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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 13 december 2011
Nr. 2011 - 57.743/50, MV
Zaaknr. : 358735
Beschikken hierbij op de aanvraag van ESD-SIC BV om een veranderingsvergunning op grond van de Wet
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht ten behoeve van het indirect lozen van 3 (afval)waterstromen op de
Zout Afvalwater Zuiveringsinstallatie (ZA WZI).

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 11 januari 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen
van ESD-SIC bv te Farmsum, Het betreft het indirect lozen van 3 (afval)waterstromen op het persriool naar
de Zout Afvalwater Zuiveringsinstallatie (ZAWZI) van North Water te Farmsum, De aanvraag is geregistreerd
onder nummer 56671,
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2,1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo):
I
de omgevingsvergunning te vedenen. Deze vergunning wordt verleend onder de bepaling dat de - als
bij het besluit tot vergunningverlening behorende - gewaarmerkte stukken en bijlagen, met inbegrip van de
voorschriften, deel uitmaken van de vergunning. De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten
en werkzaamheden:
de indirecte lozing van de volgende 3 (afval)waterstromen op het persriool naar de Zout Afvalwater
Zuiveringsinstallatie (ZAWZI) van North Water:
licht verontreinigd hemelwater uit de schoonwaterbassins (incidenteel);
huishoudelijk afvalwater;
laboratoriumafvalwater.
II
de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd;
III
dat de gehele aanvraag, met uitzondering van de bij de aanvraag gevoegde bijlagen, onderdeel uit
maakt van deze vergunning;
IV
aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in hoofdstuk VOORSCHRIFTEN,
1.3
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen:
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft,
, voorzitter

secretaris.
Verzonden op:

