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Aanvraag vergumtìng
Op 2B augustus i 998 ontvingen wij een brief van de Dienst Infrastructuur, Afdeling Civiele Techniek,
gxfateerd 25 augustus 1998, kam. 981 I2789/ICH, hierna veelal te noemen cie 13enst Infrastructuur,
waarbij is ingediend een aanvraag om vergunning ingevolge de Wm.
De Dienst Infrastructuur vraagt daarbi~j om een vergunning voor het oprichten en in werking hebbeu
van een inrichting voor het opslaan van baggerspecie,
locatie Reitdiep-Wz (km 8,850 - km 9.4QO), ten
zuidwesten van het voormalig depot Oostum te Ezingc, kadastraal bekend gemeente Winsum, EZGSectie D, nrs. 30. 31, 32, 126, 127, 128, f29, 130, 132. 347, 340 en 372. De locatie van het nieuw in te
richten depot van dc Dienst Infrastructuur wordt begrensd door landhnuwgrmdcn en het Reitdiep.
5eze aanvraag is gebaseerd op artikel 8.1, fid I, sub a cn sub c, Wm.

Wi.j hebben VQCX deze aanvraag en de daarop te baseren beschikking dc in afdeling 3.5 en afdcfing 4. I ,1 van de Awb en hoofdstuk 13 van de Wm voorgeschrcvcn
procedure gevolgd. Voorts is
van hoofdstuk 14 van de Wm voor de gec~tirdineerde Isetoepassing gegeven aan de bepaiingen
handeling van de onderhavige vergunning op grond van de Wm en de cvcneens
vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervfaktewaleren (WVO).

vereiste

*-

3

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft ons College naar aanleiding
van de haar toegezonden vergunningaanvragen~ bij brief van 22 september 1998, kenm.
23 f 2; kenbaar gemaakt dat zij geen bezwaren hebben tegen het verlenen van de gevraagde
vergunningen.

*

Tevens heeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) ons College bij
brief van 8 oktober 1998, kcnm. 982353 DWPEC, verzocht rekening te houden met dc uitgangspunten van het Inrichtingspfan Middag-flumstertand i.c. bIjbehorende kaart I *

0 Naur aanleiding van do hiervoor genoemde briqf van het ministerie van LNVhc?bben wij
Wm-voorschri$ 14 aan &ze vergunniq v&onden,

De Dienst Infrastructuur gaat het Reitdiep baggeren. Daarbij komt een aanzienlijke hoeveelheid specie fangs het hele traject vrij, die in het in te richten depot wordt geborgen. IHet materiaal 7~1 vanuit
het nagenoeg gehele te baggeren Reitdiep per schip naar het omkade gronddepot worden gebracht,
alwaar het vermengd met water wordt ingespoten. Voor de bouw van dit gronddepot wordt de bovengrond (circa 0.30 m,) van het terrein verwi-jderd. Deze grond zal worden gebruikt voor het maken van
perskaden rondom het terrein, circa 2SO m. hoog. Nadat het gronddepot is volgespoten zal dit circa
2 jaar blijven liggen om uit te drogen. Daarna zal het terrein worden afgevlakt, de teelaarde zal vanuit
de kaden over het depot worden verspreid en vervolgens worden ingericht voor landbouwkundige
tOf.?fX3SSill~.
In verband met de op de voorliggende aanvraag om vergunning ingevolge de Wm te nemen beslissing
hebben wij rekening gehouden met de volgende aspecten.

De inrichting zal worden gevestigd op percelen weiland gelegen in het hovenomschreven gebied.
Het terrein wordt omringd door landbouwgronden en sluit aan op een reeds jaren geleden gebruikt
depot, In de onmiddellijke omgeving van het terrein bevinden zich geen gebieden die een bijzondere bescherming vereisen.

--
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=I Gevolgen voor ket rnìlìeu.
0 Water
De vergurming op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) regelt de maximaal te lozen slibconcentratie.

