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Beslissen bij dit besluit op de vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer van Vagronlndustrial VOF te Maren.
Aanvraag en procedure
Op 13 februari 1998 ontvingen wij van Vagron-Industrial VOF te Haren een aanvraag voor een
revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wel milieubeheer ten behoeve van de uitbre&ng
en optimalisatíe van de afvafscbeidingsirtstultalie aan de Duinkerkenstraat 99 te Groningen.
‘Tevens wordt door de Vagron een nieuwe vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervfaktewateren (Wva} gevraagd. Die aanvraag is gebaseerd op artikel 1, lid 2, van de WVO en beef%
betrekking op het lozen van bedrijfsafvaiwater op de afvalzuiveringsinstalla~ie van Stainkoel’n te
Groningen.

Baurnaast is tegeiijkertijd voor de uitbreiding en opiimalisatie van de afva~scheidingsi~lstallatie van
de Vagron een milieu-effect rapport ingezonden.
Dc geeotirdineerde behandeling bij zowel dc voorbereiding als de uitvoering van de procedure van de
vergunningaanvragen is uitgevoerd door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
GevoIgde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awh) en de Wet miiieubeheer
LW
m).
Wíj hebben voor deze aanvragen en de daarop te baseren beschikkingen de in afdeling 3.5 en afdeling
4.1.1 van de ALgemene wet bestuursrecht en hoofdstuk I3 van de Wet milieubeheer (Wm) voorgeschreven procedure gevolgd,
OvereenkomstiS het bepaalde in de artikelen 8.6 en 8.7 van de Wet milieubeheer en de artikeIen 3: 17
en 3: 19, eerste Gd, van de Awb hebben wij exemplaren van de (gecombineerde) aanvraag om vergunningen en het MER op 25 februari 1998 verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders
der gemeente Groningen, de regionaal inspecteur voor de hygiëne van het milieu, het dagelijks
bestuur van het walcrschap Hunze en Aa, de ltoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor
Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), het Afval Overleg Orgaan en het
Noordelijk Afval Overlegorgaan.
Hij brieven van 29 maart 1998, nr. 98KCS61, KMM, hebben wij de verguntiiltgaanvragen. de
c7ntwerp-beschikkin~elt
en het MER verzonden en bekend gemaakt door middel van het plaatsen
van een advertentie in de Groninger Gezinsbode en de Staatscourant van woensdag 25 maart 1998.
Met ingang -van 26 maart 1998 tot en met 22 april 1998 ís een ieder in de gelegenheid gesteld tol
het inbrengen van schrifielijke bedenkingen. Daarnaast heefi er op 14 april 1998 een gedachtenwissetitty,-/hoorzitting plaatsgevonden in het Provinciehuis. Tijdens deze gedaelzteItwissefit?g is er
geen gebruik gemaakt van de mogefijkheid om mondetinge bedenkingen in te brengen.
Wel zijn er binnen bedoelde termijn schriftelijke bedenkingeftiadviezen ingebracht door hel Afval
Overleg Orgaan te Utrecht d.d. 20 april 1998. door de Regionaai Inspecteur Milieuhygiëne/VROM
d.d. 21 april 1998 te Groningen en door het Noordelijk Afval Overlegorgaan d.d.22 en 23 april 1998
en 3 juli 1998.
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1, Algemeen
Gronden van de beslissing (vereunniw Wet milieubeheer)
Het bedrijf Vagron is gevestigd op het industriegebied Winschoterdiep; op het gedeelte daarvan dat
onlangs, samen met het gebied Stainkoeln’, is aangeduid als de Milieuboulevard.
Momenteel bestaat het bedrijf uit een scheidingsinstaìlatie van huishoudelijk - en daarmee
vergelijkbaar afval.
De onderhavige aanvraag heeft betrekking op een uitbreiding van deze installatie met een wasinstallatie, een vergistingsinstallatie, een gas opwerkingseenheid ( WKK- unit ) en eenheden voor de
bewerking van de papier- en kunststoffracties en het optimaliseren van de scheidingsinstallatie.
De omschrijving van de voorgenomen activiteit in de aanvraag komt overeen met het meest
milieuvriendelijke alternatief zoals dat in het MER is beschreven; de reden hiervan is dat de
voorgenomen activiteit in de loop van het opstellen van het MER werd achterhaald door een
overeenkomst van aanvrager met de VAM te Wijster voor de verwerking van 100.000 ton QNF.
Dit heeft een gunstige invloed op de energiebalans van de inrichting.
Bestaande toestand van het milieu.
De locatie vormt het overgangsgebied van het industrieterrein naar het landelijk gebied; het vestigingsterrein heeft een industriebestemming.
De locatie heeft een knippige poldervaaggrond met een dikte tot 12 m beneden maaiveld, de bodem
is zeer zettingsgevoelig en er zal ten behoeve van de bouw dan ook geheid moeten worden om de
nodige stabiliteit voor de inrichting te krijgen. Als bi.jlage 4 bÍ.j de aanvraag is een toetsing op de NRB
toegevoegd.
De inrichting ligt aan het Winschsterdiep in het gebied van het waterschap Hunze en Aa en maakt in
het proces gebruik van oppervlaktewater uit het Winschoterdiep.
Het terrein waar de nieuwe bedrijfsonderdelen zullen worden gebouwd ligt nu braak. Re bodemkwaliteit is nog niet vastgesteld, in de voorschriften wordt een begin en een eindbepaling van de
bodemkwaliteit voorgeschreven.
De omgeving van de vestigingloeatic wordt nu bepaald door de bedrijven op het industriegebied
“Winsehoterdîep”.
De gehele situatie is omschreven in hoofdstuk 6 van het MER dat in het kader van deze vergunningaanvraag is opgesteld.
Technische uitrusting van de inrichting.
Behalve de scheidingsinstallatie wordt het gehele bedri-jfnieuw gebouwd. De scheidingsinstaliatie is
in de maanden november ‘97 t/m januari ‘98 nog zodanig gewijzigd dat het nu voldoet aan de laatst
bekende stand van de techniek. Alle nieuw te bouwen en te installeren installaties en machines zulfen
eveneens volgens de laatste stand van de techniek worden aangebracht. Dit betekent dat wij het niet
nodig achten dat er specifieke voorschriften worden gesteld aan de technische installaties.
11. Gevolpen voar het milieu,
De gevolgen voor het milieu zijn omschreven in hoofdstuk 7 van het reeds genoemde MER dat aan de
aanvraag is toegevoegd; de conctusies hieruit komen op het volgende neer:
Geur
VAGRON levert een geringe bijdrage aan de geurcontour van de gehele Milieuboulevard en
aangezien bij alle aangrenzende inrichtingen ook afval wordt verwerkt zal de geuremissie van de
VAGRON opgaan in de gehele geuremissie. Binnen 500 meter rond de inrichting zijn geen
geurgevoelige objecten aanwezig .
In de vergunning zijn geen voorschriften aangaande geur opgenomen, de omschrijving in paragraaf
4.42. van het hoofdrapport van het bij de aanvraag behorende MER en in paragraaf 7. I van dc
aanvraag geven voldoende duidelijkheid omtrent de te verwachten geur en is ook zodanig opgesteld
dat handhaving hierop goed plaats kan vinden.
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Luchtverontreiniging, anders dan geur
Hierbij is een aantal potentitife emissies in het MER beschouwd n.1,: stof, ammoniak, N&, So2,
vluchtige organische stoffen, schimmels, gisten en bacteriën; van geen van de beschouwde stoffen
zijn nadelige gevolgen te verwachten. De in de aanvraag genoemde hoeveefhcden ammoniak, SC?4
en NUx die deels na fiftering worden geëmitteerd zijn marginaal.
Daarnaast is in de aanvraag (MER) een beschouwing opgenomen van een aantal calamiteuze situaties
die zich in de bedrijfsvoering voor kunnen doen: geen van de beschouwde situaties geven ons
aanfeiding tot het verbinden van strengere voorschriften aan de vergunning dan de in de aanvraag
omschreven uitvoering van installaties en milieutechnische voorzieningen.

Getuid
De berekende toename van het geluidsniveau bedraagt 0,l dB(A); dit is verwaarloosbaar.
Daarom is dezelfde gefuidsruimte toegekend ais in de vergunning van 3 augustus 1990.
f>e voorschriften zijn als zodanig opgenomen.

Acceptatie
Wet bedrijf VAGRON maakt deel uit van de Milieuboulevard en bevindt zich binnen de grenzen van
het bedrijfsterrein van ARCG. De aanvoer van afval loopt via ARCG. De VAGRON heefi een
contract met ARCG aangaande het aanbod van afval door ARCG aan VAGRON; VAGRON is
hierdoor niet rechtstreeks de acceptant van afval dat uit het verzorgingsgebied bi.j ARCG wordt
aangeboden. Hiermede is ARCG dus ook de administratief verantwoordef ijke acceptant voor het,
aangeboden afval; dit is in de WM-vergunning van ARCG d.d. 2 september f998 als zodanig
vastgelegd. De controle van het aangeboden afval door VAGRON voor de eigen installatie vindt
plaats door de bedieningsmart op de voedingskraan die de aard en samenstelfing van het in de bunker
gestorte afval globaal kan waarnemen; dit is een visuele controle, In de vergunning is opgenomen dat
VAGRON een aanvullende acceptatiestap moet ontwikkelen voor het door ARCG aangeboden afval.
Hiermede wordt benadrukt dat het bedrijf een eigen verant\voordefijkheid heeft voor het te verwerken
afval.

Grondstoffen
De inrichting is bedoeld om uit afval dcefstromen terug te winnen ten behoeve van hergebruik: de te
hergebruiken stromen zijn: zand, grof inert, metalen, papierpulp, kunststofgranufaat en biogas, Alle
componenten kunnen in de industrie worden hergebruikt, terwijl flet biogas uit de vcrgistingsinstallatie wordt gebruikt om energie op te wekken voor de gehele inrichting.

Energie
Met behulp wordt het genoemde biogas wordt voldoende energie opgewekt om de gehele inrichting
van de benodigde energie te voorzien en bovendien nog een hoeveelheid elektriciteit aan het efektriciteitsbedri.jf te verkopen; er is dus een energie overschot. Overigens is er ter zake een voorschrift (nr.
IS) in de vergunning opgenomen.

Reductie van de te storten hoeveelheid afvai
Doordat het aangevoerde afval vergaand direct of indirect wordt hergebruikt wordt slechts 2 % van de
aangevoerde hoeveetheid gestart als asrest van de RDF-verbranding.
De verwerking op de onderhavige inrichting geeft geen te storten restfractie, de verbranding van
RDF, bij de VAM te Wijster geeft een asrest van ongeveer 2% die gestort moet worden.
In de voorschriften wordt hierop niet verder ingegaan; de aanvraag geef? voldoende duidelijkheid.

Transport
Er zal transport plaats vinden vanaf de inrichting Vagron naar het spooroversfagpcrron, nabij de
inrichting, per auto. waarna, via het rofl-on reil-off systeem, verder transport pfaats vindt naar Wijster
van GFT en RDF. Via hetzelfde systeem vindt transport plaats van 0NF van Wijster naar VAGRON
als retourvracht.
t-iet transport van en naar de inrichting zal plaats vinden per auto en per spoor; de eventuele toename
van het autotransport heeft bij geluidgevoelige objecten geen merkbare hinder tot gevolg (0-1 dB(A)).