2 O DEC. 2011
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Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
ESD-SIC bv;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;
VROM-Inspectie Noord te Den Haag;
Rijkswaterstaat Noord Nederland te Leeuwarden;
Waterschap Hunze en Aa's te Veendam,
2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Op 11 januari 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van ESD-SIC bv,
Kloosterlaan 11-13 te Farmsum (gemeente Delfzijl). ESD-SIC produceert sinds 1973, allereerst onder de
naam Elektroschmelzwerk B.V., op deze locatie te Farmsum siliciumcarbide. Naast deze productielocatie
beschikt ESD-SIC aan het Oosterhornkanaal over een laad- en loskade voor de overslag van grondstoffen
en gereed product. Sinds maart 2009 is het bedrijf met ongeveer 100 medewerkers een dochteronderneming van REF-Processing GmbH.
2.2
Procedure (uitgebreid) en zienswijzen
Wij hebben op 25 januari 2011 de ontvangst van de aanvraag bevestigd aan de aanvrager.
Omdat de verstrekte gegevens en bescheiden bij de aanvraag niet volledig waren, hebben wij op verzoek
van Rijkswaterstaat op 23 mei 2011 de aanvrager verzocht om voor een aantal hulpstoffen de
productveiligheidsbladen als bijlage bij de aanvraag te voegen. De aanvrager heeft op 26 mei 2011 deze
gegevens aangevuld.
Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 10 september 2011 en op de
provinciale website. Daarnaast is het ontwerpbesluit bij brief van 8 september 2011, nr, 2011- 40.822, MV,
toegezonden aan de aanvrager en belanghebbenden.
Tussen 12 september en 24 oktober 2011 heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen in het gemeentehuis
van Delfzijl en in het provinciehuis te Groningen, Daarbij is een ieder in de gelegenheid gesteld om
zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is alleen door ESD-SIC gebruik gemaakt (zie voor
behandeling verder onder 2,8)
2.3
Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het lozen van 3 (afval)waterstromen op het persriool aan de Kloosterlaan dat is aangesloten op de ZAWZI (Zout Afvalwater Zuiveringsinstallatie) van North Water aan de Oosterhorn te Farmsum, Een uitgebreide projectomschrijving is
opgenomen in de aanvraag om vergunning.
2.4
Huidige vergunningsituatie
Op 22 maart 2005, kenmerk 2005-05494/12,B,1, MV hebben wij aan ESD-SIC (toen nog
Elektroschmelzwerk Delfzijl b,v, geheten) een actualiseringsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer
(Wm) verleend voor de inrichting aan de Kloosterlaan te Farmsum (gemeente Delfzijl).
In deze actualiseringsvergunning zijn de onderstaande vigerende vergunningen ambtshalve op grond van
artikel 8.23 Wm geactualiseerd:
oprichtingsvergunning (B&W Delfzijl, 13 september 1977); productiecapaciteit 45,000 ton
siliciumcarbide
veranderingsvergunning (GS 14 september 1982); ammoniakdoseerinstallatie
veranderingsvergunning (GS 24 mei 1988); toename productiecapaciteit met 20.000 ton grafiet
oprichtingsvergunning (B&W Delfzijl, 4 april 1989); laad- en lossteiger Oosterhornkanaal
veranderingsvergunning (GS 26 september 1989); ontzwavelingsinstallatie
veranderingsvergunning (GS 26 mei 1992); waterzuiveringsinstallatie
In de actualisatiebeschikking zijn uitsluitend de voorschriften uit deze vigerende vergunningen
geactualiseerd. De vergunningen en de onderliggende vergunningaanvragen zijn niet ingetrokken.
Sinds 1979 tot aan nu hebben wij van de aanvrager 33 (verzamel)meldingen ontvangen waarvan de
relevantie voor deze procedure niet essentieel is om hiervan nu een opsomming te geven. Daarbij zijn een
aantal van deze meldingen inmiddels al weer achterhaald.
Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:
wijziging op verzoek (GS 15 februari 2011); verwijderen ammoniakopslagtank.
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2.5
Bevoegd gezag
Gelet op categorie 4,3 lid b sub 2 uit bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij het bevoegd
gezag om op het verzoek te beslissen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk
dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte,
milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij
ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn
afgestemd.
2.6
Ontvankelijkheid en opschorting procedure
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten.
Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden
overiegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4,2 van het Bor,
met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij
zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen
van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling
genomen,
2.7
Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2,26 Wabo, alsmede de artikelen 6,1 tot en met
6,5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:
Rijkswaterstaat Noord Nederiand;
Waterschap Hunze en Aa's;
Gemeente Delfzijl.
Naar aanleiding hiervan hebben wij via het OIO de volgende adviezen ontvangen
Rijkswaterstaat heeft ons op 26 mei 2011 schriftelijk (nummer DNN 2011/1678) geadviseerd. Met
het oog op de samenhang tussen de gevraagde beschikking en de indirecte lozing is een bindend advies
door Rijkswaterstaat (art. 2.26, lid 2 Wabo) uitgebracht. Een bindend advies moet onverkort worden
