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Nr. 99/3189EI/15, ZWK.

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 13 april 19Q9.
Nr. 99/3198i1fE, ZWK.
Proc. nr. 5665

Beschikken bij dit besluit op de vergunningaanvraag ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (Wvo) van de gemeente Marum.
f. AANVRAAG VERGUNNING
Op 3 december 1998 ontvingen wij een aanvraag van de gemeente Marum, hierna: Marum,
waarbij is ingediend een aanvraag om vergunning voor het lozen van drainagewater en hemelwater
uit een gronddepot op oppervlaktewater, namelijk de Wilpstervaart in het beheersgebied van het
waterschap Noorderzijlvest. Het nieuw in te richten depot van Marum komt aan de westzijde van
de Roelewijk, kadastraal bekend als gemeente Marum, sectie C, nr. 7248.
De aanvraag is gebaseerd op artikel 1, lid 1, van de Wet verontreiniging oppervfaktewateren
(WVO).
Gevofgde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet
Milieubeheer (Wm).
Deze procedure is gecofirdineerd verlopen met de procedure voor de aangevraagde vergunning
ingevolge de Wei milieubeheer (Wm).
Wij hebben voor deze aanvraag de in Afdeling 3.5 juncto Afdeling 4.1.1. AWB en hoofdstuk 13
Wm voorgeschreven procedure gevolgd.
Ten aanzien van de aanvraag is toepassing gegeven aan het bepaalde in hoofdstuk 8 van de Wm
en afdeling 3.5 van de Awb.
Bij onze brief van 16 februari 1999, nr. 98/17.468a/ó, RMM, hebben wij aan de Gemeente
Marum, gelijk met het toezenden van de ontwerp-beschikking op de aanvraag, de ontvangst van
de aanvraag bevestigd.
Overeenkomstig voornoemde wetten hebben wij bij brieven van gelijke datum, nrs.98/17.46&,
c, d,e en f/6, RMM, een exemplaar van de aanvraag met daarbij gevoegd een exemplaar van het
ontwerp-beduit, om advies gezonden aan respectievelijk het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Marun. de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de
Milieuhygiëne, het Dagelijks bestuur van het Waterschap NoorderzijIvest, het Ministerie van
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Landbouw, Natuurbeheer en VisserÍj, Directie Noord en de Hoofdingenieur-directeur van het
RIZA..
Daarbij zijn zij in de gelegenheid gesteld binnen vier weken na aanvang van de terinzagelegging
van het ontwerpbesluit ons college terzake van dit ontwerp te adviseren (art. 3~23, lid 1 Awb).
Het Dageiijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest laat bij schrijven van 26 februari
1999, kenmerk 474, weten betreffende de aanvraag geen op- of aanmerkingen te hebben; het
verlenen van de gevraagde vergunning stuit zijnerzijds niet op bezwaren.
Door de overige adviseurs zÌjn aan ons geen adviezen uitgebracht.
Het uitbrengen van het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken, waaronder de
vergunningaanvraag, ís bekend gemaakt door plaatsing van een publicatie op 17 februari 1999 in
zowel de Nedertandse Staatscourant als in de Midweek. Aan omwonenden/gebruikers van de
panden rond de hier betreffende inrichting is, bij ons schrijven van 16 februari f9Q9, nr.
98/17,458g/6,RMM, een kennisgeving van het ontwerp-besluit gezonden.
Het ontwerp-besluit en de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen van 19 februari 1999
tot en met 13 maart 1999. Een ieder is tot en met laatstvermelde datum ín de gelegenheid gesteld
tot het indienen van schriftelijke bedenkingen.
Daarnaast is de gelegenheid geboden een gedachtenwisseling met het bedrijf en het bevoegd
gezag te doen plaatsvinden (art. 3~25, lid 1 Awb). Van deze mogelijkheid is geen gebruik
gemaakt.
Ingebrachte bedenkingen op het ontwerp-besluit.