3

Het transport per spoor vindt plaats vanaf een inrichting die niet een geheel vormt met de afvalverwerkingsinrichting. Het is overigens nieuw voor de betreffende inrichting en zal geen hinder tot
gevolg hebben; het vervangt een aanzienlijk deel van het transport over de weg van afvalstoffen naar
en vanaf de VAM te Wijster.
Voor de genoemde raitoversiaginrichting wordt door de exploitant een vergunning in het kader van de
WM aangevraagd bij de gemeente Groningen, het bevoegd gezag in deze. in deze vergunning zijn
hieromtrent geen voorschriften opgenomen.
Ruimtebeslag
De uitbreiding van de inrichting neemt slechts een kleine oppervlakte grond in beslag. Door de
verwerking in de inrichting behoeft er nog slechts een zeer klein deel als afval te worden gestort. Het
ruimtebeslag voor de eindverwerking van afval in geheel Groningen neemt als gevolg hiervan af.
Bescherming van dc riolering
De onderhavige revisie van de WM-vergunning houden een toename in van de op het gemeentelijk
riool te lozen afvalwater stromen. Voor deze lozing hebben wij eisen verbonden aan de onderhavige
revisievergunning. Deze eisen zi.jn gebaseerd op de Instructie-regeling lozingsvoorschrifien
milieubeheer (op grond van art. 8.45 Wm) en eerder geldende gemeentelijke Luzingsverordening
riolering. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden (16.1 en J 6.2 ) aangaande de indirecte
lozing vanuit de inrichting op het riool teneinde de doeimatigc werking van het riool en de daarbij
behorende apparatuur te beschermen en tevens dc verwerking van slib, verwijderd uit het openbare
riool niet te belemmeren.
Oppervlaktewater
Het afvalwater van VAGRUN zal worden gereinigd op de afvaiwaterzuivering op de afvalverwerkingsinrichting Stainkoeln’ en vervolgens geloosd op de riolering om tenslotte, via de zuiveringsinrichting te Garmerwolde, geloosd te worden op het Eemskanaal. Op de VACRON-locatie zijn
geen nadelige gevolgen te verwachten.
Krachtens art.1, lid 2, WVO, dient de inrichting voor de revisie van de vergunning eveneens over
een vergumnng te beschikken aangaande de aspecten betrekking hebbende op de doelmatige werking
van een zuiveringtechnische werk ~JI de eventuele nadelige gevolgen voor de kwahteit van het oppcrvlaktewater, Aan VAGRON zal dan ook een seperate WVO-vergunning voor de onderhavige inrichting worden verleend waarin de genoemde aspecten zijn verwerkt.
IK Doelmatigheidstoets.
In de doelmatigheidstoets voor de onderhavige inrichting worden de volgende aspecten in
beschouwing genomen:
1. waarborgen van de continuïteit van de afvalverwerking;
2. verwerkingsgraad van afvalstoff& met inachtneming van de ladder van Lansink;
3. afstemming van de capaciteit op het aanbod;
4. evenwichtige spreiding van het gewenste voorzieningenniveau;
5. effectief toezicht op dc verwijdering;
6. waarborg dat een inrichting voor het op of in de bodem brengen van afvalstoffen, na buitengekruikstelling, geen nadelige invloed op het milieu heeft.
1. Waarborg continuïteit.
De inrichting bestaat voor de helft uit eend bewezen techniek, in casu de scheidingsinsta1latle, die in de
praktijk al ongeveer acht jaar op de betreffende localie in bedrijf is; ten behoeve van de wassing zijn
ervaringen bekend en is door aanvrager een langdurige praktijkproef genomen die een positief
resultaat had, Het vergistingsgedeehe is in de praktÍjk de onbekende factor waarvoor het bedrijf als
demonstratieob-ject
is aangewezen in het TJP-A 1995-2005. Het vervolg van de verwerking is
verbranding van RDF .
Van alle deelstromen bestaat een vervolgtra.ject met dien verstande dat voor de papier- en kunststoffractie de bewerkingseenheden niet eerder worden gebouwd dan dat gescheiden hergebruik vaststaat.
De voorgenomen activiteit biedt hiermede voldoende garanties voor continuïteit.
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2. Vmwerkingsgraad.
De verwerkingsgraad van het te verwerken afval is hoog; na de vsrgistíngsinstaflatie blijft er nog
ongeveer 8 % digestaat over dat volgens het MER geschikt is ais tussentijds afdekmateriaal voor een
stortplaats. Daarnaast moet nog de slak worden gestort die b(j de verbranding van RDF ontstaat. Dit
bedraagt ongeveer 2% van de ingevoerde RDF-fractie.
Uit door aanvrager uvergelegde gegevens blijkt dat het digestaat uit de vergistingsinstallatie een
organ8sehe stof gehalte van ongeveer 18 % bevat; hiermee zou het qua organische stofgehaRe
vergebjkbaar zijn met compost. De verdere beschouwing aangaande digestaat is opgenomen in de
paragraaf “digestaat”.
- Hergebruiksmogelijkheden
Als voor de hand liggend gevolg van de hoge verwerkingsgraad volgt een hoge hergebruiks
msgelÍjkheid en nuttige toepassingsmogelijkheid van sci7eidingsproducten. Ferro- en non-ferro
metalen worden in de metaalverwerkende industrie verwerkt. RDF wordt in de verbrandingsinsta{latre
van de VAM te Wijster omgezet in energie. Papierpulp kast in de papierindustrie worden verwerkt tot
een product als bi,jvoorbeeld eierdozen. Kunststofgraiiulaat kan in de kunststofindustrie worden
hergebruikt ats grondstof. Zand en grof-inert wordt in de wegenbouw als secundaire grondstof
gebruikt. Biogas wordt tenslotte in de WKK-eenheid omgezet ia elektriciteit en warmte; de
gegenereerde hoeveelheid elektriciteit is voldoende om de eigen energiebehoefte van de gehele
inrichting te dekken en bovendien een deel in te voeren in het elektriciteitsnet. Re warmte wordt
gebruikt om de vergistingsinstallatie op een optimale werkingstemperatuur te houden en om allerlei
droogprocessen te realiseren. De uitbreiding van de VACRON met een was- en vergistingsinstalíatie
vervangt het storten van de CINF-fractie als verwerkingsmethode.
Een alternatief voor de opwerking van papier als -pulp en van kunststof als -granulaat bestaat uit het
verbranden van de droge, ongescheiden, papier-kuns8toffractie.
3. capaciteit.
De in de aanvraag genoemde capaciteit van 230.000 ton is de maximale technische capaciteit van de
installatie, deze capaciteit wordt momenteel voor 90% benut. Het break-even-point van de installatie
is vastgesteld op 170.000 ton tegen het gecontracteerde tarief. Naast het gecontracteerde
huishoudelijke afval is ook ongeveer 20.000 ton bedrijfsafvai op de particuliere markt gecontracteerd.
Het contract voor huishoudehjk afval heeft een looptijd van 20 jaar.
De verwerking van 230.000 ton vindt plaats in drie-ploegendienst; bij een kleinere aanvoer kan men
overgaan tot een twee-ploegen dienst. Momenteel wordt per jaar 200.000 ton verwerkt in een tweeploegendienst.
In het NAO-gebied is overeengekomen dat de GAVl-Wijster en de AVI-Bocidershock op vollast
moeten werken en dat cr voor VAGRON 180~000 t»n afval beschikbaar zal zi.jn. Zowel Wijster ais
Boeidershoek draaien nu op vollast en VAGRON verwerkt 200.000 ton. Deze situatie is gereatiseerd
bisj een contractuele verplichting van Friesland van 75.000 ton afvoer naar Wi.jster. In de provincie
Friesland is als resultaat daarvan nog 125,009 ton llu~s~~oudeiijk afval niet gecontracteerd.
Dit betekent dat er de komende jaren nog voldoende afval beschikbaar is om de bestaande inriehtina<*en op de overeengekomen capaciteit te kunnen laten werken.
1 n voorschrift 3.1.1. wordt gesteld dat de Vagran geen afval van buiten de provîneie mag aantrekken
zonder toestemming hiervoor van ons College. Alvorens ons College toestemming kan verlenen zal
zij de exporterende provincie om advies moeten vragen. De exporterende provincie wordt op deze
wi.jzc op de hoogte gebracht van het voornemen van cen bedrijf of instantie om afvat naar buiten de
provin-cie te exporteren; de provincie vanwaar hel afval wordt uitgevoerd kan dan bijvoorbeeld tijdig
toetsen of de uitvoer conform de regels van de PMV geschiedt.
Zo gauw de provincie grenzen opengaan (m.b.t. brandbaar afval) zai de goedkeuring en daarmee ook
de advisering van de uitvoerende provincie niet meer van toepassing zijn.
Behabe de ONF-fractie van de sctleidiclgsinstallarie van het eigen bedri.jf wordt er ook een deel van
de ONF-fractie van de VAM verwerkt bij de VAGRON. Deze stroom wordt na de scheidrngsinstaltatic aan het proces toegevoegd en ondergaat alleen de was- en vergistingstrap.

Het vervoer van deze stroom vindt plaats als retourvracht van de GFT-fractie uit Groningen die door
de VAM wordt verwerkt. Als gevolg hiervan ontstaat er in de vergistingsstap van de inrichting een
surplus aan energie (biogas) dat wordt omgezet in elektriciteit. Dit surplus wordt aan EDON verkocht.
4. Evenwichtige spreiding.
De VAGRON-installatie doet dienst voor de 90% van de in de provincie Groningen vrijkomend
huishoudelijk afval, de ligging van de inrichting is, logistiek gezien, gunstig; het ligt dicht bij het
zwaartepunt in de provincie en de aanrijtijden vanuit het oosten en het westen beperkt zijn. In de
provincie Groningen wordt hiermede voorzien in de eigen verwerkingscapaciteitsbehoefte.
5. Effectief toezicht.
Via de door de overheid en de VAGRON afgesloten contracten van 20 jaar voor de levering
respectievetijk verwerking van huishoudelijk- en daarmede gefijkgesteeld afval is er een effectief
toezicht mogelijk op de verwijdering van het afval in de provincie Groningen. In de voorschriften
zijn tevens jaarlijkse rapportageverplichtingen opgenomen.
6. Waarborg enz.
De onderhavige aanvraag heeft geen betrekking op een stortplaats zodat deze toetsing niet plaats
behoeft te vinden.
fV. Beleidstoets.
De geplande inrichting past in het provinciaal milieubeleidsplan van Groningen 1995- 1998 ( par, 5.5
v.h. plan).
Door het AOU is de vergistingsínstallatie van VAGRON als demonstratiepro-ject
aangewezen in het
TJP-A 1995-2005 ( blz. 46 par. 5.3.2,). Tevens is het project in paragraaf 5.4.2. van het TJP-A in de
planning van te bouwen instaHaties opgenomen.
In het TJP-A zijn enkele randvoorwaarden opgenomen waaraan de vergistingsinstallatie moet
voldoen:
- Het stortverbod is ook van toepassing op het digestaat,
- De deelstromen moeten worden hergebruikt; brandbare, niet-herbruikbare deelstromen moeten
worden verbrand.
- RDF van de VAGRON-installatie moet rechtstreeks in de RDF-bunker van de GAVI-Wijster
worden gebracht.
- De doelmatigheid van de VAGRON-installatie moet eerst nog in regionaal verband worden
beoordeeld en bevestigd.
- Digestaat;
Volgens door aanvrager overgelegde gegevens is digestaat een stabiele stof die nog slechts zeer
langzaam mineraliseert. Het is als zodanig vergelijkbaar met humus in een landbouwgrond d.w.z.
ongeveer 1% per jaar; het is weinig biologisch actief.
In de aanvraag wordt uitgegaan van gebruik van digestaat als tussenafdekmateriaal op een stortplaats.
Gezien de concentraties zware metalen in het product kan het niet als schone compost worden
aangemerkt en is het dus niet herbruikbaar in de land- of tuinbouw. Hergebruik als bouwstof staat op
dezelfde hoogte op de Europese ” ladder van Lansink” dan verbranden; in artikel 10 tid 1 van de Wm
staat hergebruik een sport hoger op de ladder van Lansink dan verbranden. Wij kunnen vooreerst
instemmen met hergebruik als secundaire bouwstof. Wel zal aanvrager moeten aantonen dat het
digestaat ook inderdaad geschikt is als tussenafdekmateriaal. Tenslotte levert verbranden van
digestaat weinig op als gevolg van de geringe energie inhoud (5 Mj/kg) ten opzichte van RDF (12
MjKg).
Behalve de verplichting van vergunninghouder dat er een onderzoek moet worden gedaan naar de
mogelijkheid om digestaat als tussenafdekmateriaal te gebruiken dient er, wegens de onbekendheid
met het materiaal, ook een onderzoek plaats te hebben naar de mogelijkheid van composteren van het
materiaal in combinatie met groenafval en naar eventuele andere toepassingmoSeli.jkheden.

Bovenstaande beschouwing heeft betrekking op de gegevens aangaande digestaat zoals die door
aanvrager zijn aangeleverd; het betreft materiaal dat vrij gaat komen in de installatie zoats die door
VAGRON gepland is. Een dergelijke installatie is tot nu toe alleen in Finland gebouwd; de daarin
verwerkte afvalstoffen hebben een andere samenstelling dan Nederlands huishoudelijk afval.
In Nederland zijn wel samenstellingen bekend van digestaat afkomstig uit Belgische vergistingsinstallaties; deze geven een digestaat dat een groot percentage hout bevat en als zodanig een
calorische waarde heeft die te vergelijken is met RDF (ongeveer 12 Mj). Mocht uit de door VAGRON
te nemen proeven blijken dat ook het digestaat van de VAGRON installatie een dergelijke hoge
energetische waarde heeft dan moet dit digestaat als brandstof worden beschouwd en ats zodanig
worden verwerkt, tenzij hoogwaardiger toepassing mogelijk is, zoats bedoeid in art. 10.1 Wm,
Laatstbedoefde toepassing zal dan binnen twee maanden nadat de vergister zodanig stabiel werkt dat
digestaat van constante kwaliteit en samenstelling ontstaat moeten zijn aangetoond,
TensIotte moet aandacht worden besteed aan de opstartperiode van de vergistingsinsta~latie. Het
kenmerk van deze periode zal zi,jn dat de samenstelling van het digestaat zaf afwijken van de uiteindelijke samensteliing. Vanwege de grotendeels onbekendheid met het fenomeen digestaat moet
vanaf het begin van het vrijkomen ervan de verwerking op een verantwoorde wijze plaatsvinden.
Wij achten het daarom noodzakelijk dat, vooral gedurende deze opstartperiode, de verwerking van
digestaat in overleg met- en met goedkeuring van de directeur plaats vindt.