Ten aanzien van dit bergingsdepot valt geen JuehtverontreinigilIg te verwachten.
l

Geur

Op het terrein zaI bij de bi.j het baggeren van het Keitdiep, vrijkomende specie vermengd met water, worden gespoten. Het te bergen materiaal bevat peen rottende bestanddelen, zodat er geen
geuroverlast valt te verwachten,

De locatie gronddepot “Reitdiep” l Grashuis-Nooren dient voor wat betreft de geluidhinderproblematiek te worden beoordeeld conform de adviezen van de Circulaire Industrielawaai. Deze
circulaire kent normen (streefivaarden en grenswaarden) voor de geluidsbelasting van vergunningphchtige inrichtingen welke niet op een gezoneerd industrieterrein zijn gelegen.
I3e inrichting is gelegen in het landelijk gebied van de gemeente Winsum. JIe inrichting is altijd
als landbouwgrond in gebruik geweest en ligt naast een oud baggerspcciedepot. Van de zyde van
de gemeente is 2EìflgegeVetl dat de inrichting in het kader van het vigerende bestemmingsplan past,
omdat hel wederom als iandbnuwgrond in gebruik wordt genomen nadat de haggerspecie is aUngebracht.
In bijlage “Meting omgevingsgehtid grondhergingsterrein Grashuis-Nooren” van Bureau Milieuzorg en toezicht van 29 september 1998 bij de aanvraag is de achtergrond waarde weergegeven.
Streefwmrdenr De omgeving van het bedrÍjf kan worden gekarakteriseerd als landelijk gebied met
cen streefwaUrde van circa 40 - 45 dB(A) en een grenswaarde van 50 dB(A).
Grenswmrdm: J3e circulaire industrielawaai maakt ten aanzien van de normen voor grenswaarden onderscheid lussen bestaande en nieuwe situaties.
Niets we

situaties:

e
*

De situatie moet worden getoetst aan de aanbevolen streefwaarden uil de circulaire.
Overschrjjding van de streefwaarden is mogelijk op grond van eet1 bestuurlijk afwegingsproccsL.
* Een belangri.jke rot speelt het bestaande rcferentictsiveau van het omgevittgsgeluid
* Als maximum niveau geldt dat de elmaalwaarde van 50 dB(A) op de gevel van de dicktstbijzijnde woning of hel referentieniveau van het omgcvingslawaai.
Rqfermtie

raivenu

filet referentie niveau van het omgevingsgeluid is gedeiinieerd als de hoogste van de volgende geluidsniveaus:
1. Het t95-niveau van het otngevingsgeluid zonder de bijdrage van de niet-omgevingseigen bron13erI.
2. J-lct optredende equivatente geluidsniveau, veroorzaakt door wegverkeershrol-Hnetlverminderd
met 10 dJ3.

Ad Ir

Ad 2:

ín de nabijheid van de locatie is het refcrentieniveau gemeten vo\gens de geldende voorschriften.Het referentieniveau ter plaatse van percelen nabij dc inrichting bedraagt circa 34
dB(A) in de dagperiode
De afstand van de relevante geluidsbron tot dichtsth[jzì.jnde woonlocatie bedraagt 420 m,
er zijn geen andere geluidsbronnen in de omgeving aanwezig. Er is ook geen weg aanwezig waarop een geluidbepalende verkeersintensiteit aanwezig is.