opgenomen in de vergunning en er mag niet van worden afgeweken. Voor de inhoud hiervan verwijzen wij
naar bijlage 3 van de ontwerp-beschikking. De voorschriften uit dat advies waren in hoofdstuk
"VOORSCHRIFTEN" van de ontwerp-beschikking opgenomen.
Van het Waterschap Hunze en Aa's hebben we op 15 februari 2011 advies ontvangen. In het advies
worden over de vergunningaanvraag 4 opmerkingen gemaakt. Er wordt onder meer opgemerkt dat de
tijdelijke Wvo-vergunning (beschikking 0734, 18 oktober 2007) voor het lozen van huishoudelijk afvalwater
en laboratoriumafvalwater door de aansluiting van deze stromen op de Zout Afvalwater Zuiveringsinstallatie
(ZAWZI) is komen te vervallen, In de onderiiggende aanvraag van deze Wvo-vergunning (aanvraag d,d, 21
juni 2007) is toen aangegeven dat al het hemelwater door ESD intern wordt gebruikt,
In onderhavige aanvraag wordt aangegeven dat dit licht vervuilde hemelwater incidenteel vanuit de
schoonwaterbassins wordt geloosd op de ZAWZI. De aanvullende opmerking van het Waterschap dat het
lozen van niet verontreinigd hemelwater niet vergunningplichtig is, is hier dan ook niet van toepassing.
Op 16 juni 201 lontvingen wij het advies van de gemeente Delfzijl dat de pompput voldoet aan de
eisen voor het vergunningsvrij bouwen, zoals genoemd in artikel 2.1 lid 1, sub a en c van de Wabo en
hiervoor daarom geen omgevingsvergunning noodzakelijk is. Bij het opstellen van het besluit is met de
adviezen van het Waterschap en de gemeente rekening gehouden; het advies van Rijkswaterstaat is
ongewijzigd en onverkort overgenomen omdat dit als een bindend advies moet worden beschouwd,
2.8
Adviezen en zienswijzen n.a.v. ontwerpbesluit
Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking zijn door ESD schriftelijke zienswijzen ingebracht. Deze
zienswijzen hebben wij op 21 oktober 2011 per mailbericht ontvangen en zijn als volgt samengevat:
In het advies van het Waterschap Hunze en Aa's wordt gesproken over niet vervuild water waar wellicht licht
verontreinigd water wordt bedoeld.
Reactie:
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Het advies van het waterschap had betrekking op de vergunningaanvraag, waarover vier opmerkingen zijn
gemaakt. In de considerans (hoofdstuk 2.7) van de ontwerp-beschikking zijn deze vier opmerkingen
samengevat. Met de derde opmerking heeft het waterschap aangegeven dat in de Wvo-vergunningaanvraag
d.d. 21 Juni 2007 expliciet door ESD is aangegeven dat alle hemelwater intern wordt hergebruikt. In de
aanvraag waarop het nu voorliggende besluit betrekking heeft wordt vermeld dat incidenteel dit in de
schoonwaterbassins opgeslagen hemelwater wordt geloosd op de ZAWZI. Het in hoofdstuk 2.7 van de
ontwerp-beschikking samengevatte advies dient in het licht van de op dit punt door ESD ingediende
zienswijze en in het licht van de intentie van het door het waterschap uitgebrachte advies te worden gelezen
op de wijze waarop dit advies hierboven in 2.7 thans door ons is geformuleerd; met deze aangepaste
formulering kan er geen misverstand ontstaan over de classificatie van het hemelwater, namelijk licht
verontreinigd, wat het lozen van deze afvalwaterstroom daarom ook vergunningplichtig maakt.
In voorschrift 6,1 wordt aangegeven dat ESD tenminste 14 dagen voordat met de lozing van het
verontreinigd hemelwater wordt begonnen hiervan de provincie in kennis moet stellen. ESD verzoekt
om deze periode zo kort mogelijk te houden (24 of 48 uur) en het voorschrift daarop aan te passen.
Reactie:
De genoemde periode van 14 dagen vinden wij bij nader inzien te ruim om vooraf een juiste inschatting te
kunnen maken of ook daadwerkelijk een lozing vanuit de bassins op het persriool noodzakelijk is. Een
periode van 48 uur achten wij dan ook realistischer. Het voorschrift is dan ook overeenkomstig aangepast.
De inhoudelijke behandeling van de zienswijzen is voorgelegd aan Rijkswaterstaat aangezien zij een
bindend advies hebben uitgebracht. Bij brief van 22 november 2011, kenmerk DNN 2011/4759, door ons
ontvangen op 24 november 2011, geeft zij aan in te kunnen stemmen met de door ons voorgestelde reactie
zoals hierboven verwoord,
2.9
Coördinatie
Met de aanvraag om milieuvergunning is geen aanvraag om een Watervergunning ingediend. Het betreft
hier een indirecte lozing in het kader van de Waterwet waarvoor geldt dat het bevoegde gezag overeenstemt
met het Wabo bevoegde gezag, In deze zijn dat Gedeputeerde Staten.
2.10
M.e.r. - (beoordeling), M.e.r.- (beoordelings)plicht
De voorgenomen activiteit komt noch voor in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999 (verder Besluit m.e.r,). De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig. Daarenboven moet worden geoordeeld dat bij toetsing van de hier aan de orde zijnde indirecte
lozing aan de inhoudelijke criteria zoals die zijn neergelegd in bijlage III van richtlijn 85/337/EEG van 27 juni
1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, en zoals
gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG van 3 maart 1997 en bij richtlijn 2003/35/EG van 26 mei 2003, naar voren
komt dat de milieu-effecten van deze indirecte lozing zodanig gering zijn dat een MER niet noodzakelijk is,
3.

IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING OF MIJNBOUWWERK

3.1
Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2,1,
lid 1 aanhef en onder e Wabo, De Wabo omschrijft in artikel 2,14 het milieuhygiënische toetsingskader van
de aanvraag.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden,
3.2
Toetsing oprichten, veranderen of revisie
Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij.de beslissing op de
aanvraag:
de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting of het mijnbouwwerk daarvoor gevolgen
kan veroorzaken;
de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderiinge samenhang bezien, die de inrichting of het
mijnbouwwerk kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging
daarvan;
de met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk en het gebied waar de inrichting of het
mijnbouwwerk zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn
met het oog op de bescherming van het milieu;
de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor
zover zij niet kunnen worden voorkomen;
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het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische
maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te
monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die
de inrichting of het mijnbouwwerk drijft, met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk toepast,
alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk voert.
Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van
invloed (kunnen) zijn. Aangezien de aangevraagde activiteiten alleen maar betrekking hebben op afvalwater,
(indirecte lozing op zout afvalwater zuiveringsinstallatie) volstaan wij in deze met de overwegingen zoals
deze door Rijkswaterstaat in haar advies zijn verwoord,
3.3
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de indirecte lozing van 3 (afval)waterstromen op het
persriool naar de ZAWZI door ESD-SIC zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Voor
de overwegingen verwijzen we naar bijlage 3 (advies Rijkswaterstaat), en naar bijlage 4 voor zover het
betreft de instemmende reactie van Rijkswaterstaat ten aanzien van de door ESD verzochte wijziging in
voorschrift 6,1,
In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen. In deze zijn dat de
voorschriften die Rijkswaterstaat in haar advies heeft aangedragen.
Uit de overwegingen volgt dat ten opzichte van de ontwerp-beschikking het aan de vergunning te verbinden
voorschrift 6.1 is gewijzigd.
3.4
Overige aspecten
3.4.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
I ^ Ingevolge artikel 2,22, tweede lid, tweede volzin,van de Wabo dienen de aan een omgevingsvergunning
verbonden voorschriften op elkaar te zijn afgestemd. Aangezien de bij de onderhavige beschikking
verieende vergunning evenwel uitsluitend betrekking heeft op een indirecte lozing en daarmee uitsluitend op
één milieu-compartiment binnen het kader van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van
' de Wabo, en omdat de toestemming voor deze activiteit evenmin noodzaakt tot aanpassing van
voorschriften uit hoofde van andere activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 van de Wabo, is een afstemming als
bedoeld in artikel 2,22, tweede lid, tweede volzin, hier niet aan de orde.
i 3.4.2 PRTR-verslag
I Op de activiteiten van ESD-SIC zijn hoofdstuk 12, titel 12.3, van de Wm en de EU-verordening E-PRTR
(Pollutant Release and Transfer Register) van toepassing. Op grond hiervan moet jaariijks worden
I gerapporteerd over de emissies naar lucht, water en bodem en de afgifte van afvalstoffen aan derden. Het
PRTR-verslag (voorheen het milieujaarverslag) moet voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in
hoofdstuk 12 van de Wm, Met ingang van het verslagjaar 2009 wordt het geïntegreerde verslag elektronisch
ingediend,
3.4.3 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
i Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
I degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
\ voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
j toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
i spoedig mogelijk melding te maken bij het bevoegd gezag en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen
I om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken, In de Wet is
I aangegeven welke gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd,
3.5
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.
3.6
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen
geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
1, Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
2, Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende
beperkingen zijn opgenomen;
3, Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen
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In het aan deze overwegingen voorafgegane en in onderdeel 1,2 van deze vergunning verwoorde Besluit is
aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van de hier zojuist onder 1, 2 en 3 omschreven
criteria deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig en
onderiing samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning vormen ze een
met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
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VOORSCHRIFTEN
1