- Hergebruik deehtronen;
Voor alle. deelstromen zi.jn in de huidige situatie hergebrujksn?og~fi.~khedenen zijn afzetcontract,en
afgesloten- Voor papier en kunststof houdt dit een íasgwaardig hergebruik in. Aanvrager beoogt met
de installatie van een pulper voor papieropwerking en een extruder voor de kunststof opwerking een
hoogwaardiger hergebruik mogelijk te maken, waarbij aanvrager papierpulp en kunststofgranulaat op
de markt brengt. Omdat de kwaliteit van deze producten nog niet bekend is het nog niet mogeiijk
hiervoor afzetcontracten te sluiten. Ten behoeve van deze twee productenstromen wordt momenteel
bi,j de VAM te Wi-jster een praktijkproefopstelling gebouwd, bestaande uit een putper en een extruder,
waar, ten behoeve van VAM en VAGRON de kwaliteit van deze deelstromen kan worden bepaaatd
ten behoeve van de afzet. Blijkt het niet mogelijk het beoogde hergebruik te realiseren dan moet de
toepassing die een trap lager op de ladder van Lansink staat worden gerealiseerd.

- Afzet

van

deelstromen.

De beoogde inrichting wordt in fasen gereaìiscerd; in de huidige situatie is alíeen de scheidingsinstallatie operatief; vervolgens worden de was- en Vcrg~stiIIgsilistallaties gebouwd; de producten uit
beide installaties worden onder contract afgezet. De papier- en kunststofopwerking wordt gebouwd
zodra hiervoor contracten worden afgestoten.
Oe gehele inrichting wordt gebouwd met als doei het aangeboden afval zoveel mogelijk te scheiden.
Het blijkt in de praktijk dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarbi-j scheidingsproducten uit
de inrichting (tijdelijk) niet op de markt kunnen worden afgezet. Volgens provinciaal beleid schrijven
wij aan VAGRUN voor dat de productie van niet te vermarkten deelstromen moet worden gestaakt
en dat de betreffende stroom, samen met het RDF, ter verbranding moet worden aangeboden.
Indien het evenwel (een} inerte stro(o)mfen) betrcfi moet voor het materiaal een andere
hcrlclebruiksmogelijklieid worden gezocht met ais laatste optie storten.
De doelmatigheid zal, zolang dit wettelijk vereist is, worden getoetst naar aanleiding van de mifjeuJaarverstagen. In het milieujaarverslag moeten. naast de resultaten van het voorafgaande jaar, ook een
mileuzor~rografnma en de milieudoelstelting voor hctjaar na het verslagjaar worden opgenomen.

- RDF rechtstreeks in RDF-bunker GAVI Wijster
De scheiding van het afval bi.j VACRON is van dien aard dat het. bij de VAM, opnieuw door de
scheidingsinsta?latie voeren van het VACRON-RDF niet zinvol is; er zag geen ONF meer worden
gewonnen.
Bi+j de GAVI te WiJster is op dit moment nog geen rechtstreekse invoer van RDF in de verbrandingsoven mogelijk; er zijn op dit moment ook geen concrete plannen om de rechtstreekse invoer van RDF
in dc verbrandingsovens mogelijk te maken; de termi.& waarop dit mogelijk wel zaI plaats vinden is
evenmin bekend.
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- Regionale doelmatigheid,
In de doeimatigheídstoets die eerder ín deze considerans is uitgevoerd ís ook de regionale
verwerkingscapacíteit op doelmatigheid in beschouwing genomen, Tevens wordt de regionale
doelmatigheid getoetst door het NAO dat ons College hierover heeft geadviseerd.
Uemonstratieobiect.
De in de aanvraag omschreven inrichting is ín het TJP-A 1995-2005 aangewezen ais demonstratîeproject. De consequentie van het predikaat demonstratieproject is dat de op te stellen míiieujaarverslagen, waarin alle technische resultaten van de inrichting zijn vermeid brede belangstelling zullen
ondervinden waarbij vergunninghouder wurdt geacht de beleidsontwikketende instanties ín Nederland
op de hoogte te houden van de verkregen resultaten en de ontwikkeling daarin als gevofg van voortschrijding van de techniek van scheiding en vergistíng van afval.
Ook dient vergunninghouder onafgebroken alert te zijn op de werking van de inrichting. Daarbij
moeten minder goed functionerende installaties of onderdelen worden aangepast en/ofvervangen.
De in de aanvraag en MER genoemde en verwachte rendementen van zowel de gehele inrichting als
onderdeien daarvan worden gezien ais richtsnoer; de doelstelling moet gericht zijn op het produceren
van eindproducten die YOOF hergebruik geschikt Gin. Dit laatste is ook een toets, samen met het
milieu-jaarverslag, om het bestaansrecht van deze afvalverwerkingsmethode c.q. - installatie naast
andere technieken te beoordelen.
Dit houdt ook ín dat zowel bij de bouw ais de bedrijfsvoering rekening moet werden gehouden met
aanzienlijke beiangstelling van derden; overheden, particuIiere bedrijven, maar ook ieerlingengroepen
die in het kader van hun opleiding een bezoek brengen aan de inrichting. Een en ander betekent dat er
ruimte aanwezig moet zijn voor de ontvangst van en het geven van uitleg aan (beperkte) groepen,
maar ouk dat de installaties in de inrichting zodanig moeten zijn opgesteld dat ze toegankelijk zijn
om van nabij te kunnen worden bezichtigd en waarbij voldoende rekening moet zijn gehouden met
de veiligheid van de bezoekers.
Onderzoek en proefnemiwen.
De installatie van VAGRON wordt de eerste l~uisv~~iiverg~stjngsinstailatie
in Nederland; uit bovenstaande blijkt dat het de status van een demonstratieproject heeft gekregen. in de overwegingen wordt
diverse keren verwezen naar uit te voeren onderzoek. Het moet vergunninghouder dan ook mogelijk
zijn om proeven en onderzoek op de inrichting uit te voeren zonder problemen te ondervinden met de
aan de vergunning gestelde voorschriften. In paragraaf 17 van de voorschriften wordt dit vastgelegd,
Bedriifsintern mlíeuzor~systeem 03lM).
In het MER wordt de invoering van een BIM conform ISO 14OOI aangekondigd. Ten tijde van de
aanvraag was dit systeem evenwel nog niet operationeel. Dit heeft er toe geleid dat voor het reeds in
gebruik zijnde scheidingsgedeelte van de inrichting een voorschriftenstelsel in de vergunning is
opgenomen, Inmiddels (9 juli 1998) is de VAGRON gecertificeerd op basis van ISO 14001. Wíj gaan
er va.n uit dat op het moment dat de wasinstallatie, de vergistingsínstallatie, het biofilter en de WKKunit in gebruik worden genomen het BfM gereed is en er volstaan kan worden met siechts enkele
voorschriften voor deze bedríjfsonderdelen waaraan naar onze mening meer aan- dacht moet worden
besteed in de bedrijfsvoering. Zodra het BIM voor een bepaald onderdeel van de inrichting gereed is
moet dit, in het kader van de Wm, worden gemeld aan ons College waarbi-j ook de bedrijfsinstructies
moeten worden overgelegd. Op deze manier ontstaat er een B1M voor de gehele inrichting, in de tijd
gezien, paraliel aan het gereed komen van de diverse onderdelen van de inrichting. Mocht blijken dat
het BIM noch de voorschriften in deze vergunning toereikend zijn voor de installatie die er op dat
moment staat dan zullen ambtshalve de vergunningvoorschriften worden aangescherpt. Zoais reeds
vermeid zal de invoering van het BIM geiijke tred houden met de bouw van de diverse installaties;
hetzelfde geldt uiteraard ook voor de op te stelten beheerspian. In het vooroverleg met VACRON is
overeengekomen dat een installatie niet in gebruik genomen mag worden zonder dat deze bij ons
College is gemeld ín het kader van de Wm en de beheersplannen en de BIM zijn goedgekeurd. Ln de
voorschriften is dit vastgelegd.

. -. >.- .,.