=-

-4-

Uit rapport 698 1246/RO 1 van Wijnia Van Dorsser dat bij de aanvraag is gevoegd btijkt dat het
equivalente geluidsniveau (L Aeq) als gevolg van de meest relevante geluidsbron , de bakkenzuiger, bij de dichtstbi,jzijnde woning/boerderij van derden 40 dB(A) gedurende de dagperiode
bedraagt. Aan de streefwaarde voor de woonomgeving van 40 - 45 dB(A) wordt dus voldaan.
Het piekniveau (L max) bedraagt niet meer dan 48 dB(A) op bovengenoemde woning/boerderij.
Aan de maximaal toelaatbare piekwaarde van 70 dB(A) wordt dus ook voldaan.
Hoewel er niet aan het referentieniveau wordt voldaan achten wij een belasting van 40 dB(A) op
de gevel van de dichtstbijzijnde woning/ boerderij acceptabel omdat de bakkenzuiger slechts gedurende werkdagen van 07.00- tot 19.00 uur inwerking ís. Bovendien is het nagenoeg onmogelijk om
voorzieningen te treffen die de geluidsbelasting verminderen.

Het aan te brengen materiaal zal geen invIoed hebben op de bodem en grondwater in de omgeving.
De verontreinigingsgraad van de grond in combinatie met het lutum-gehalte van de specie maakt,
dat de specie niet of slechts marginaal uitspoelt. Eventueel uittredende verontreiniging zal worden
vastgelegd in de bovenste 5 à 10 m van de ontvangende bodem.
l

Verkeerscranfrekkende

werking

De op te spuiten grond wordt per schip aangevoerd, de capaciteit van het Reitdiep is ruim voldoende otn dit verkeer te verwerken. De inrichting heeft derhalve geen verkeersaantrekkende
werking op het landwegennet in de omgeving.

Door de relatief geringe mate van verhoging en de wijze waarop het terrein na afloop van de werkzaamheden wordt oggeleverd zi,jn wi.j van mening dat er voldoende inpassing plaats vindt ín het
huidige fandschap; het depot sh.tit bovendien aan bij het reeds genoemde bestaande depot. Bij de
eindinrichting moet bovendien rekening worden gehouden met het landschap (zie ook Wmvoorschrift 14).

Ter beperking van het energiegebruik werken de machines alleen bij het lossen van de aangevoerde grond; er wordt gewerkt met goed afgestelde machínes/motoren.

* Dfd22íztìgh eìd
De locatie is zodanig gelokaliseerd dat cr vanuit milieukundig en landschappelijk oogpunt bezien
geen sprake is van nadelige gevolgen. Het depot is gelegen op korte afstand van verruimingswerkzaamheden en ge& scheepvaartkundig gezien weinig obstakels.

De capaciteit van het depot is bedraagt ongeveer 200.000 m3 en is daarmee voldoende voor de
vri.jkotnende grond uit de voorgenomen werkzaamheden.

De uit te voeren baggerwerkzaamheden aan het Reitdiep bieden voldoende materiaal om de inrichting c.q. het werk in korte tijd uit te voeren.

* Tmkmmtip

ontwikkelingen

Op dit moment zijn bi.j O~X geen toekomstige ontwikkelingen bekend die van invloed kunnen zijn
op onze beslissing op deze aanvraag.

-S-

Het Milieubeleidsplan 1995-1998 (MBP) van de provincie Groningen meldt terzake op pagina 29
dat voor omvangrgke, nieuwe baggerwerkzaamheden er zo nodig aparte depots yorden aangelegd;
dat ís hier het geval. De iarîchiing past derhalve in het MBP.

Teneinde dijkdoorbraak en dientengevolge uitstroming van perswater te voorkomer\, wordt voorgeschreven dat de aan te keggen perskaden onder toezicht van de Dienst Infrastructuur van de
provincie Groningen worden aangelegd en dat de kaden moeten worden beoordeeld door een onafhankeliFjke deskundige en gedurende de exploitatieperiode steeds in goede conditie moeten
btijven.