Binnen de daarvoor gestelde termijn van de ter inzage ligging zijn schriftelijke bedenkingen
ingediend (art. 324, iid 1, Awb) door:
- een omwonende, bij schrijven van 14 maart 1999; zij/hij verzocht zijn /haar persoonbjke
gegevens niet bekend te maken;
- E.Luters, Boelewijk 15 te De Wilp, bij schrijven van 14 maart 1999;
- 3. Pooi, Boeiewijk 10 te De Wiíp, bij schrijven van 17 maart 1999.
De bedenkingen van vorengenoemde personen/omwoneuden
zijn in hoofdzaak gdijkluidend
en hebben betrekking up de mogelijke overlast van stank en ongedierte in relatie tot de periode
de periode van de uitvoering van de werkzaamheden.
Deze bedenkingen zijn opgenomen en beantwoord in de Wet milieubeheer-vergunning
Verder zijn van de heer J.C. Vreeken, Mr.Nennstieiweg 83 te De Wilp, bedenkingen ontvangen.
Ook aan deze bedenkingen is in de Wet miheubeheer-vergunning aandacht gegeven
Getet op het vorenstaande zijn wíj van mening dat onder het stellen van voorwaarden de
gevraagde vergunning verleend kan worden en dat wij thans een besluit kunnen nemen.
2. GRONDSN

VAN BESLISSING

In het aan te [eggen depot wordt grond geborgen die afkomstig is van baggerwerkzaamheden in de
Witpstervaart en de Jonkersvaart in het traject tussen de Achterwi.jkscwcg te Be Wilp en het
Zevenkuister~loofddiep
ten noordoosteu van Zevenhuizen.
De te ontgraven grond wordt per as naar het depot aan de Boeiewijk vervoerd, waar het slib met
dumpers in het depot wordt gereden. In het depot vindt bezinking plaats van de grond, die
hoofdzakelijk uit middelfi~jn zand bestaat. Het drainagewater eu hemelwater wordt vervofgens
door middel van een ringsloot op de Wilpstervaart geloosd.

Het debiet wordt door middel van een dwarsdam ingesteld. Hierdoor kan men de verblijftijd van
het grond/watermengsel regelen, met als doel een goede bezinking van de zand- en kleideeltjes.

Ouderzock naar de kwaiiteit van de grond
Uit het vooronderzoek is gebleken dat de waterbodem van de Wilpstervaart en de Jonkersvaart
bestaat uit zandig materiaal. Het organisch stofgehalte bedraagt circa 19 %.
De analysegegevens zíjn getoetst aan de normen voor waterbodems uil de EvaIuatienota Water
(regeringsbeslissing, maart 1994). In het oriënterend onderzoek is in het slib in de Wilpstervaart
ter hoogte van het lozingspunt van de RWZI te De Wilp een sterk verhoogd gehalte aan lood
aangetroffen.
ln het aanvullend onderzoek is deze niet weer aangetroffen; wel werd in het si& in de
Wilpstervaart circa 25 meter stroomafwaarts van het fozingspunt van de RWZI een sterk verhoogd
gehalte aan zink aangetroffen. Bij de baggerwerkzaamheden zal dit slib separaat van het overige
slib worden verwi-jderd en worden afgevoerd naar de stortplaats van de Dienst Beheer Wegen en
KanaIen van de provincie Groningen aan de Driebondsweg in Groningen. Volgens de normering is
de overige grond slechts licht verontreinigd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de grond
geschikt is voor hergebruik als dorpsbos.
Door goede bezinking zullen de gronddeeltjes in het depot achterblijven. De eisen die aan de
lozing worden gesteld zijn in voorschrift 5. van de vergunning opgenomen.