Zodra het BIM gebruikt kan worden, de instattaties voldoende functioneren en de inrichting
gccertifiseerd is, kunnen de voorschriften die nu voor de scheídingsinstatlatie in de vergunning zijn
opgenomen vervatten voorzover de aspecten, waarop ze betrekking hebben, in het BIN zijn opgenomen; zodra een en ander gereed is worden de te schrappen voorschriften in overleg tussen
vcrgunninghouder en de directeur vastgesteld.
Nu er nog geen BlM opgezet is voor de wasinstallatie, de vergistingsinstatfatie, het biofiiter en de
WKK- installatie is er in deze vergunning gekozen voor het voorschrijven van het opstetten van
beheersplannen door vergunninghouder die via (een) melding(en) aan het bevoegd gezag onderdeel
gaan uitmaken van de vergunning. In de aanvraag is vermeid waaraan de meldingen zoais bovenomschreven zutten voldoen.
V. Onvoorziene ~ebeurtcnissen.
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van
zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zoals lucht-, water- of bodem veroni‘reinjging, geiuidhinder, stank, brand of explosie (kunnen) ontstaan danwel worden vermoed, dienen
daarop daar vergunninghouder de nodige acties te worden ondernomen. Omdat het hier gaat om een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is ten aanzien van deze ongewone voorvallen van
toepassing de regeling welke is neergelegd in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (“Maatregelen
in bijzondere omstandigheden”). Dit betekent dat bij een ongewoon voorval vergunninghouder
daarvan zo spoedig mogelijk melding dient te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen dient te
nemen op basis van hoofdstuk 17 van de Wet. Aangezien de regeting ats uitputtend moet worden
geacht, is er geen plaats meer voor regeling van die materie in een aan de vergunning te verbinden
voorschrift.
In deze moet dan ook worden volstaan met verwjjzing naar hoofdstuk t 7 van de Wet.
Voltedigheidshatve is nog op te merken dat de metdingen aan het provinciaal bestuur in ieder gevat
dienen te geschieden via telefoonnummer 050-3 180000, en biej voorkeur dienen te worden bevestigd
per telefax onder nr. 050-3 t 64632.
Indien de calamiteit zodanig van omvang is dat de gehele installatie tanger dan twee dagen [de
hunker-opsfagcapacjtiet) niet in bedrijf zat zijn moet hel afval in overleg met de directeur elders
worden verwerkt.
Vl. Toetsirwsadvies Cammissie MEK
Bij brief van 17 juni t998, kenmerk UJ 13-98/Ra/abi77 3-7 I heeft de Commissie voor de Milieueffectrapportage (m,e.r.) het toetsingsadvies (overeenkomstig artikel 7.26 van de Wm) uitgebracht ten
aanzien van de bcstuityorming over Uitbreiding en optimatisatie scheidings- en vergistingsinstattatie
Vagron te Groningen.
tn dit toetsingsadvies heeft de Commissie o.a. aangegeven dat zij van oordeel is dat de essen&le
informatie in het MER plus aanvulling uanw-ezig is om het milieubelang een volwaardige plaats in
de besluitvorming te geven. Verder is de Commissie van mening dat de door haar gesignaleerde
tekortkomingen niet essentieel zi-jn, gezien de aard en omkeerbaarheid van de mogetijke nadelige
milieugevolgen. De leemten in kennis vindt de Commissie gezien het proefkarakter van het
voornemen begrijpelijk en ze hoeven een verantwoorde besluitvorming niet in de weg te staan.
Uit het evaluatieonderzoek zal expficiet naar voren moeten kamen hoe de werkelijke emissies en
de daadwerkelijke samenstelling van inkomende en uitgaande stromen zich verhoudt tot de ruwe
schattingen en geldende normen. Daarnaast wi*jst de Commissie nog op het belang van monitoring
en een evaluatieprogramma achteraf en wil zij bi.j de evaluatie worden betrokken.
VIL Ingebrachte bedenkiweu OP c& antwern-bestuiten
Naar aanleiding van dc ontwerp-besluiten zi-in schrifieti~jke bedenkingenladviezen ingebracht door het
Noordehjk Afval Overlegorgaan (NAOj bij brief van 23 april 1998, kenmerk sv\980423, door het
Afval Overleg Orgaan (AOO) bij brief van 20 april l998, ref.nr. 98ub-00139/ffH/mb en door de
Regionaal Inspecteur Milieuhygiëne bi.j brief van 2 1 april 1998, kenmerk 2 148029A/GM/etr,
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Wij hebben deze bedenkingenladviezen, die voor een groot deel overeenkomen met elementen uit het
toetsings-advies van de Commissie MER, hieronder verkort weergegeven en onze reactie hieromtrent
aan toegevoegd.
Digestaat
Uit de reacties op de ontwerp-vergunning blijkt dat er een verschil van inzicht blijft bestaan over het
digestaat uit: de vergistingsinstalIatie. In de reacties komt naar voren dat men uitgaat van een digestaat
met een hoog organischestof-gehalte en een hoge energieinhoud.
Aanvrager gaat daarentegen uil van een digestaat met een laag organische-stof percentage en een fage
energieinhoud, Het AOO en de Inspecteur Milieuhygiene gaan uit van installaties die bij hen bekend
zijn uit met name België, terwijl aanvrager uit gaat van het systeem dat hij gaat bouwen en dat
operationeel is in Finland. Uit de door aanvrager verstrekte aanvulling op het MER blijkt dat het
Finse WAASA-systeem een lage energieinhoud heeft en dat het aan een verbrandingsproces weinig
toevoegt.
Verder dient ten aanzien van digestaat het volgende:
Het is materiaal met een losse structuur dat, in een verbrandingsoven gebracht, Get verbrandt maar
door het rooster valt voordat het verbrand is en rechtstreeks ín de te storten slak terecht komt . In de
installatie te Wijster doet zich bovendien het probleem voor dat het niet reehtstreeks in de verbrandingsoven kan worden gebracht maar dat het eerst de scheidingsinstallatie moet passeren waar het
reeds, voordat het de oven bereikt, grotendeels zal zijn uitgezeefd en in de, bij VACRON te vergisten
organische natte fractie, terecht komt.
Het ligt niet voor de hand om een, op vol-last werkende, AVf te belasten met laag energetisch
materiaal, waardoor hoog-energetisch materiaal moet worden gestort.
Er is geen reden om aan te nemen dat digestaat infectieus is en daarom verbrand zou moeten worden,
In de beschikking wordt artikel 10.1 van de Wet milieubeheer de ‘Ladder van Lansink’ gevotgd. fn de
eerste plaats zal vergunninghouder na het ontstaan van het digestaat de nuttige toepassing of hergebruiksmogelijkheden van het digestaat moeten onderzoeken; de uitkomst zal te goedkeuring aan de
directeur moeten worden gelegd. Als blijkt dat er geen toepassingsmogelijkheden zijn, dan zaf het
digestaat ter verbranding moeten worden aangeboden; uit milieuoogpunt is dit volgens ons de juiste
aanpak.
Papier/plastic.
VAGRON gaat de papier/plastic-fractie afvoeren naar Duitsland als brandstof voor de cementindustrie, deze vorm van hergebruik is nuttige toepassing en als zodanig acceptabel. De export zal
plaatsvinden volgens de regels van het EVOA en is dan ais zodanig, ook internationaal afgedekt.
in de considerans van de vergunning is opgenomen dat de, uit de scheidingsinstallatie komende
deelstromen die op enig moment niet te vermarkten zijn moeten worden afgevoerd. De beschikking
is aangepast in die zin dat dit ter verbrandin,« moet worden aangeboden en de ‘GAVE te Wijster’ is
vervallen. Indien de papier/plastic-fractie niet wordt afgescheiden komt het automatisch in de RDEfractie terecht die verbrand wordt te Wijster.
Overigens zijn wij van mening dat het niet vour de hand ligt om een verbrandingsplieht voor digestaat
op te nemen en gelijktijdig te bepalen dat de papierlplastic-fractie niet naar Wijster mag omdat de
verbrandingsinstallatie reeds op vollast draait. In het verlengde daarvan kan ons College, in het kader
van onderhavige vergunning niet bepalen wat de VAM gaat doen met het overaanbod van brandbaar
afval bij de VAM.
I Iet is in de aanvraag opgenomen en in de vergunning mogeliljk gemaakt om, indien het niet te
vermarkten is, de VAGRON voor de papier/kunststof-fractie een zo hoogwaardig mogelijk
hergebruik gaat toepassen; het bedriljf zal dat om financieel-economische redenen ook altijd
nastreven.
Doelmatigheid.
Wi-j hebben de doelmatigheidstoets voor de verEistingsinstallalic uitgevoerd, volgens in de Wm
opgenomen aanwijzingen, voor de afvalvcrwerkings situatie c.q. - capaciteit binnen de provincie
Groningen en daarbuiten voor zover de verwerking van afval uit de provincie Groningen contractueel
is vastgelegd.
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Het NAO heeft, volp~a bestuurl~ke afspraken, de toetsing uitgevoerd voor dc vier noordelijke
provincies.
IJit heide ~O&SWI blijkt dat de voorgenomen uitbreiding van VAGRON doelmatig is. De bestaande
scheidir7gsìnstatlatie heeft zijn doelmatigheid in de praktijk al bewezen. Voor de capaciteit van
230.000 ton wordt in de toekomst zeker een markt verwacht, zo bfijkt bijvoorbeeld al uit het
“Verdcefplan overschot brandbaar afval 1998, december 1997” van het AOO.
Een landelijke toetsing heeft, vooral door onbekendheid met de ontwikketingen op detailniveau, niet
plaatsgevonden. Wel is getoetst aan het vigerendc TJP-A waarin de VAGRON-plannen wef en de
VAM-plamien niet zijn opgenomen. De procEzoals die momenteel bij de VAM wordt gedaan is een
zeer extensieve vergistingsmethode die niet is te vergeli,jken met de instalfatie zoals VAGRON die
keef% aangevraagd. Met de door de VAM te beproeven methode is nog geen ervaring opgedaan; cfez
is enigszins te vergelIjken met de methode van “Rotte-deponíc”
zoafs die in Duitsland wordt
toegepast.
De doelmatigheid van de vergister zat vooral uit de praktijk moeten bfijken: dat is ook het doel van
dit demonstratieprqiect. De jaarlijks voorgeschreven rapportage hierover zal worden besproken met
het AOO en het NAO.
Vanwege de aanbeveiingen uit het toetsingsadvies van de commissie m.e.r. zal de evaiuatierapportage
die verplicht is gestefd in artikel 7.4 1 Wm worden opgesteld nadat de gehele inrichting een periode
lang goed en volledig werkt, Dit zal moeten blijken uit de jaarlijkse rapportages van de VAGRON.
f let evaluatierapport zal ook naar de commissie m,e.r. worden gezonden. Zij saf ook gevraagd worden
een toetsingsadvies te geven. Dit toetsingsadvies zal zich dan richten up het voornemen van dr:
provincie om al dan niet de vergunning aan te passen en op welke wijze en met welke argumenten
dit dan zal gebeuren. Ook de wettelijke adviseurs moeten op basis van bedoeld artikel het evaluatieversIagontvangen.

Wij achten een kortere vergunningstermijll dan de aangevraagde 10 jaar niet aan de orde. Om
ftnancìeel economische redenen is een korte vergunningperiode van bisjv. 5 jaar niet rendabel: de
verwerkingscontractect met de afval-leveranciers hebben ook cen loopti-jd van í 0 jaar. Een kortere
periode dan 10 jaar achten wij bovendien niet zinvol en van weinig toegevoegde waarde aangezien
het evaluatierapport zal moeten uitwijzen of een wijziging van de vergunning aan de orde is, Dit zal
zeker binnen vijfjaar aan de orde zijn.
De Vagron heeft een aanvulling op het MER geschreven. Deze is beoordeeld door de m.e.r,commissie en het bevoegd gezag. Een exemplaar van deze aanvulling ligt bij de beschikking ter
inzage, In de aanvulling op het MER heeft VAGRON het milicrrrendement van de inrichting
opgenomen; in combinatie met het bestaande MER blijkt hieruit het volgende:
De inrichting beeft een netto energie-opbrengst die aan het efcklriciteitsnet van EDUN wordt
geleverd.
Met de vergisting en energieopwekking in de inrichting wordt vermeden dat er 580 ton CO2 per jaar
vri.jkomt ten opzichte van 290 ton door verbranden van de vergelijkbare hoeveelheid afval.
Er wordt een schone inerte fractie geproduceerd die op meerdere plaatsen in de kringloop inzetbaar is.
Er wordt een hoog-cnergetische RIF-fiactic geproduceerd.
De gewonnen metalen btìjken van een goede, schone kwaliteit te zi-jn met een hoogwaardige
hergebruiksmogeìijkheid.
Rendement
Wi,i kunnen in de vergunning evenwel geen tnilieurcndemelltseis stellen omdat er geen referentie
aanwezig is ten opzichtc waarvan deze eis gesteld ZOU kunnen worden.
Bovendien kan het vaststellen van rendementen een nadeel zijn, wanneer bíjvoorbeetd blijkt dat bi.j
een lager rendement weliswaar minder, maar hoogwaardiger producten ontstaan.
De kaders waarbinnen de emissie-eisen vallen, zoals het BEES en de NER staan in de aanvraag
uitvoerig vermeld (btz, 29). De werkeli.jke emissies zullen uit de jaarrapportages blijken. Uit de
evaluatierapportage zal blijken of aanpassing van de vergunning gewenst is.
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Geur.
In de aanvraag is de verwachte geuremissie voor drie punten op de inrichting gegeven; deze emissie
achten wij niet zodanig omvangrijk dat er nadere voorschriften zouden moeten worden gesteld.
De huidige inrichting geeft geen aanleiding tot klachten, terwijl de inrichting waarvoor vergunning
wordt gevraagd de uitbreiding betekent met, wat geur betreft, een gesloten systeem. Zodra er zich
evenwel klachten openbaren omtrent geur zal VAGRON verplicht worden om een geurrapport op te
stellen.
Emissie van de fakkel.
De emissies van de WKK-inrichting zullen, getuige de aanvraag, voldoen aan de norm opgenomen in
het BEES. Het BEES is niet rechtstreeks van toepassing op deze inrichting maar in de voorschriften
zi+jn emissie-eisen opgenomen overeenkomstig het BEES.
Overigens voldoet de fakkelinstallatie, getuige de aanvraag ook aan de norm genoemd in het NER:
900 graden Celcius en een verblijt’tijd van 0,3 seconde. Aangezien de fakkel niet structureel wordt
ingezet, maar alleen bij onderhoud en calamiteiten is een meting naar onze mening niet noodzakelijk.
Realisatie.
De constatering dat niet alles in een keer wordt gerealiseerd is juist, dit wordt veroorzaakt doordat de
kwaliteit van de te produceren papierpulp en kunststofgranulaat nog niet vaststaat. Om dit te bepalen
wordt bij de VAM te Wijster een gezamenlijk proefproject op praktijkschaal gebouwd waarin de
exacte technische uitvoering zal worden bepaald. Zodra dit gereed is wil men de papier en kunststofopwerking bij VAGRUN gaan installeren. Vooralsnog zal de papiedkunststof-fractie naar Duitsland
worden afgevoerd als brandstof in de cementindustrie,
Harde ijkpunten ontbreken.
Het ontbreken van harde ijkpunten is te verklaren door het feit dat niemand in Nederland weet wat de
resultaten van de inrichting van VAGRON zullen zijn omdat het een nieuwe installatie is die alleen
nog maar in Finland operationeel is. Omdat VAGRON een afvalverwerkingsbedrijf is dat op de vrije
markt opereert met z’n eindproducten zal het doel van VACRON gericht zijn op een optimaal
hergebruik van deelstromen uit de inrichting.
Dit heeft weer alles te maken met het feit dat vanwege de onbekendheid met het SVI-systeem
VAGRON is aangewezen als demonstratieprqject. De jaarlijkse rapportage zal nauwkeurig worden
gevolgd om lering uit de ervaringen met het prqject te trekken. De adviseurs worden betrokken bij het
bespreken van de jaarrapportage en het op te stellen evaluatierapport.
Procedureplan m.b.t, de acceptatie ontbreekt.
De acceptatie van afval vindt plaats door ARCG dat in 1997 een vergunning in het kader van de Wm
van ons College heeft gekregen. In deze vergunning is wel een procedureplan voor de acceptatie
opgenomen. In het kader van de bedr$tínterne-milieuzorg is ARCC inmiddels gecertificeerd overeenkomstig 14.00 1, hetgeen uiteraard ook een goedkeuring van de acceptatieprocedure inhoudt.
l-loewel de VAGON feitelijk een eigen acceptatieprocedure in de aanvraag had moeten opnemen
hebben wij het, mede omdat het ons bekend is dat er wel een registratie plaatsvindt waar wij inzicht in
hebben, voldoende geacht om in de voorschriften het opstellen van een dergelijke procedure verplicht
te stellen; hiermee wordt de onvolkomenheid in de aanvraag o.i. voldoende opgevangen.
MER
Het MER, de vergunningaanvragen en de ontwerp-beschikkingen zi-jn in deze procedure gelijkti.jdig
ter inzage gelegd omdat gedurende het vooroverleg intensief contact is onderhouden met het NAO,
met de Inspectie en, zij het in iets mindere mate. met het AOO. Wij behoefden van deze instanties dus
geen verrassende/nieuwe opmerkingen te verwachten. Voor eventuele belanghebbenden is de
hoeveelheid ïnformatie wellicht veel, maar wel compleet en kon men cen helder beeld vormen van
wat er nu vergund gaat worden, Overigens zijn er in de directe omgeving van de VAGRON geen
omwonenden, Verder zi.jn er nooit klachten over de VAGRON bij ons binnengekomen. Ook op de
door ons georganiseerde gedachtenwisseling zijn geen belanghebbenden verschenen. Daarnaast
hebben wij geen reacties van derden ontvangen. Tevens speelt vooral het tijdsaspect. VAGRUN wil in
12
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juli af starten met de bouw en een zo kort mogelijke procedure was dus gewenst. Dit iaat overlet dat
wanneer er we! onverwachte zaken aan het licht zouden zijn gekomen waardoor de beschikking ten
opzichte van de ontwerp-beschikking ingrypend zou moeten veranderen, wij opnieuw een ontwerpbeschikking ter inzage zouden hebben gelegd. Gezien het feit dat de definitieve beschikking
inhoudelijk niet echt wordt gewijzigd, maar slechts hier en daar wordt aangevuld en verduidelijkt,
hebben wij besloten tot het vaststellen van de definitieve beschikking.