Indien ten gevolge van o~~gewone voorvallen (calamiteiten en afwí,jkingen van de normale gang
van zaken ín de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zoals Iucht- of bodemverontreiniging,
geluidhinder, stank, brand of explosie zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop
door degene die de inrichting dri~jft de nodige acties te worden genomen. Omdat het hier gaat om
een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is ten aanzien van deze ongewone voorvallen van
toepassing de regeling die is neergelegd in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (“Maatregelen
in bijzondere ornstandígIzede:n”). Dit betekent dat bij een ongewoon vm3rval vergunninghoudster
daarvan zo spoedig mogelijk melding dient te maken aan de directeur van de Dienst Ruimte en
Milieu van de provincie Groningen en onmiddellijk de nodige maatregelen dient te nemen op basis
van hoofilstuk 17 van de wet.

De vergunning is aangevraagd voor een periode van 5 jaar. In het onderhavige geval zijn geen redenen aan te wi-@en voor het verlenen van een vergunning voor een kortere periode dan 5 jaar.
Derhalve zal de vergunning worden verleend voor een periode van 5 jaar.
l

ReIde foclt hef MEX

De inrichting heeft een khzinere capaciteit dan de MER-plicht& 500.000 1~3,

Wij ~$11 van oordeel, gelet op het vorenstaande dat voor de onderhavige inrichting en de werking
daarvan, zoals voorzien in de voorliggende aanvraag, de gevraagde vergunning kan worden verleend,
indien daaraan, in het belang van de heschertning van het milieu te achten, onderstaande voorschriften
worden verbonden. Tegen het verlenen van de vergunning ingevolge de Wm bestaan daarom bij ons
geen bedenkingen.

Gelet up het voorgaande en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer
het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en overeenkomstig de bij de briefvan Dienst
Infrastructuur, Afdeling Civiele Techniek, gedateerd 25 augustus 1998, kenm. %/l2789/1CB, ingediende aanvraag om vergunning ingevolge de Wm en de daarbij overlegde tekeningen en
beschri.@ingen, besluiten wij:

L

aan de Provincie Cironingcn, de Dienst infrastructuur vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van
de Wet milieubeheer te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting
voor het opslaan van baggerspecie, locatie Reítdiep-Wz (km X.850 - km 9.400,) ten zuidwesten
van het voormatig depot: Qostum te Ezinge, kadastraal bekend gemeente Winsum, EZC-Sectie
D, nrs. 30.3 1 I 32, 126, 127, 128, 129, 130, 1329347,349 en 372;
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Ir.

te bepalen dat de geldigheid van deze vergunning eindigt 5 jn~r na het van kracht worden van
de vergunning;

ilH.

te bepalen dat van de stukken, waaruit de aanvraag om een Wm-vergunning bestaat, alle bescheiden deef uitmaken van de vergunning.

IK

aan de vergunning genoemd onder 1. dc navolgende voorschriften te verbinden:
0.

Begripsornschrijving:
Vergunninghoudster
:
Ons Cof lege

:

De directeur

:

LAWARO

:

:
de provincie Groningen, Dienst lnfrastructmtr, Postbus 8.55,
9700 AW Groningen;
Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a
Directeur Dienst Ruimte en Milieu, Postbus 630,970O AP
Groningen;
De Directeur Dienst Ruimte en Milieu, Postbus 630,9700 AP
Groningen.
Landelijke Kwatiteitstoets Land- en waterbodems

1.

Het depot mag worden benut voor de berging van specie die vri.jkomt bi.j het baggeren van
het Reitdiep. Er mag affeen grond worden geborgen die in klasse f of2 LJ,WABU valt .

9

De grond moet voor berging ontdaan zijn van afvalstoffen zoals hout, plastic, metalen e.d.
Deze materialen dienen afzonderlijk te worden opgeslagen en periodiek worden afgevoerd
naar een daartoe bestemde verwerkingsinrichting.

A...

3.

Zodra het depot is gevutd moet dit aan de directeur schriftelijk worden gemeld. Vervol?2l’ens moet de ingebrachte grond worden bemonsterd en geanalyseerd overeenkomstig het
protocol voor een oriënterend onderzoek: flet resultaat van dit onderzoek moet binnen een
maand na gereed komen van de rapportage eveneens worden overlegd aan de directeur.