Lozingapunt
In het ‘Plan voor de inrichting van een baggerspecie-depot aan de Boelewí.jk te De Wilp wordt in
3.3. aangegeven dat overtollig water via een overstortput g&osd wordt op de afwateringssloot die
zich aan de noordzijde van het depot bevindt. Uit tekening 4.1. behorende bij dit plan valt dit
eveneens af te leiden. De eisen die aan dc locatie van het lozingspunt worden gesteld zijn in
voorschrift 6. van de vergunning opgenomen.

3. AFSLUITENDE OVERWEGINGEN
Wij zijn van oordeel dat deze lozingen niet leiden tot onaanvaardbare verontreiniging van het
oppervlaktewater. Tegen het verlenen van de gevraagde vergunning bestaan daarom bij ons geen
bezwaren.

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Organisatie\lerordelling
Waterkw-aliteitsbeheer, de Wet Milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht en
overeenkomstig de vergunningaanvraag van Marum, gedateerd 3 december 1998, en dc daarbij
overgelegde tekeningen en beschrijvingen, besluiten wij:
1.

aan Marum vergunning ingevolge artikel I, lid 1. van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren te verlenen voor het lozen van drainagewater en hemelwater uit een
gronddepot op oppervlaktewater, namelijk de Wilpstervaart ter piaatse van dc Boelewijk,
kadastraal bekend als gemeente Marum, sectie C nr, 724X.

II.

te bepalen dat van de stukken, waaruit de aanvraag om vergunning bestaat, alle bescheiden
deel uitmaken van de vergunning.

(ll.

aan de vergunning genoemd onder 1. de navolgende voorschriften te verbinden,

A.

Algemeen

1.

Begripsomschrijving
Vergunninghoudster

: Gemeente Marum, Postbus 2,9363 ZG Marum;

Ons Col lege

: I-Let College van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a
Directeur Dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen,
Postbus 833,978O AV Groningen;

Z.P.G.

: Dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen, Postbus 833,
9700 AV Groningen.

2.

Voorgenomen wijzigingen, welke tot gevolg kunnen hebben dat de daardoor ontstane
feitelijke situatie met betrekking tot het ontstaan, de behandeling of de lozing van
afialwater niet meer door de vergunningaanvraag en de daarbij overgelegde tekeningen en
beschrijvingen correct wordt weergegeven moeten aan ons college worden gemeid.

3.

Vergunninghoudster dient één of meer personen aan te wijzen dit in het bijzonder belast is
(zi.jn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde.
Vergunninghoudster deelt binnen 1 maand na het van kracht worden van de vergunning de
afdeiing Waterkwaliteitsbeheer van het Z.P.G. mede naam (namen), adres(sen) en
telefoonnummer(s) van degene(n) die door of vanwege haar is (zi.in) aangewezen.
Wi-@gingen dienen onmiddellijk te worden gemeld.

8.

Lozingslcisen

4.

Het te lozen afvalwater mag alleen bestaan uit drainagewater en op her depot neerkomend
hemelwater.

-5.

L)e lozing dient te voidoen aan de volgende eisen waarbij het gemiddelde wordt bepaald
als voortschrijdend rekcnkurzdig gemiddelde van 6 opeenvolgende monsters.
In het geval het een steekmonster betreft dient tussen 2 achtereenvolgende
monsternemingen telkens 24 uur verstreken te zijn:
a. het gehafte aan onopgeioste bestanddelen mag gemiddeld niet meer bedragen dan
250 mg/l;
b. geen enkel monster mag aan onopgeloste bestanddelen meer dan 300 mg/l bedragen.

6. I _

Het lozingspunt in de Witpstervaart dient te worden gekozen in overleg met de directeur
van de dienst Z.P.G.

6. 2.

LHet is de vergunninghouder niet toegestaan afvalwaterstromen te lozen op de
afwateringsstoot aan de noordzi.jdc van het depot of op (een) andere afwateringssio(o)t(cn)
direct grenzend aan het depot.

c.