Afsfuitendc overwegben
Wij zGn van oordeel dat voor de onderhavige inrichting en de werking daarvan, zoals voorzien ín de
voorliggende aanvraag, de gevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer kan worden
verleend, indien daaraan, in het belang van de bescherming van het milieu, de onderstaande
voorschriften worden verbonden.

Geiet op het bepaalde in en krachtens de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergutlningenbesluit
milieubeheer, het Milieubeleidsplan van de provincie Groningen en de Algemene wet bestuursrecht
en overeenkomstig de door de Vagron ingediende aanvraag van 12 februari 1998, besluiten wij:
1,

Aan Vagron-tndustfiaf VOf;, Postbus 125 te Haren een revisievergunning te verlenen als bedoeld
in artikel 8.4, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm) voor de gehele inrichting aan de
Duinker-kenstraat 99 te Groningen.

11.

Te bepalen dat de aanvraag om vergunning, voor wat betrek de hoofdstukken 2, ‘7 en 14 (i- de
bijlagen 6 en 3), en bijlage 4 van ffoofdstuk 4 deel uitmaken van de vergunning,

111.

Deze vergunning te verlenen voor een periode van tien jaren na het onherroepelijk worden van
de vergunning.

íV. Aan de vergunning de navolgende voorschriften te verbinden:
&1IM
Ten behoeve van de nog tc bouwen instalfaties, te weten wasinstallatie, VergistingsinstaHatie,
digestaat behandeling? het biofitter, de WKK-installatie, papier- en kunststofbewerking
moeten beheersplannen worden opgesteld die aJs Melding in het kader van de Wm ter
goedkeuring aan ons College moeten worden voorgsfegd. De normen waaraan de instaIlaties
moeten voldoen, en die in de beheersplannen moeten worden opgenomen, moeten worden
gerelateerd aan de criteria en de emissies die in de aanvraag zijn vermeld en aan de eisen die
in de voorschriften zijn opgenomen. Een installatie mag niet eerder in gebruik worden
genomen dan dat het beheersplan en eventuele oHderdeef~heersplannen zijn goedgekeurd.
Zodra het B1M gereed is moet dit ter kennis van ons College worden gebracht.
Binnen drie maanden na het verstrijken van een bedrijfsjaar moet er een miliaujaarverstag
worden opgesteld en ter goedkeuring aan de directeur worden aangeboden; de beoordeling
van het jaarverslag zal binnen twee maanden na indíening pfaats vinden.
Als aanvulling op de aspec@x~ die in het mifieujaarversiag zullen worden opgenomen moeten,
naast de in bijlage 7 van de aanvraag genoemde aspecten , met de volgende aspecten rekening
worden gehouden:
-- De emissies van de WKK-installatie moet eens per drie jaar worden gemeten.
- De emissie van het biofilter, m.n. NH3 moet eenmalig worden bepaafd; vervolgens moet
de installatie worden gemonitoord op de voorschrift 15 genoemde parameters
- Een mifieuzorgprogramma en een milieudoelstelling voor hetjaar volgend op het
versia&mr.
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2.
2.1,

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

3.

3.1.
3.1 .l

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2.

3-2.1.
3 2.2.
3.2.3.
4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

Abemeen.
De gehele inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds schoon worden gehouden
en moet steeds in goede staat van onderhoud verkeren . Van de inrichting afkomstig
zwerfvuil dient dagelijks te worden verwijderd.
Na afloop van de werkzaamheden in de scheidingsfabriek en op zondagen en algemeen
erkende feestdagen dienen het ontvangstplatform en de containersopslagplaats vrij te zijn van
zwerfvuil en zonodig gereinigd te zi-jn met water.
De afgevoerde luchtigassen mag/mogen buiten de inrichting geen stankhinder veroorzaken.
Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten intensieve maatregelen worden
genomen ter bestrijding van vliegen, ratten, muizen of ander ongedierte.
De motoren van het, op de inrichting, in gebruik zijnde materieei moeten goed zijn
onderhouden en goed zijn afgesteld.
Acceptatie en re&&ratie

Acceptatie
Acceptatiephcht
Vergunninghouder heeft een acceptatiephcht voor de in de aanvraag omschreven afvalstoffen
die afkomstig zijn uit de provincie Groningen; tevens mag de ONF deek?troom van de VAMWijster worden geaccepteerd ~JI verwerkt. Van elders afkomstige afvalstoffen mogen alleen
met goedkeuring van ons Col lege worden verwerkt.
De in de aanvraag omschreven, te verwerken, afvalstoffen die door ARCG, administratief zijn
geaccepteerd moeten, in de stortbunker (wat betreft huishoudelijk afval en daarmede gelijk te
stellen afval) en op het stortplateau (wat betreft grof vuil) op samenstelling worden
wordt ingebracht.
gecontroleerd alvorens het in de scheldings;sinstatlatie
De van de VAM aangevoerde, door ARCG gcaecepteerde- en bij VAÇRON tc wassen en te
vergisten, ONF-fractie moet in de ONE- ontvangstruimte/GFT-overslagruimte op
samenstelling worden gecontroteerd voordat het in de wasinstallatie wordt gebracht.
Voor de in 3.1.2. en 3.1.3. genoemde ontvangst/acceptatie moet een procedurephxn worden
opgesteld die, als melding in het kader van de Wm, ter kennis van ons Cotiege muet worden
gebracht. In dit plan moet ook worden vcrtnetd wat er wordt gedaan met de uit de genoemde
afvalstromen verwi.jderde stoffen die niet op de inrichting mogen worden verwerkt.
Registratie
Na acceptatie van de aangeboden afvalstoffen dienen deze te worden gewogen op een geijkte
weegbrug.
Van de aangevoerde, geaccepteerde afvalstoffen moet een registratie worden bijgehouden.
Deze registratie dient volgens de richtlijnen van de PMV plaats te vinden.
De registratie moet te allen tijde beschikbaar zijn voor controlerende ambtenaren.

. . . . ..,.,. : .

..

Aan- en afvoer en onslag van afvalstoffen
ín de uren gelegen tussen 23.00 uur en 0’7.00 uur moet het transport van afvalstoffen en
producten worden beperkt tot intern transport inclusief vervoer naar en van het railoverslagperron. Op zondagen en algemeen erkende feestdagen, mag het aan- en afvoeren van
af2ialstoffen niet plaatsvinden.
Re voor afval en scheidingsprodukten bestemde voertuigen moeten zodanig zijn uitgevoerd of
afgedekt dat de afvralstoffen en de eventueel hiervan vrijkomende stankkomponenten en/of
vrijkomend stof zich niet in de omgeving kunnen verspreiden.
De aangevoerde afvatstoffen moeten binnen het bebouwde deel van de inrichting worden
gelost, apges t agen en verwerkt.
Met het afvat in de bunker moet als volgt worden gewerkt:
- afval dat gedurende een werkdag wordt aangevoerd moet aan het einde van deze werkdag in
een van de bunkers worden gebracht. Bij het begin van de volgende dag moet het
overgeblevene van de vorige dag als eerste worden verwerkt;
- zolang het afval van de voorgaande dag nog niet is verwerkt, mag hierop geen vers afval
worden gestort;
14
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4.5

4.6

4.7

4.8
4.5)
4.10
5.
S.I.
5.2.

- behouden onvoorziene stagnatie in het afvalverwerkingsproces moet de stoftbunker aan het
einde van de werkweek leeg zijn;
- de bunkers moeten een keer per jaar geheel leeg- en veeg-schoon worden gemaakt; opdat
visuele inspectie kan worden uitgevoerd.
De uit de vuilverwerking ontstane deelstromen mogen slechts een beperkte tijd binnen de
scheidingsfabriek worden opgeslagen:
De betreffende fracties moeten in containers worden opgeslagen.
De in vmrschrift 4.5 bedoelde containers magen uitsfuitend binnen het bebouwde deet van de
inrichting worden beladen: de gezamenlijk inhoud van de op het contaìnersptat-form
aanwezige votfe containers mag niet meer dan 2000 m3 bedragen.
De containers moeten aan de zij- en onderkanten vloeistofdicht zijn en van een effectieve
afdekking zijn voorzien, opdat de zich in deze containers bevindende (víoei)stoffen zich niet
in de omgeving kunnen verspreiden en stankoverlast wordt voorkomen.
Zwerfvuil rond de containers moet worden verzameld. Er mag geen zwerfvuil buiten de
containeropslagp~aats geraken.
Het containeropstelterrein moet afwateren ap de afvalwaterriolering.
De apart ingezamelde GFT-fraktie, moet overeenkomstig voorschrift 4.5 worden behandeld.
Stof
f n de uit de filterinstallaties ontwijkende lucht mag de stofconcentratie niet meer bedragen
dan 10 mg/m3.
Voor de filterinstallatie moet een beheersplan en een onderhoudsplan worden opgestefd welke
door middel van een melding in het kader van de Wm ter kennis van ons College moet

worden
gebracht.
6.
6.1.

6.3,

tiitvoerhw van de hal van de xheidiaasinstatlatie
In de scheidingshaf moeten de vloeren bestaan uit vfoeistofdicht materiaal. Dit geldt ook voor
de opstagbunker. Eventuele aansluitingen met leidingdoorvoeren en dergelijke moeten
vloeistofdicht ziejn uitgevoerd,
De roideurcn in de oost- en noordwand van de inrichting mogen alleen ten behoeve van de
aan- en afvoer van containers worden geopend.

“1.
7.1,

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

Vaste afvalstoffen, en dc producten uit dc scheidingsinstal~atie (met uitzondering van de
racties zand en inert), dienen in afwachting van verwijdering uit de im-ichting te wurden
bewaard op een niet-doorlaatbare ondergrond. welke chemisch resistent is en mechanisch van
voldoende sterkte, Deze afvalstuffen dienen zodanig te zijn verpakt of afgedekt, dat ze zich
niet in de omgeving kunnen verspreiden.
Vloeibare afvalstoffen, welke voor het scheidíngsproces uit het afval zijn verwijderd, dienen,
in afwachting van verwijdering uit de inrichting, te worden bewaard in goed gesioten
vloeistofdicht vaatwerk op een vloeistofdichte vloer van beton of metselwerk. Ter
voorkoming van bodemverontreiniging moet, door het treffen van doelmatige voorzieningen,
het uitstromen vul9 vloeistof buiten de inrichting zijn voorkomen.
De op de inrichting in gehrtrik zijnde containers voor de opslag van natte deelstromen moeten
zodanig zijn uitgevoerd dat ze niet lekken.
Voordat met de houw van nieuwe delen van de inrichting wordt begonnen moet er een
oriënterend bodemonderzoek op de bouwpiaats(en) worden uitgevoerd, het resultaat daarvan
zal als @situatie worden vastgelegd. Het resultrtat vitn het onderzoek moet, eveneens voor het
begin van de bouw, aan de directeur worden gerapporteerd.
Er dient een controleprogramma te worden opgesteld voor dc opslag van bodembedreigende
(vloei)stoffen en op de bodcrnbcschertnende voorzieningen. Dit programma dient in de vorm
van een melding in het kader VZUI de W199 ter kennis van ons College te worden gebracht.