4.

De aan te feggen pcrskaden moeten gedurende de cxptoitatieperiode steeds in goede conditie verkeren en moeten worden aangelegd overeenkomstig hoofdstuk 22 van de
Standaard R.R.W. Bepafingcn van oktober 1996.

5.

In het depot moet een functionele ontwatering van de baggerspecie plaatsvinden waarbij
het overtollige perswater, overeenkomstig de bepalingen van de vergunning in het kader
van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, moet worden afgevoerd.

6.

De uit te voeren werkzaamheden mogen, gedurende de werkdagen, tussen 7.00 uur en
19.00 uur plaats vinden.

7.

De inrichting moet vríi worden gehouden van voor de landbouw schadelijke fon)kruiden
en moet in een goede staat van onderhoud verkeren.

8.

De inrichting moet zodanig worden afgeschermd van de omgeving dat er geen gevaar voor
derden ontstaat; door middel van (een) bordten) moet duidebjk worden gemaakt dat het
een gevaarbjk terrein betreft.

9.

Aan de westzi.jde van het depot moet een peifbuis worden geplaatst tot een diepte van S m.

10.

De geplaatste peilbuis moet voordat met het werk begonnen is en vervolgens gedurende de
duur van de vergunning in stand bfijven en jaarli,jks worden bemonsterd op Pofycycfische
aromatische koolwaterstoffen (PAK’s/iO van VROM ), De resuftaten van deze bemonstering moeten binnen een maand worden gerapporteerd aan de directeur.

**
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De aanvang van de werkzaamheden moet gemeld worden bij de directeur van de dienst.

12.

De afwerking dient, overeenkomstig de aanvraag, pfaats te vinden als weigegrond.

13.

De hetlingen van de taluds van de verhoging moeten overeenkomen met de in de omgeving gebruik&jke heffingen. De taluds moeten op minimaal 5 m afstand van de
omringende watergangen beginnen.

14.

Vergunningboudstcr

dient zich bi.j de eindinrichting

van

het depot te houden aan de uit-

gangspunten van het lnrichtingsplan Middag-Humsterland i.c. kaart 1.
15.

De equivalente geluidsniveaus mogen ten gevolge

van de inrichting niet hoger zijn dan de

onderstaande waarden, bepaald en beoordeeld op een hoogte van 5 meterSvolgens
rapport lL-UR- 13-01 gestelde regels bij de dichtst bì,j ziljnde

het ICG-

woning:

a.

40 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;

b.

30 dB(A) van 19.00 tot 07.00 uur, alsmede op zondagen en afgemeen

erkende feest-

dagen.
16.

Het momentane geluidsniveau, veroorzaakt door gcluidpieken afiomstig van de inrichting
(L.max) mag gemeten in de meterstand ‘fasl’ niet hoger zijn dan 50 dBA) bij de dichtst bijzi.inde-woning.

17.

Door het in werking zijn van dç inrichtin g mag buiten de inrichting geen tri tlingbinder
worden veroorzaak 1.

v.

te hepafen dat een exempfaur vatz tfcze fmckikkiq zuf wmftw foqpomfm ccm:
de Dienst Infrastructuur, Afdeling CivieIe Techniek, Postbus 855, 9790 AW Groningen;
1.
3
I.

dc directeur van de Dienst Ruimte

3.

9700 AP Groningen;
de regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de mitieuhygiëne, Postbus 30020.

en

Miticu van de provincie Groningen, Postbus 630,

9700 KM Groningen;
4.
5.

Burgemeester en Wethouders der gemeente Winsum, Postbus 10,995 1 AA Winsum;
het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzi.jIvest, Postbus 100, 99.59 ZH Onderdendam;

6.

de iloomingenieur-directeur

7.

het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Noord, Postbus 30032,

8.

