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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCiE GRONINGEN

Groningen

: 7 november 2000.
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: OOi15.619145, RMM.

Pracedurenr.: 5199
Verzanden : ?O november 2000.

* Inleiding
Instructieregeiing lozingsvnorschriften

milicubcheer

Met ingang van 1 maart IC)% is dc Instructieregeling lozir\gsvoorschriiien milicuheheer in werking
getreden. Hierdoor is er een wi.jziging ontstaan in dc Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO)
Instructieregeling verplicht
en de Wet milieubeheer (Wm). De op artikel 8.45 van de Wm gcbascerde
ons om voor afvalwaterlozingen

in het openbaar riool

aflmnstig van

inrichtingen, waarvoor een

vergunning ais bedoeld in hoofdstuk 8 van dc Wm is vereist en waarvoor wi-j het bevoegde gezag zijn,
voorschrifien in de Wm-vergttnning

op te

netne~~.

Door het stellen van deze voorschriften wordt beoogd de nadelige gevolgen voor het milieu van
indirecte hxingen te voorkanen of te beperken. Onder deze nadelige gevolgen vallen in ieder geval
de nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater, waarop de lozing atiteindeli.jk

uitkomt, en

afllankelijk van de routc waarlangs het bedrijfsafvalwater wordt afgevoerd, ook de nadelige gevolgen
voor de riootwaterzLriveringsirzstallatíe en het openbaar riool. Met de inwerkingtreding van de
Instrrrcticregeíing Ic7zil~gsv»orschriften
komen te vervallen.

milieubeheer is de gemeentdi.jke ìozingsverordel?ing riolering

8i.j ons besIuit van 25 februari 1997 tjr. 97/2.597/9,
Wiaschoteu

hierna,

RMM is aan Oost Groninger Betoncentrale BV te

CKil? Winschoten een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunnitlg als

bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wrn> verfeend.

Reden tot wijziging
Op basis van artikel 8.22 van dc Wm dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of beperkingen
waaronder de vergunning is verleend nog toereikend

xi.jn gezien dc otltwikkelingen op het gebied van

technische mogeli.jkheden tot de bescherming van het milieu en dc ontwikkeling

tot

de kwaliteit van

het milieu. Up grond van artikel 8.23 van de Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een
vergunning is verleend, cn voorschritten
die daaraan zijn verbonden, wí&igen, aanvullen of intrekken.
In de beschikking van 35 februari IN7 nr. 97/259’7/9 afd. RMM zi.jn voorschriften opgcnomcn die
H iet col~form de Instrueticregelit~g zijn uitgevoerd. Daarom zullen deze voorschriften voor de

aflalwaterlozing
in
I nstriictieregeling.

het

openbaar riool worden

vervangen

door de voorschriften volgens deze

Op basis van artikel 8.22, 4e lid, Wm dient de aanpassing te worden beoordeeld aan de hand van de
artikelen 8.7 tot en met 8.17 van de Wm. Met betrokken aspect afvalwater wordt hieronder verder
uitgewerkt. Voor dc overige aspecten is geen aanleiding om deze in de overweging tc betrekken.
Vanuit de inrichting te Winschoten komen de volgende afvalwaterstromen vrij:
-

hedrijfsafvalwater van huishaudeliljke aard;

-

hedrijfsafvalwater bestaande uit spoelwater;

- terrein- en hemelwater afkomstig van terrein- en dakoppervlakken.
Het bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard wordt in het openbaar rioo gebracht.
liet hedrijfsnfvalwater bestaande uit spoelwater afkomstig van de truckmixers wordt via
hczinkbassins in het oppervlaktewater gebracht. Terrein- en hemelwater afkomstig van terrein- en
dakoppervlakken wordt in het openbaar riool gebracht.
Voor dc afvalwaterlozing in het oppervlaktewater is door ons College op grond van art. 1, lid 1, WVO
bij ons besluit van 30 oktober 1979, nr. 25.345.44.3, 3e afd. vergunning verleend. Door het stel ten
van de voorschriften, zoals genoemd in de Instructieregcling Iozingsvoorschrif~el~
milieubeheer.
kunnen de nadelige gevolgen van de indirecte lozing worden voorkomen of worden beperkt.

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer besluiten wij:

L

dat de bij ons besluit van 25 februari 1997 nr. 97/2.597/9.

KMM, aan Oost Groninger

Betoncentrale BV te Winschoten vcrlecnde nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) wordt gewijzigd in die
zin dat het daaraan verbonden

voorschrift 9 komt te vervallen en wordt vervangen door de

navolgende voorschriften,

AFVALWATER
I

IIet afvalwater mag uitsluitend in het openbaar riool worden gebracht, indien door
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a) de doelmatige werking niet wordt belemmerd van cen openbaar riool, een door een
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool
of zuiveringstechr\isch werk behorende apparatuur:
b) de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwÍjderd uit een openbaar riool ofeen
bestuursorgaan beheerd ~uiveringsteehnisch
werk, en:
c) de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater
worden beperkt.

zoveel

mogelijk

-3Zf.

te hspnktt dut ssn cxmtpktr vmt deze heschikkbtg zal worden gezondstt aan:

1. OGB Winschoten BV, Postbus íO,9670 AA Winschoten;
2. de directeur van de Dienst Ruimte eu Milieu van de prcwincie Groningen, Postbus 630,
9700 AF Groningen;
3. de Regionaal Inspecteur van de vofksgczondheid voor de milieuhygiëne te Groningen,
Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
4. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winschoten,
Postbus 175, 9670 AD Winschotcu;
5. hel Voorlopig Dagehjks Bestuur van het Waterschap IHunze en Aa’s, Postbus 195,
9640 Al1 Veendam.
Groningen, 7 november 2000.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, griffier.
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