1s

8.
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

9.
9.1.

9.2.

10.
10.1.

10.3.

10.3.

10.4.

10s.

11.
11.1.
11.2.
11.3.

Veilipheid

Van voorgenomen onderhoudswerkzaamheden, die mogelijkerwijs overlast voor de omgeving
tot gevolg kunnen hebben, moet vooraf melding worden gedaan aan de directeur.
installaties of onderdelen van de installaties, welke buiten bedrijf zijn gestefd, mogen geen
emissies veroorzaken.
Aan alle, in de inrichting werkzame personen, moeten met betrekking tot de door hen te
verrichten werkzaamheden instructies zi.jn verstrekt, welke zijn afgestemd op het gestelde in
deze vergunning. Dit opleidingsplan moet in het BIM worden opgenomen.
Brandveiligbeidsvoorzieningen ter voorkoming of beperking van brand- en explosiegevaar
dienen ten genoegen van de gemeentelijke brandweer te zijn getroffen. Een schriftelijke
verklaring van de commandant van de gemeentelijke brandweer hieromtrent dient te kunnen
worden getoond.
Gefuid

Het equivalente getuidsniveau, veroorzaakt door apparatuur en handelingen die beheren hij
of worden uitgevoerd aan deze inrichting, mag, bepaald en beoordeefd op een hoogte van 5
meter, volgens de in het KY&apport IL-HR- 13-01 gestelde regels, aan de overzijde van het
Winschoterdiep tegenover de inrichting niet meer bedragen dan:
a. 50 dB (A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b. 45 dB (A) van 19.00 tot 23.00 uur;
c, 40 dB (A) van 23.00 tot 07.00 uur.
Na beëindiging van de aanvoer, om ongeveer J 8.00 uur ‘s middags, moeten de deuren van de
aanvoerhal/loshaì, gesloten worden gehouden.
De betreffende deuren mugen uitsluitend worden geopend voor het onmiddetlijk doorlaten
van personen, goederen en voertuigen.

-. . . . . . .

Scheiding van afvalstoffen

Tijdens het in bedri,jf zi.jn van de scheidingsfabriek moet het gehele proces ononderbroken
gecontroleerd wurden met behulp van cameras en monitoren door goed geïnstrueerd
personeel. Bij signalering van materiaal dat niet verwerkt mag worden, moet de opvoerband
worden stilgezet, zodat de ongewenste voorwerpen kunnen worden verwijderd.
Indien het materiaal aanleiding kan geven tot gevaarlijke situaties, zoals in geval van
gasflessen of vaten met onbekende inhoud, moet de opvoerband middels een noodstop
worden stilgezet.
Indien in het aangevoerde huishoudelijke afval componenten worden aangetroffen welke niet
door de installatie kunnen/mogen worden verwerkt, moeten deze componenten ti,jdelijk
binnen de inrichting op doelmatige wijze worden opgeslagen.
Indien op weike wijze dan ook de goede werking van de scheidingsinstallatie langer dan 48
bedrijfsuren is belemmerd, moeten de in de inrichting aanwezige huishoudelijke afvaístoffen,
alsmede de beladen containers op de containeropslagplaats, uit de inrjchting worden
afgevoerd en ín overleg met de directeur elders worden verwerkt..
Indien er op enig moment geen afzet van (een) deelstro( mogeli,jk is moet de
scheiding van deze deelstro( worden gestaakt en moet het, tenzij het (een} inerte
stro(o)m(en) betreft, ter verbranding worden afgevoerd.

.Y... . . .. .. ..

Wssinstabtie.

De ONF en de GFT in de bufferopslag, voor de wasinstallatie, mag nooit ouder zijn dan twee
dagen maar mag in geen geval geuroverlast veroorzaken.
Het water in de wasinstallatie mag zolang worden hergebruikt totdat het zuurstofloos is.
De aanvoer naar wasinstallatie moet kunnen worden onderbroken, zonder her
scheidingsproces stil tc leggen, teneinde de ONF ,voor verwerking elders, op- en over te
kunnen slaan.
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12.
12.1.
12.2.

Ver+Gstingrsinstaffatie
De op de inrichting aangevoerde swilt moet rechtstreeks worden ingevoerd in de
vergistingstanks na te zijn ontdaan van vaste inerte delen.
Voor de ketel moet een onderhoudscontt voor de brander en de kleppen worden afgestoten

13.

Irfabehandefing.verPisting

13.1.

Ten behoeve van de droogtrommel voor het digestaat moet een onderdeelbeheersplan worden
opgesteld waarin met name de stof en geur emissies moeten worden vastgesteld.
Voor het in werking stellen van de vergistitlgsinstaflatie moet er een, door onze directeur
goedgekeurd, plan van aanpak zija waarin wordt aangegeven hoe het onderzoek naar
verwerkingsmogelijkhedcn van het digestaat zal worden aangepakt; In het onderzoek moet
worden betrokken de chemische en fysische samenstelling en de energie-inboud van het
digestaat.
Zodrti het digestaat vrijkomt moet onderzocht worden of dit geschikt is voor hergebruik of
nuttige toepassing. De wijze van verwerking behoeft de goedkeuring van de directeur.
Indien er binnen 2 maanden na het ontstaan van het digestaat geen goedkeuring als bedoetd in
13.3. kan worden gegeven dan dient het digestaat ter verbranding worden aangeboden.

13.2.

13.3.
13.4.

14.
14.1.
142.

14.3

BioeasPW~K-iastalfatie
De gasmotoren moeten zìjn voorzien van een tnotortnanagernentsysteem zodat een zo
volledig mogetijke verbranding van het biogas plaatsvindt.
Re WKK- installatie moet voldoen aan de volgende eisen:
- maximale NUx concentratie 140 gr,lGJ bi%i 3% zuurstof, 273 K, 10 1,3 kPa, droog en als
NO2
- maximale SO2 concentratie van 35 rng/G.i onder de reeds genoemde condities

Fakkel.

14.3. I

De gevarenzone-indeling moet voldoen aan de Leidraad voor gevarenzoneindeling met,
betrekking tot gaso”$loffingsgevaar iu elektrische installaties cn -materieeI,
14.32, Voor 2900 moet een emissie-onderzoeksrapport VZUI de fakkel aan de direkteur worden
overgelegd waarin dc parameters N02, NO, SO2 en dioxines ziejn geanalyseerd. Hierbij mag.
gezien de benuttingsgraad van de installatie, van onderzoeksresultaten verricht op een
vergelijkbare installatie gebruik worden gemaakt.
143.3. Bij het affakkelen moet een nagenoeg volledige verbranding plaatsvinden.

15

Riofilter

15.1.

15.2.

De belasting van het biofïher mag niet meer bedragen dan t 50 rn3 / uur / m2 filteroppervlak;
hiervan mag worden afgeweken indien kan worden aangetoond dat de maximale emissie die
in de aanvraag wordt genoemd ook kan worden bereikt met een grotere oppervlaktebelasting
en/ofeen geringere FtIterdikte.
Het vochtgeh&e van het filter moet tussen de 4% en 70% Eggen.

16.

Redriifsrioferiag

16.1.

t<et bedri.jfsrioleringssysteern moet zijn ontworpen en uitgevoerd op een neerslaghoeveel~7eid
van ten minste 22 mm per uur.

16.2.

tlet bedrijfsrioteringssysteem moet zodanig zijn aangelegd, dat breuk ten gevolge van
verzakking en daardoor lekkage uit het systeem wordt voorkomen; het materiaal van het
rioleringssysteern moet bestand zi.jn tegen de af te voerctl stof&.
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17.
17.1.
17.2.
17.3.

17.4.

Onderzoek en woefnemingen.
Op de inrichting mogen ,ten behoeve van een betere verwerking van het afval, proeven en
onderzoek worden gedaan.
Indien vergunninghouder proeven wil nemen of onderzoek wií verrichten dient hij dit te
melden bij de directeur.
Een melding zoals in 17.2 bedoeld moet de volgende aspecten bevatten:
- tijdsduur van de proef.
- een volledige technische omschrijving van de uit te voeren proef/ onderzoek.
- de te verwachten gevolgen voor het milieu.
De directeur beslist binnen een maand na melding over de uit te voeren proefcq onderzoek.

18.
Enqie
18.1. Registratie;
De vergunninghoudster dient een energieboekhouding bij te houden, waarin per kwartaal
wordt aangegeven:
a de afgenomen c.q. geleverde energie voor het gehele bedrijfm.b.t.
- biogas (m3),
- etektriciteit (kWh);
- overige brandstoffen;
- water (m3).
b het productigrondstof-gerelateerde energieverbruik per energiedrager en onderverdeeld naar
relevante bedrijfsonderdelen zoals scheidingsinstallatie, vergister en papier- en
kunststofopwerking;
c de produktiehoeveelheden/ hoeveelheden verwerkte grondstoffen (afvalstoffen).
18.2. Rapportage
In de jaarrapportage dienen tenminste de volgendc gegevens te ziTin opgenomen:
- het totale energieverbruik (in GJ) per energiedrager over het voorbije kaIenderjaar;
- de productiehoeveelheid/hoeveeIheid verwerkte grondstof(in tonnen) over het voorbije
kalenderjaar;
- maatregelen die van invloed zijn geweest op het totale energieverbruik;
- de bereikte energie-efficiency verbetering (in % of index) over het voorbije kalenderjaar;
- een overzicht van de in het komende jaar voorgenomen maatregelen en onderzoeken,
onderverdeeld naar:
a. energiebeheer en goed housekeeping projecten;
b. effìciencyverbeteringsprojecten;
c. vervangings-/strategische projecten.

19.L.

í 9.2.

19.3.

V.....&

Zodra vaststaat dat de inrichting niet meer in werking zal zijn dient deze te worden
ontmanteld en afgebroken; hierbi.j mag geen bodemverontreiniging ontstaan door nog in de
installaties aanwezige stoffen als olie.
De bij de ontmanteling en afbraak vri-j komende afvalstoffen moeten worden hergebruikt op
een zodanige wijze dat dit plaats vindt op een zo hoog mogelijk niveau op de fadder van
Lansink
Nadat alle installaties en gebouwen zijn verwijderd moet er een orienterend bodemonderzoek
plaats vinden; de resultaten hiervan moeten vervolgens aan de directeur worden gerapporteerd

V. te bepaten dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:
a Vagron-lndustrial V.O.F. , Postbus I25,9750 AC Haren;
b Burgemeester en Wethouders der gemeente Groningen;
c de regionale inspecteur van de volksgezongheid voor de milieuhygiëne;
d het bestuur van het samenwerkingsgebied Centraal Groningen/WesterkwartierS p/a Milieudienst
e gemeente Groningen, Ver!. Lodewijkstraat 5 1, 9723 AK Groningen;

. ....... ....
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dagelijks bestuur van het waterschap Wunze en Aa, Postbus 95,9470 AB Zuidtsen;
RIZA;
AOO;
NAO.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voarzitter.

, griffier.

Bijlage 1: begrippen en afkortingen:
Hieronder wordt verstaan een nadere toelichting op de in deze vergunning genoemde
begrippen.
ALARA principe
AOO
ARCG
REES
HM
d WA)
Re directeur
EDUN
GFT
ISO
K

Kpa

Knippige

potdervaaggrond

Ladder van Lansink
MER
Milieuboulevard
NAQ
Nox
NRR
ONF
Ons College
PMV
RDF
502
TJP-A
VAM
VAGRON
Wm
WKK-installatie
WVO

“As low as reasoaable acievable”. Het streven om een emissie
met behulp van geaccepteerde technieken zo klein mogelijk te
laten zijn.
Afval Overleg Orgaan; een landelijk werkende organisatie
waarin zowel Rijks-, Provinciale- als gemeentelijke overheid in
zijn vertegenwoordigd
Afvalverwerking regio centraal Groningen
Besluit Emissie-Eisen voor Stookinstallaties.
Redrijfs Intern Milieuzorgsysteem
de eenheid van geluid
De directeur van de dienst Ruimte & Milieu van de pruvincie
Groningen en/oFde namens hem optredeade ambtenaren.
Energie Distributie bedrijf voor Oost- en Noord-Nederland
Groente-, Fruit- en Tuinafval
International Standard Organisation.
afkorting voor Kelvin; de temperatuursschaai die uitgaat van
het absalute 4%punt ( -273 ‘C ) als schaalbegin.
kilo Pascal; 100 kPa is de atmosferische luchtdruk
zware klei grond waarin, in verticale richting, geen gelaagdheid
herkenbaar is.
Een rangschikking van afvalvenverkingstechniekea waarbij de
plaats in deze rangorde de mate van voorkeur aangeeft.
Milieu Effect Rapport
Een deel van het industriegebied “Winschoterdiep” dat de
gemeente Groningen heeft bestemd voor bedrijven die in de
afvalverwerking actief zijn.
Noordelijk afval overlegorgaan; een samenwerking van de
provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.
verzamelbegrip voor alle oxyden van stikstof
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.
C@anische Natte Fractie
het Cotiege van Gedeputeerde Staten van Groningen
Provinciale mifieu verordening.
Refuse Derived Fual (uit afval bereide brandstof)
zwavel di-oxyde
het landelijke Tien Jaren Plan Afvalstoffen 1995-2005
Vuil Afvoer Maatschappij
een dochtermaatschappij van VAM en Grontmij.
Wet milieubeheer.
Een energie opwekkende generator waarbij zowel de kracht ais
de ontstaande restwarmte worden benut.
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
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GEDEPUTEERDE STATEN OER PROWNCIE GRONINGEN

Groningen, 7 juli 1998.
Nr.: 98/9.447/11/28, RMM.
Verzonden: 14 juli 1998.