9700 RM Groningen
de directeur van de Dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen (Z.P.G.), Postbus 833,
9700

van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;

AV Groningen.

Groningen ,2 maart 1999.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter,

, griffier.

Groningen, 2 maart 1999.
Nr.: 99/2.926/2/9, RMM
Verzonden: 8 maart 1999
Projectnr.: 5039

1. AANVRAilG

ENPROCEDURE

Op 26 augustus 1998 ontvingen wi.j een brief van de Dienst Infrastructuur, Afdeling Civiete Techniek,
gedateerd 25 augustus J 998, kenm. 98/12789/JCB, hierna veelaI te noemen de Dienst Infrastructuur,
waarbij is ingediend een aanvraag om vergunning ingevolge de WVO.
Dc Ilicnsf Jttfrastrucluur vraagt daarbi.j om een vergunning voor het lozen van overtollig transportwater uil een gronddepol op oppervlaktewater, nameliljk het Reitdicp, in het beheersgebied van het
waterschap Noorderzijfvest. Het nieuw in te richten depot van de Dienst Infrastructuur komt aan de
westzi.jde van het R&diep, in de onmiddellijke nabijheid (zuidkant) van het voormalige depot Oosturn en de Oostumerweg. kadastraal bekend als gemeente W insum, EZG sectie D, nrs. 30, 3 1, 32, 126,
127, 128, 129, 130, 132,347,34c)en 372>
De aanvraag is gebaseerd op artikel 1, lid 1, van de WVO.

f’
Wij hebben voor deze aanvraag en de daarop te baseren beschikking de in afdeJing 3.5 en afdeling 4.1. I van de Awb en hoofdstuk 13 van de Wm voorgeschreven procedure gevolgd. Voorts is
toepassing gegeven aan de bepalingen van hoofdstuk 14 van de Wm voor de gecoördineerde behandeling van de onderhavige vergunning op grond van de Wm en de eveneens vereiste
vergunning op grond van de WVO.

3-1
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Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzìjtvest heeft ons College naar aanleiding
van de haar toegezonden vergunningaarlvragen, bij brief van 22 september 1998, kenm.
33 t 2, kenbaar gemaakt dat zi.j geen bezwaren hebben tegen het ver&men van de gevraagde
vergrrnninget1.

In het aan te leggen depot wordt grond geborgen die afkomstig is van hag~crwerkzaamt~edeu in het
Reitdiep in het tmject tussen Wierumerschnuw en Electra. De te ontgraven grond wordt per schip naat
het depot te Oostum vervoerd. Bi.j hel depot wordt de grond met water uit het Reitdiep in een verhouditlg 3 op 7 in het depot gepompt. 111 het depot vindt bezinking plaats van de grond, die grotendeels
uit kleideeltjes bestaat. Met overtollige water wordt vervoìgenb; of3 het Keitdiep geJoosd. Het debiet
van het te lozen water wordt door middel van een lozingskist ingesteld. Hierdoor kan men de verhli.jftijd van het grondlwaterrnengsef regeleu, met als doel een goede bezinking van de klei- en
zanddeeItjes.

liit het vooronderzoek is gebleken dat dc waterbodem van het Reitdiep bestaat uit kleiig materiaal.
Het organisch stofeehalte bedraagt circa 7 O/o, Oc anaiysegegevens zijn getoetst aan de normen voor
waterbodems uit de Evaluatienota Water (regeringsbcsfìssìng, maart 1994). Volgens de normering is
de grond slechts licht verontreinigd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de grond geschikt is voor
hergebruik ais grastand. Door goede bezinking z.ulfen de gronddeeltjes in het depot achterblijven.
De eisen die aan de íozing worden gesteld zi-jn in Wvo-voorschriFt 5 opgenomen.

