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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

4 Inteiding
Xnstructieregelng iuzingsvoorwhriftea milieubeheer
Met ingang van I maart 1996 is de Instructieregeling lozingsvoorschrifien milieubeheer in werking
getreden. Hierdoor is er een wi.jziging ontstaan in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO)
en de Wet milieubeheer (Wm). De op artike! 8.45 van de Wet n~itieubeheer gebaseerde
Instructieregefing verplicht ons om voor afvalwateriozingen in het openbaar riool afkomstig van
inrichtingen, waarvoor een vergunning ais bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wm is vereist en waarvoor
wij het bevoegde gezag ziin, voorschrifien in de Wm-vergunning op te nemen,
Door het stellen van deze voorschri&en wordt beoogd de nadelige gevolgen voor het milieu WJI
indirecte lozingen te voorkomen ofte beperken. Onder deze nadelige gevolgen vallen in ieder geval
de nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater, waarop de lozing uiteindelijk uitkomt, en
afhartkahjk VUJI de route waarkqs het bedrijfsafvalwater wordt afgevoerd, ook de nadelige gevolgen
voor de riooIwaterztliverirzgJiJ~staHatic
en het openbaar rioof. Met de inwerkingtreding van de
Instructieregeling ìozingsvoorsdlrifteri milieubeheer is de gemeentelijke lozingsverordening riolering
komen te vervallen.
Gefdende vcrguming
Bij 011s besluit van 2 december 1997, nr. 97/17.853/49, RMM, is aan BV Aluminiu~nsnieltery F.H.S.
te Dederasvaart hierna, FHS voor haar inrichting in Delfzijl een nieuwe, de gehete inrichting
omvattende vergunning als bedoeld in artikel 8.1, lid 1, sub a en c, WLJI de Wm verfeend,
Reden tot w~~zfging
C?p basis van artikel 8.22 van de Wm dient het bevoegd gezag rcgchnatig te bezien of beperkingen
waaronder de vergun~~ing is verleend nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van
technische mogeIi,jkhedcn tot de bescherming van het milieu en de ontwikkeling tot de kwafitcit van
het milieu. Op grond van artikel 823 van de Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een
vergunning is verleend, en voorschriften die daaraar zÍjn verbanden, wi.jzigen, aanvullen of intrekken.

In de beschikking van 2 december 1997, nr. 97f 17.853/49, afd. RMM, zijn voorschritien opgenomen
die niet conform de Instructieregeling zijn uitgevoerd. De voorschriften die in de vergunning zijn
opgenomen zijn niet compieet. Daarom zullen dex voorschriften vmr de afvalwakeriozit~gen in het
openbaar rioo! worden aangevuld door dc voorschriften volgens deze Instructieregeling
* Reacties
Gntrent het ~u~r~o~i~

voornemen (brieven dd. 25 fmmnher 1999, ms. !+?W~7.1QW47,

Rib5l.f f,hf~

Wï 7,149&47, RMM) zijn binnen de daarvmr gestelde termijn bij ons gé& mma’ehg~ m/@
schr@efÌjke reacries himeqq&men.

C4ntrent het vm.wmmmz (bk3xm CM. 18 jffnuuri 2000, nrs. M.KK%d3, RMìl4 &/m IW572d3, RML~
z&n binnen de duurvoor gm+&~l& term@ (2~ljmucrvi thn Z,fibrzaarì .XlZ~Zl,l bij »YIS g&h momleli~g~
cdnf schr&&jke rmcfies (bedmkingen enhf adviezen) binnengekomen.
4 Inhoudctijke

beoordeling

Op basis van artikel 8.22, vierde lid van de Wm dient de aanpassing le worden beoordeeld aan de
hand van de artikelen 8.7 tot en met 8.1’9 van de Wm. Het betrokken aspect afvalwater wordt
hieronder verder uitgewerkt. Voor de overige aspecten is er geen aanleiding om deze in de
overweging te betrekken.
Vanuit de inrichting worden de volgende afvalwaterstromen in het openbaar riool gebracht:
1. bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard afkomstig van binnen de inrichting aanwezige sanitaire
voorzieningen;
2. verontreinigd terreinwater afkomstig van terreinoppervlakken waarop diverse werkzaamheden
plaatsvinden;
Verder wordt vanuit de inrichting niet verontreinigd hemelwater via het bedrijfsriool in het
oppervlaktewater gebracht. Door het stellen van voorschriften, zoals genoemd in de Instructieregeling
Iozingsvoorschrìften milieubeheer, kunnen de nadelige gevolgen van de indirecte lozing worden
voorkomen dan wet worden beperkt.
2,

BESLfSSING

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer besluiten wi-j:
I, dat de bij ons hesiuil van 2 december t997, nr. 97/J 7.853/49, afd. RMM, aan I3V
AiuminiumsrnelterU F.W.S. te Dedemsvaart verleende vergunning ingevolge de Wm wordt
gewijzigd in die zin dat de aan deze vergunning vcrbondcn voorschriften worden aangevuld met
de navolgende voorschriften.
AFVALWATER
1. De in het openbaar riool te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit:
n) bedrij’fsafvalwatcr van huishoudelijke aard;
b) verontreir+gd terreinwater afkomstig van de terreinoppervlakken waarop diverse
werkzaamheden plaatsvinden.

2. Het afvalwater mag uitsluitend in het openbaar riool worden g&racht, indien door
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a) de doelmatige werking niet wordt beIemmerd van een openbaar Goot, een door een
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of
zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
h) de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en;
c) de nadelige gevolgen voor de kwaliteit va~i het oppcrvlaktewator zuveef mogelek worden
beperkt,
IJ. te bepaten ttat eem mxmptaar vc2n &e bmckikking zut wouterz gemutei~ nnrt:
1. BV Aluminiumsmefterij FHS, Postbus 64, 7700 AB Dedemsvaart;
2. de directenr van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen, Postbus 530,
9700 AP Groningen;
3. de regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne te Groningen,
Pustbus 30028,9700 RN Groningen;
4. het College van Bur@meester en Wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 20000,
9930 PA Delfzijl;
5. Groningen Scaports, Postbus 20004,9930 PA Deìfiijl;
6. de secretaris-directeur van het Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18,9700 AA Groningen,
Groningen, 8 februari 2000.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

6.

, griffier.
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