Beschikken bij dit besluit op de vcrgunningsaanvraag van Vagron Industrial
Groningen,

VUF te
.....

Aanvraag vergunning,
Op 13 februari 1998 ontvingen wij een brief van Vagron-Industrial VOF, gedateerd 12 februari
1998, waarbÎ.j is ingediend een aanvraag om vergunning.
Vagron lndustrial VOF (hierna Vagron) vraagt daarbij om een vergunning voor het lozen van
bedrijfs-afvalwater op de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Stainkoel’n te Groningen, waarna
lozing op de gemeentelijke riolering van Groningen plaatsvindt.
De aanvraag is gebaseerd op artikel 1, lid 2 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(WVO).
Tevens heeft Vagron-Industriaf VOF te EIaren een aanvraag voor een revisievergunning als bedoeld in artikel
X.4 van de Wet milieubeheer ten behoeve van de uitbreiding en uptimalisatie van de afvalscheidingsinstallatie
aan de Duinkerkenstraat 99 te Groningen ingediend.
De gccofirdineerde behandeling biJ zowel de voorbereiding als de uitvoering van de procedure van de
vergunningaanvragen is uitgevoerd door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
Daarnaast is tegelijkertijd voor de uitbreiding en optimalisatie van de afvalscheidingsinstallatie van de Vagron
een milieu-effect rapport ingezonden.
Gevolgde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet
milieubebeer (W m).
Wij hebben voor deze aanvragen en de daarop te baseren beschiingen de in afdeling 3.5 en afdeling 4.1.1
van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer (Wm) voorgeschreven procedure
gevolgd.
Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8.6 en 8.7 van de Wet milieubeheer en de artikelen 3: 17 en 3: 19,
eerste lid, van de Awb hebben wíj exemplaren van de (gecombineerde) aanvraag om vergunningen en de MER
op 25 februari 1998 verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Groningen, de
regionaal inspecteur voor de hygiene van het milieu, het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa, de
hoofdingenïeur-directeur
van het Rijksinstituut voor integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
{RIZA), het Afval Overleg Orgaan en het Noordelijk Afval Overlegorgaan.
Bij brieven van 20 maart 1998, nr. 98/02562, RMM, hebben wij de vergunningaanvragen, de ontwerpbeschikkingen en het MER verzonden en bekend gemaakt door middel van het plaatsen van een advertentie in
de Groninger Gezinsbode en de Staatscourant van woensdag 25 maart 1998.

Met ingang van 26 maart 1998 tot en met 22 april 1998 is een ieder ín de gciegenheid gesteld tot het inbrengen
van schriftelijke bedenkingen. Daarnaast heeft er op 14 april 1998 een gedachten-wisseling-Ig-/hoorzí~~~ng
plaa&gevonden in het Provinciehuis. Tijdens deze gedachtenwiss&ng ís er geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om mondelinge bedenkingen in te brengen.
Wei zon er binnen bedoelde terti@ tegen hef ontwerp-besluit Wm schriftelijke bedenkingen/adviezen
ingebracht door het Afval Overleg Orgaan te Utrecht d.d. 20 april 1998, door de Regionaal Inspecteur
M~îie~~g~ene/VRUM d.d. 21 april 1998 te Groningen en door het Noordeííjk Afval Overlegorgaan d.d. 22 en
33 april 1998 en 2 juli 1998.

GRONDEN VAN DE BESLISSING
Vagron is een scheidingsfabriek van afval. Hierin wordt afval gescheiden in een brandbare fractie
(RIF), een natte organische fractie (ONF) en ijzer-fracties.
Vagron heeft het voornemen otn de huidige scheídingsinstallaties te optimaliseren en de installatie
gefaseerd uit te breiden met een was- en vergistitagsinstalla2ie en een instatlaCe voor de opwerking
van papier en plastic. Hiermee wordt een reductie van de te storten hoeveelheden afvat
gerealiseerd en tot een optimalisatie van de terugwinning van (secundaire) grondstoffen en energie
gekomen.
Het produktieproces
De nieuwe installatie is in vier processtappen in te delen: een scheidingsinstallatie, een
wasinstallatie, een vergistingsinstaltatíe en een installatie ten behoeve van de opwerking van
papier en kunststof. Daarnaast zijn er bijkomende voorzieningen: opwekking van energie, het
nabewerken van het digestaat en de afvalwaterbehandeling,

Hierin wordt het aangevoerde afval gescheiden in eeil brandbare stroom (RDF= Refuse Derived
Fuel). een organische stroom (ONF- organische Natte Fractie), een papîer/kunstoffractie en een
fet-ro en non-f’erro fractie (grof ijzer, blik en fijn ijzer). Bij deze scheiding komt geen afvatwater
vri.j.
2. Wasinstallatie
Het doel hiervan is secundaire grondstoffen (zand, inerte materialen) terug te winnen uit de ONF
en tevens de kwaliteit van het le vergisten organisch materiaal te verbeteren.
Het wassen van ONF voor vergisting is noodzakelijk om mechanische storing Gjdens de vergist@
te voorkomen.
Het proceswater wordt vour het grootste gedeelte in de wasinstallatie hergebruikt voor
recirculatie.
3. Ver~ìstingsifistaltatie
Doel van het vergistingsproces is om uit het ONF en andere organische reststromen biogas te
winnen, zodat de energetische inhoud van het afvui optimaal wordt benut.
De vet$sting verloopt optimaal onder natte, thermofiele omstandigheden. Mier wordt
gerecirculeerd en vers water voor gebruikt.
4. Papierlkunststof opwerking
Het produceren van een schoon papierpulp en kunstofgranulaat stromen, die hoogwaardig kmmen
worden hcrgehruikt als grondstofvoor de produktie van papier en kunststof,
Het scheiden van papier en kunststoffen vindt plaats door het mengen en wassen met water. Bíj
het indikken van papierpulp komt afvalwater vri.j wat gespuid wordt.
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De afvaiwaterstramen
In de verschilfende processtappen komt afvalwater vrij. Het vrijkomend afvalwater kan niet
rechtstreeks op de gemeentetijke riolering worden geioosd, maar dient eerst te worden gezuiverd.
Hiervoor zijn verschillende opties beschreven in het MER. Een ervan is een gezamenhjke
at%aIwaterzuiveringsinstailatie (a.w.z.i.) voor het afvalwater van Vagron en de in de nabijheid
liggende stortplaatsen Stainkoel’nl , Stainkoel’n 2 en Woldjersspoor, Uit het MER is naar voren
gekomen dat deze optie het meest milieuvriendelijke alternatief is (besparing van kosten,
hulpstoffen en energie). Hier is de aanvraag dan ook op gebaseerd.
De gezamenlijke a.w.z.i. wordt geplaatst op het terrein van de Stainkoel’n. Het afvalwater van
Vagron en Woldjersspoor wordt via een leiding en een zinker onder het Winschoterdiep naar de
a.w.z.i. getransporteerd, waarna het afvalwater van alle vier stortplaatsen gezamenhjk wordt
gezuiverd. Het effluent wordt daarna op de gemeentelijke riolering geloosd.
Het bij het produktieproces vrijkomende afvalwater bestaat uit de volgende deelstromen:
a hemetwater en huishoudelijk afvalwater
b waswater afkomstig van de wasinstallatie;
c. percolaatwater wat vrijkomt bij de overslag van GFT;
c filtraatwater en koelwater van de scrubber uit de vergistingsinstallatie;
d water van de papierindikking van de papien’kunststofopwerking;
e schrob- en spoelwater; komt vrij op diverse plaatsen in de installatie (bij de
kunststof/papieropwerking en was-en vergistingsinstallatie).
Deelstroom a, het hemelwater en huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op de bedrijfsriofering
van Woldjersspoor. Deze loost vervolgens op de gemeentelijke riolering in de Duinkerkenstraat.
De resterende deelstromen worden opgevangen in ccn buffer, om na analyse te worden afgevoerd
naar de a.w.z.i. van de Stainkuel’n om daar te worden toegevoegd aan de overige
afvalwaterstromen.
Acceptatie van de lozing
De combinatie van de bi-j Vagron getroffen maatregelen en het door de Stainkoel’n toegepaste
aeroob biologisch zuiveringssysteem met nitrificatie en denitrificatie kan voor deze lozing als best
uitvoerbare techniek worden aangemerkt.
Er wordt een vergunning aan Vagron verieend op grond van artikel 1, lid 2 van de WVO, het
indirect lozen van afvalwater. 1 let behoort tot de categorie bedrijven die afvalstoffen opslaan,
behandelen of verwerken.
Doordat de Stainkoel’n het bedrijfsafvalwater van Vagron binnen de reikwijdte van de huidige
vergunning kan verwerken zal er geen toename zijn van emissies ten opzichte van de toegestane
emissies als gevolg van deze lozing. In de huidige vergunning van de Stainkoel’a zijn de
hoeveelheid te lozen afvalwater en de te lozen vrachten aan verontreinigingen begrensd. De lozing
van de Stainkoel’n zal aan de gestelde voorschriften uit de WVO vergunning bhjven voldoen.
Huïpstoffen
Er dienen hulpstoffen te worden gebruikt om de kwabteit van het te gebruiken water te
waarborgen. De aard en de hoeveelheid van de toe te passen hulpstoffen kunnen aan frequente
wijzigingen onderhevig zijn. Daarom is het niet goed mogelijk de aard en hoeveelheid van deze
stoffen in een vergunning vast te teggen. In plaats daarvan zulIen in deze vergunning criteria voor
het gebruik van nieuwe hulpstoffen worden opgenomen. Indien Vagron hulpstoffen gebruikt of
nieuwe hulpstoffen gaat gebruiken kan zi.j zelf aan de hand van de door de leverancier te leveren
informatie en deze criteria bepalen of het gebruik is toegestaan.

De Vagron dient de gebruikte hulpstoffen te toetsen en te registreren. In de voorschrifien 12 en 13
zijn de hiervoor genoemde criteria opgenomen.

Het Mitieu-effectrapport
Wet MEK Vagron is opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over de uitbreiding en
optimalísatie van de scheidingsinstallatie met behulp van een was- en vergistingsinstaflatie bij
Vagron te Groningen en heeft tezamen met de WM en de WVO-vergunningaanvragen er2 de beide
ontwerp-besluiten ter inzage getegen.

Het Bedrijfsintern milieuzergsysteem (NILM)
In het MER wordt de invoering van een BIM conform f SQ 1400 1 aangekondigd. Ten tijde van de
aanvraag was dit systeem nog niet operationeel,
Zodra het BZM gereed is moet dit worden gemeld aan CS, waarbij ook de bcdrijfsinstructies
moeten worden overgelegd. In de voersehrifien is dit vastgefegd.
Zodra het HM gebruikt kan wardcn en de inrichting gecertificeerd is, kunnen de voorschriften die
in de vergunning zijn opgenomen vervallen voorzover de aspecten waarop ze betrekking hebben
in het BIM zijn opgenomen.
In de aanvraag is weergegeven dat in overfeg met het bevoegd gezag een meetprogramma zaf
worden opgesteld voor het bepalen van de kwaliteit van het te lozen afvalwater. Deze wordt
meegenamen in het BfM.

Afsluitende

overwegingen.

Wij zijn van oord& dat deze lozingen niet leiden tot onaanvaardbare verontreiniging van het
oppervlaktewater en schade aan de zuivcringstechnisclle werken. Tegen het verlenen van de
gevraagde vergunning bestaan daarom bij ons geen bezwaren.