*
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Wi.j zijn van oordeel, gelet op het vorenstaande dat deze lozing niet leidt tot onaanvaardbare vernntreiniging van het oppervlaktewater. Tegen het verlenen van de gevraagde Wvo-vergunning bestaan
daarom bij ons geen bezwaren.
BESLIS!!ww :
GeJet op het voorgaande en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer,
dc Wet verontreiniging oppeNJaktewateren, de Organisarieverorderling Waterkwaiiteitsbealeer en
overeenkomstig dc bij de brief van Dienst Infrastructuur, Afdefing Civiele Techniek, gedateerd 25
augustus 1998, kenm, 98/ J 2785MCJ3, ingediendc aanvraag om vergunning ingevolge de WVO en de
daarbij overlegde tekeningen en beschrijvingen, besluiten wij:

r.

aan de Provincie Groningen, Dienst Infrastructuur vergunning ingevolge artikel 1, lid 1, van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren te verlenen voor het lozen van overtollig transportwater uit een gronddepot op oppervlaktewater, nameii.ik het Reitdiep ter plaatse van het gebied
in de onmiddellQke nabijheid van het voormaiipe depot Oostum en de Oostumerweg, kadastraal bekend ats gemeente Ezinge, sectie 11 ms. 30, 3 1, 32, 126, J27? 528, 129, f30, 132, 347,
349 en 372.

ZI.

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

I11.

aan de vergunning genoemd onder 1. de navolgende voorschriften te verbinden.
0.

1.

2.

Bcgripsomschrijving
Vergunnillgfloudster

:
:

Ons College

:

Dc directeur

:

ZPG

:

dc provincie Groningen, Dienst Infrastructuur, Postbus 855,
9700 A W Groningen;
Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a De
Directeur Dienst Zuíveringsbeheer Provincie Groningen,
Postbus 833, 9700 AV Groningen;
De Directeur Bienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen,
J’ostbus X33, 9700 AV Groningen;
Zuiveringsbeheer Provincie Groningen, Postbus 833,9700 AV
Groningen.

Voorgenomen wi.jzigingen, welke tot gevolg kunnen hebben dat dc daardoor ontstane feitelijke situatie met betrekking tot hel ontstaan, de behandeling of de lozing van afvalwater
niet meer door de vergunningaanvraag en de daarbij overgelegde tekeningen en beschrijvingen correct wordt weergegeven moeten aan ons College worden gemeld.
Vergunninghoudster dient een of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is
(zi-jtt) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde.
VerF.llnninghoudster deelt binnen 1 maand na het van kracht worden van de vergunning dc
afdeling Watcrkwaliteitsbeheer van het ZPG mede naam {namen), adres(sen) en telefoonnummer(s) van degene(n) die door of vanwege haar is (zijn) aangewezen. Wijzigingen
dienen onmiddelhjk te worden gemeld.

*-

-4-

LOZINGSEISEN
3.

liet te lozen afvalwater mag alleen bestaan uit overtollig trausportwater en op het depat
neerkomend hemelwater en mag niet meer bedragen dat 650 m3iuur.

4.

De lozing moet voldoen aan de volgende eisen, waarbij het gemiddelde wordt bepaald als
voortscltrijdend rekenkundig gemiddelde van 5 opeenvoJgende monsters. ín het geval het
een steekmonster betreft dient tussen 2 achtereenvolgende monsternemingen tefkens 24
uur verstreken te zijn;
a.
het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag gemiddeld niet meer bedragen dan
250 mg/t;
geen enkel monster map aan onopgeloste bestanddelen meer dan 300 rng/J bevatten.
b.

5.

Het lozingspunt in het Rcitdiep dient te worden gekozen in overleg met de directeur.

ONDERZOEK / RAPPORTAGE
6.