Onderzoek & Kapportage

7,

De aanvang van dc lozing dient aan de directeur van het Z.P.G. te worden gemeld, met
daarbij een verwachte tijdsduur van de lozing.
De Lozing moet gedurende de tozingsperiode tweemaal per week worden bemonsterd en
geanalyseerd op het gehalte aan onopgcioste bestanddelen.
De resultaten van de anaLyses moeten eenmaal per week schriftelijk worden gemeld aan de
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directeur van het Z.P.G..
De analyses van de in voorschrift 5, onder a genoemde stof dienen vanwege
vergunninghoudster te worden uitgevoerd conform de voorschrifien waarnaar wordt
verwezen in de bijfage behorende bij deze vergunning,

n.

Controle & Onderhoud
Het te lozen afvalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd.
Raartoe dient na de overloop ruimte aanwezig te zijn, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden,

CALAMITEITEN
9.

Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzondcriijke omstandigheden niet aan de
voorschriften, welke bi;j deze vergunning zijn gesteld, wordt voldaan of naar
verwachting niet zal kunnen worden voldaan dient vergunninghoudster terstond
maatregelen te treffen, teneinde een nadetige invloed op het functioneren van
z~iiveringstecl~nische werken en op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater te
voorkomen of te beperken.
Van der&Íjke calamiteiten of bijzondere omstandigheden dient vergunninghoudster
onmiddellijk de afdeling Waterkwaliteitsbehecr van het Z.P.G. in kennis te stellen
[tel. 050-3 1 SOOOO].
Indien de directeur van het Z.P.G. dit nodig acht dient binnen een door hem te stefien
termijn een schriftelijk rapport te wnrden uitgebracht met vermelding van:
- de oorzaak van het voorgevallene;
- de datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevatlene;
- de genomen maatregelen na het voorgevallene;
- de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
- de terzake genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

RECHTSOPVOLGING
10.

Van overdracht door vergu”“inghoudster 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 college.

V.

te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden toegezonden aan:
1. het college van burgemeester en wethouders van Marum; Postbus 2,9363 ZG Marum;
2. het dageli.jks bestuur van het Waterschap NoorderGjlvest, Postbus 100,
9959 ZN Onderdendam;
3. de Regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne te Groningen,
Postbus 30020,970O KM Groningen;
4. Ministerie van LNV, directie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, directie Noord,
Postbus 30032, 9700 RM Groningen;
5. de hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA L,clystad;
6. De directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen;
7. de directeur van het Zuiveriugsbehcer Provincie Groningen (ZPG);
8. E. Luters, BoeIewijk 15, 9367 TP De Wilp;

9. J. Pool, Boelewijk 10, 9367 TF De Wilp;
10. aan een belanghebbende op wiens verzoek wij de persoonlijke gegevens niet
bekend maken.
ll.J.C. Vreeken, Mr. NennstiehIweg 83, 9367 PC De Wilp,
Groningen, 13 april 1999.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffh-.

Behorende bij voorschrift 7.
Van de stoffen waarop deze vergunning betrekking heeft dienen de gegevens dan wel parameters
te worden bepaald volgens de hieronder voor etk van die gegevens dan wel parameters genoemde
analysemethoden (de NEN-normen zijn afkomstig van het Nederlandse Normalisatie Instituut,
NNI j.

Een wijziging in de analysemethode wordt automatisch van kracht zes weken nadat de wijziging
door ons college ter kertttís van de vergunninghoudster is gebracht.
indien vergunninghoudster het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde
analysemethode te volgen en indien vergunninghoudster aangetoond heeft dat het resultaat van dc
analysemethode niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het Z.P.G.
een verzoek worden ingediend voor het volgen van een andere methode. Het volgen van een
artdere analysemethode is toegestaan vanaf het moment waarop de directeur van het Z.P.G. aan
vergunninghoudster heeft laten weten dat hij met het volgen van een andere methode kan
instemmen.
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