BESLISSING:
Gelet op de Wet verontreiniging oppervfaktewateren, de ürganisatieverordening
~/aterkwaiiteitsbehcer, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht en overeenkomstig
de vergunningaanvraag van Vagron, gedateerd 12 februari 1998, en de daarbi.j overgelegde
tekeningen en beschrijvingen, besfuitcn wi-j:
aan Vagron-lndustriai VOF te Groningen vergunning ingevoIge artikel 1, fid 2, van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren te verlenen voor het lozen van
bedrijfsafvalwater, ter plaatse van de Duinkerkenstraat 99 te Groningen, kadastraal
bekend gemeente Groningen, sectie N nr.592, op de afvalwaterzuiveringsinctaffatie van
Stainkoef’n te Groningen, waarna lozing op de gemeentelijke riolering plaatsvindt.
ll.

te bepalen dat van de stukken, waaruit de aanvraag om vergunning bestaat, de
bescheiden hoofdstukken 1,3,4, 5,6, f4, IS en de b#agen f .3,7 deel uitmaken van de
vergunning;

111.

de gefdigheidsduur van de vergunning eindigt op tien jaar na het onherroepelijk worden
van dit besluit.
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JV.

aan de vergunning genoemd onder 1. de navolgende voorsc.lxíften te verbinden:

ALGEMEEN
1.

Begripsomschrijvingen
Vergunninghoudster
Ons Colfege

Z.P.G.

2.1

2.2
2.3

3.

4.

: Vagron Industrial VOF te Groningen;
: Het College 1~x19 Gedeputeerde Staten van
Groningen, p/a Directeur Dienst Ruimte en
Mifieu, Postbus 867,970O AW Groningen;
: Zuiveringsbeheer Provincie Groningen.

Ten behoeve van de nog te bouwen instaffaties (te weten wasinstallatie,
vergistingsinstaJ&Ïe, dígestaat behandeling, het biofitter, de WKK-installatie, papier- en
kunststofbewerking) moeten beheersplannen worden opgesteld die als Melding in het
kader van de WVO ter goedkeuring aan ons College moeten worden voorgelegd. De
normen waaraan de installaties moeten voldoen, en die in de beheersplannen moeten
worden opgenomen, moeten worden gerelateerd aan de criteria en de emissies die in de
aanvraag zijn vermeld en aan de eisen die in de voorschriften zijn opgenomen. Een
installatie mag niet eerder in gebruik worden genomen dan nadat het beheersplan en
eventuele onderdeelbeheersplannen zijn goedgekeurd.
Zodra het BIM gereed is moet dit ter kennis van ons College worden gebracht.
Binnen drie maanden na het verstrijken van een bedrijfsjaar moet er een
mílieujaarverstag worden opgesteld en ter goedkeuring aan de directeur worden
aangeboden; de beoordeling van het jaarverslag zal binnen twee maanden na indiening
plaats vinden.
Vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat van het op haar naam staande
lozingswerk geen gebruik wordt gemaakt door of ten behoeve van derden.
Vergunninghoudster dient een of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder
belast (is) zijn met her toezicht op de naieving van het bisj deze vergunning bepaaIde.
Vergunninghoudster deelt binnen 1 maand na Jlet van kracht worden van de
vergunning de afdeling Waterkwaíiteitsbeheer van het Z.P.G. mede naam (namen),
adres(sen) en telefoonnummer(s) van degene(n) die door of vanwege haar is (zijn)
aangewezen. Wijzigingen dienen onmiddefJijk te worden getnetd,

5.1

De in deze vergunning genoemde analyses en parameters dienen te worden
uitgevoerd conform de voorschrifien, waarnaar wordt verwezen in bijlage 1
behorende bij deze vergunning.

5.2

De keuze van het laboratorium waar de analyses worden uitgevoerd, behoeft de
goedkeuring van de directeur van het L.P.G.

LQZINGSEISEN
6.

De ingevolge deze vergunning via de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Stainknel’n op
de gemeentelijke riolering te brengen afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit
bedrijfsafvalwater, vrijkomende bij de verwerking van afval.

. . . .,.
. ...?.

7,

Voorkomen dient le worden dat het van vloer- en terreinoppervlakken afstromend
schrob- en hemefwarer meer dan onvermijde@k is verontieinígd

8.1

De maximaal te lozen vuilvracht van het te fazen bedríjfsafvafwater mag niet meer
bedragen dan 80.900 i.e. per etmaal, berekend volgens de rijksformuie.
f-iet debiet van het te tozen bedrijfsafvalwater mag niet meer bedragen dan ,550
m3ietmaaf.

8.2

9.

Het te lozen bedrijfsafvafwater, gemeten ler plaatse van de conlrolevoorziening, dient
aan de volgende eisen t.e voldoen:
stoof

coneenlratie in enig steekmonster (mg/l>

som zware metalen (Cu, Pb, Cr, Ni, Zn)
4
fosfaat
20
cadmium
0,003
arseen
0,011
chforide
750

KAPPORTAC,EIBEMONSTEKINC;
Het te lozen afvalwater dient le allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daarloe dient
de afvalwaterstroom via een voorziening te worden gefcid, die geschikt is voor
bemonsterings-doeleindel~.
De in het vorig lid bedoelde voorziening dienen zodanig te worden gepfaatst, dat deze
goed bereikbaar en toegankelijk is.
Hímten een maand voor het ingebruik nemen van de installaties dient aan de directeur
van het Z.P.C. een voorstel te worden gedaan over de wijze waarop de kwaliteir van het
te lozen afvalwater zaf worden bewaakt.
I-let voorstel zoals bedoeld in lid 1 van dit voorscftrifi behoeft de goedkeuring van de
directeur van l3ct Z.P.G.

ONDERZOEK HULPSTOFFEN

12.2

Vergunninghoudster mag geen gebruik maken van hulpstoffen die de volgende
eigenschappen hebben:
-componenten die voorkomen op lijst f van de EGrichtlijn 76/464/EEG (de zwarte lijst);
-componenten waarvan bekend is dat die carcinogeen zijn;
-een acute aqua&che toxiciteit (LCSO) hebben die kleiner is dan 0.01 mg/f;
-componcnlett bevatten waarvan de afbreekbaarheid na 4 weken kleiner is dan 10% of
waarvan de BZVKZV verhouding kleiner is dan 0.01 (dit geldt niet voor kleurstoffen en
anorganische stoffen);
-componenten bevatten met een K-35 zin; dal wil zeggen dat een component op langere
termijn schadelijke effecten in het aquatiscft milieu kan veroorzaken.
Stoffen die de toets uit lid 1 doorstaan hebben dienen alvorens te mogen worden toegepast
ook de volgende toets doorstaan. Voor deze toets gelden als criteria:
-de gebruikte hoeveelheid hulpstof van de dosering;
-de hoeveelheid van de hulpstof die achterblijft in het fabricageproces (retentie);
-de retentie en biologische a%aak ten gevolge van de zuivering.
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Gebruikt mogen worden alieen die stoffen waarvoor geldt dat:
Bosering (mg/l) x (lOO- retentie (96)) / 100 < LC50 (mg/l) / factor
Dosering: hoeveelheid handelsprodukt zoals die gedoseerd wordtlhoeveelheid water waarin
de stof voorkomt (mg/l);

12.3

13.1
13.2

13.3

Retentie: hoeveelheid van het handelsprodukt die achterblijft in het proces en/of die
biologisch afgebroken wordt (96);
LC50: acute aquatische toxiciteit voor waterorganismen:
factor: deze factor is het quotitint van veilígheidsfactor 1000 (schatting van het maximaal
toelaatbaar risico uit de LCSO) en de verdunningsfactor in het oppervlaktewater.
De in deze vergunning genoemde ecotoxicologische parameters dienen te worden bepaald
conform de voorschriften waarnaar wordt verwezen in bijlage 2 bij deze vergunning.
Vergunninghoudster dient een registratie bij te houden van het gebruik van hulpstoffen.
Jaarlijks moet vergulsningho~tdster
rapporteren over de in het voorafgaande kalenderjaar
gebruikte hulps&offen. De rapportage dient vergezeld te gaan van de toetsingen, de voor deze
toetsing gebruikt gegevens en de gebruikte hoeveelheden.
Vergunninghoudster dient de daartoe bevoegde ambtenaren te allen tijde inzage in de in lid 1
bedoelde registratie en uitgevoerde toetsingen te geven.
CALAMITEXTEN

14.

Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de
voorschriften, welke bij deze vergunrting zijrt gesteld, wordt voldaan of naar
verwachting niet zal kunnen worden vatdaan dient vergunninghoudster terstond
maatregelen te treffen, ten einde een nadelige invloed op het fMctioneren van
zuiveringstech&che werken en op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater
te voorkomen of te beperken. Van dergelijke calamiteiten of bijzondere omstandigheden
dient verguuninghoudster onmiddellijk de afdeling Waterkwalitcitsbeheer van het
Z.P.C. in kennis te stellen (050-3 I80 000).
Indien de directeur van het Z.P.G. dit nodig acht dient binnen een door hem te stellen
termijn een schriftelijk rapport te worden uitgebracht met verrnetdiag van:
- de oorzaak van het voargevallene;
- de datum en tijd van aanvang en beCindiging van het voorgevallene;
- de genomen maatregeien na het voorgevallene;
- de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
- de terzake genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.
REGHTSOPVQLGING

15.

Van overdracht door vergunninghoudster van het bedrijf of het werk aan een
rechtsopvolger onder algemene of’bi,jzondere titel, dienen vergunninghoudster en
rechtsopvolger binnen 14 dagen na overdracht mededeling te doen aan ons Coltege.

V.

te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden toegezonden aan:
1.
3
I.
3.
4.
5.
6.
7.

Vagron-lndustrial VOF te Groningen;
de regionaal inspecteur van de volksgezondheid vaar de milieuhygiëne te
GZ-0t1iflgCXl;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen;
het RIZA;
het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa;
de directeur van de Dienst Zuiveringshcheer Provincie Groningen;
de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de pravincie Graningen.

Groningent 7 juli 1998.

Gedeputeerde Staten voornoemd:
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BIJLAGE 1
Behorende bij voorschrift 5

* Van de stoffen waarop deze vergunning betrekking heeft dienen de gegevens dan wet
parameters te worden bepaald volgens de hieronder voor elk van die gegevens dan wel parameters
genoemde analysemethoden [de NEN-normen zijn aBcomstig van het Nederlandse Normalisatie
Instituut, NNI),

Omschrijving

Analysemethode

Fosfaat
Chloride
OIltsluitingsmethode metalen
Koper
Lood
Chroom
Nikkel
Zink
Cadmium
Arseen

NEN 6663 (1987)
NEN 6476 (1981)
NEN 6465 (1992)
NEN 6454 (í994)
NEN 6429 ( 1994)
NEN 6444 (1977)
NEN 6430 (1994)
NEN 6443 ( 1977)
NEN 6458 (1983)
NEN 6457 (1994)

.. . . .

Een wijziging in de analysemethodc wordt automatisch van kracht 6 weken nadat de wijziging
door ons College ter kennis van de vergunninghoudster is gebracht.
Indien vergunninghoudster het wenseldk acht een andere dan de hierboven genoemde
analysemethode te volgen en indien vergunninghoudster aangetoond heeft dat het resultaat van de
analysemethode niet significant afwiJkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het Z.P.C.
een verzoek worden ingediend voor het volgen van een andere methode. Het volgen van een
andere analysemethode is toegestaan vanaf het moment waarop de directeur van het Z,P.G. aan
vergunninghoudster heeft laten weten dat hii met het volgen van een andere methode kan
instemmen.
:. ii’....
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* De in voorschrifi 9 bedoelde vuilvracht, uitgedrukt in i.e.‘s, dient als volgt te worden bepaald:
aantal i.c.‘s = Q/l36 * (CZV + 4.57 * Nkj)
In deze formule wordt verstaan onder :
Q = het aantal m3 afgevoerd afvalwater per etmaal;
CZV = het chemisch zuurstofverbruik in mg/I;
Nkj = stikstofkjeldahl = de som van de ammoniumstikstofen organisch gebonden stikstof in
mg/1.

BIJLAGE 2
Behorende bij voarsehrift

Bepalingmethoden

ecotoxicolagîsche parameters

RioIonische afbreekbaarheid
a. QECD test 3 10 A th E
b. BZVICZV verhouding v a n NEN 3235 5.4 en NEN 3235 5.3 of6633
Acute toxicit&t
a. NvN6516
b. fSO 869%
c* ISO 6341
d. OECD 203,204
Carcinogeniteit
a. Stof kent een R-45 zin
b, Stof kurnt voor onder groep f of 2 van de meest recente lijst van de IARC (International Agency
for Research on Cancer)
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