De aanvang van de lozing dient aan de directeur van het ZPG te worden gemeld, met daarbij een verwachte ti.jdsduur van de Jozing. De lozing moet gedurende de iozingsperiode
tweemaal per weck worden bemonsterd en geanalyseerd op het gehalte aan onopgeloste
bestanddelen. De analyses van de in Wvo-voorschrift 4a genoemdc stof dienen vanwege
vergunninghoudster te worden uitgevoerd conform de voorschriften waarnaar wordt verwezen in 8ijlage I behorende hij deze vergunning. De resultaten van de analyses moeten
eenmaal per week schriftelijk worden gemeId aan de directeur ZPG,

CONTROLE / ONDERHOUD
8.

Met te lozen afvalwater dient te ailen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient na
de overbop ruimte aanwezig te zijn, die geschikt is voor bernonsteringsdoelciIlden.

CALAMITEITEN
0.

Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de
voorschriften, welke &j deze vergunning zijn gesteld, wordt voldaan of naar verwachting
niet zaI kunnen worden voldaan, dient vergul,ninghoudster terstond maatrcge!en te treffen,
teneinde een nadelige invloed op het functioneren van zuiverinjistecJlHiscJle werken en op
de kwaliteit vw het ontvmgende oppervlaktewater te voorkomen of te beperken. Van dergelijke calamiteiten of bijzondere omstandigheden dient vergunninghoudster onmiddellijk
de afdeling Wasrkwa~ileitsbeheer van het ZPG in kennis te stetíen ~050-3 1 SOOOO]. Mi&
-”
de directeur ZPG dit nodig acht dient binnen een door J:em te stertentermijn een schrifteii.jk rapport te worden uitgebracht met vermelding van:
de oorzaak van het voorgevallene;
dc datum en tì.jd van aanvang en beëindiging van het voorgcvaHenc;
de genomen maatregelen na het voorgevaJlene;
de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
de terzake geviomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

-S-

RECHTSOPVOLGING
10. Van overdracht door vcrgunnin&mrdster

van

het bedrijf of het werk aan een

rechtsop-

volger onder algemene of bijzondere titel, dienen vergunninghoudster en rechtsopvofger
binnen t4 dagen na overdracht mededefing te doen aan ons College.

K

fe JqmJmt dat een cxmJhnr van &e hesclrìkking zd worden fnege~onrìen (ZRM:
1.
3
-.

de Dienst Infrastructuur, Afdeling Civiele Techniek, Postbus &55,9700 AW Groningen;
de direc;teur

van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen, Postbus 630,

9700 Af) Groningen;
3.

de regionaal hspecteur van de vofksgezondheid voor de milieuhygiëne, Postbus 30020,
WOO RM Groningçn;

4.
5.

Burgemeester en Wethouders der gemeente Winsum, Postbus 10, 995 1 AA Winsum;
het dagefijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus t 00, 9959 ZH Onder-

6.

dendam;
de h~fdingenieur-directeur

7.

het Ministerie van f,andbouw, Natuurbeheer en Visserij. Directie Noord, f’osthus

van het RfZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
30032,

9700 RM Gronirrgen
8.

de directeur van de Dienst Zuiverirtgsbeheer Provincie Groningen (Z.P.G.), Postbus 833,

9700 AV Groningen.
Groningen. 2 maart 1999,
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

. griffier.

Van de stoffen waarop deze vergunning betrekking heeft dienen de gegevens dan wel parameters te
worden bepaald volgens de hieronder voor elk van die gegevens dan wel genoemde parameters genoemde ana~ysernethoden (de NEN-normen zi.jn afkomstig van het Nederlandse Normalisatie
Instituut, NNI).

Een wijziging in de analysemethode wordt automatisch van kracht 6 weken nadat de wijziging door
ons College ter kennis van de vergunninghoudster is gebracht.
Indien vergunninghoudster het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te voigen en indien vergtrnnitlghoudster aangetoond heeft dat het resuftaat van de anaIysemethode
niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het ZPÇ 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 DG aan vergunninghoudster heeft laten
weten dat hij met het volgen van een andere methode kan instemmen,

. >>:. .
. :.:.:.

