorziening die is aangelegd of wordt gebruikt voor de inzameling en/of de lozing
van afvalwater.
•
Lozingspunt: een punt van waaruit afvalwater op het gemeenteriool of op het
oppervlaktewateriichaam wordt geloosd. Het is tevens een eindcontrolemogelijkheid op het
gemeenteriool of op het oppervlaktewateriichaam.
•
Meetpunt: een intern controlepunt.
•
Rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi): inrichting voor het biologisch zuiveren van stedelijk
afvalwater.
•
Effluent: afvalwater afkomstig uit een installatie waarin dit afvalwater een zuiveringstechnische
behandeling heeft ondergaan.
• Zuiveringstechnische voorziening: een voorziening of installatie waarin afvalwater wordt gereinigd;
•
Steekmonster: een willekeurig genomen monster.
•
NEN-voorschriften: voorschriften opgesteld door het Nederiand Normalisatie Instituut (NNI);
• Zwarte-lijststoffen: stoffen die behoren tot lijst I van families en groepen van stoffen van de EGrichtlijn 76/464/EEG.
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Bijlage 2: Producten- en stoffenlijst

Stof
ijzerchloride
natriumhydroxide
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