SOORTEN AFVALWATERSTROMEN

1.1
Het op de riolering van Groningen Seaports en indirect op de zoute afvalwater zuiveringsinstallatie (ZAWZI)
in Delfzijl te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de volgende afvalwaterstromen:
a
huishoudelijk afvalwater
b
laboratorium afvalwater
c
verontreinigd hemelwater afkomstig van de schoonwaterbassins,
1.2
Het afvalwater mag uitsluitend op de riolering van Groningen Seaports ter plaatse van de pompput, zoals
aangegeven in bijlage 1 worden geloosd,

2

LOZINGSEIS

2.1
In het te lozen verontreinigd hemelwater, zoals omschreven in voorschrift 1,1 sub c, mag, gemeten ter
plaatse van de controlevoorziening, zoals schematisch is aangegeven in bijlage 2 (Schematische weergave
lozingssituatie), behorende bij deze beschikking, de lozingseis van de in de onderstaande tabel 1 genoemde
parameters, gemeten in een willekeurig genomen monster, niet worden overschreden:
Tabel 1:
PAK(16EPA)

pg/i

lOOpg/l

NEN-EN-ISO
17993
NPR6616

0,01

pH
6,5-10
PAK(16EPA):
Acenafteen, Acenaftyleen, Antraceen, Benzo (a) pyreen, Benzo (a) anthraceen, Benzo (b)fluorantheen.
Benzo (k) fluorantheen. Benzo (ghi) peryleen, Chryseen, Dibenzo (a,h) antraceen, Fluorantheen,
Fluoreen, Indeno (1,2,3-cd) pyreen, Naftaleen, Phenantreen, Pyreen.
2.2
De parameter, zoals bedoeld in het eerste lid, dient te worden bepaald volgens de in tabel 1 genoemde
analysemethode, met inachtneming van de bijbehorende rapportagegrens,

3

MEET EN BEMONSTERINGSVOORZIENINGEN

3.1
Het te lozen verontreinigd hemelwater, zoals bedoeld in voorschrift 1,1, sub c, dient te allen tijde te kunnen
worden onderworpen aan representatieve bemonstering. Daartoe moet het afvalwater via een doelmatig
functionerende controlevoorziening voor bemonstering worden geleid,
3.2
De meet- en bemonsteringsvoorzieningen dienen goed bereikbaar te zijn voor de daartoe bevoegde
ambtenaren.

4

MONITORING

4.1
Het te lozen verontreinigde hemelwater, zoals bedoeld in voorschrift 1,1 sub c, dient ter plaatse van de
controlevoorziening door de vergunninghouder door meting, bemonstering en analyse te worden
gecontroleerd,
4.2
De in voorschrift 4,1 genoemde controle betreft de analyse van de in onderstaande tabel 2 genoemde
parameters, gemeten in een willekeurig genomen monster (steekmonster).
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Tabel 2
,Para"meter » "' 'Frequentie';- EênfleiÖ-VJ '"" ~Analysennethode' .
s

..

4

^-i =

tl ' ,v

'Rapportagegrens

* .

\

a. debiet
m' per week
wekelijks
b. CZV
wekelijks
mg/l
NEN 6633
10 mg/l
c. BZV
wekelijks
mg/l
NEN-EN 1899
10 mg/l
d. PAK16EPA*
wekelijks
NEN-EN-ISO
17993
0,01
pg/l
pg/i
Toelichting
CZV: Chemisch zuurstof verbruik
BCV: Biochemisch zuurstofverbruik
*PAK(16EPA):
Acenafteen, Acenaftyleen, Antraceen, Benzo (a) pyreen. Benzo (a) anthraceen. Benzo (b)
fluorantheen, Benzo (k) fluorantheen, Benzo (ghi) peryleen, Chryseen, Dibenzo (a,h) antraceen,
Fluorantheen, Fluoreen, Indeno (1,2,3-cd) pyreen, Naftaleen, Phenantreen, Pyreen.
4.3
De parameters dienen te worden bepaald volgens de in tabel 2 genoemde analysemethoden en
bemonsteringsfrequentie, met inachtneming van de bijbehorende rapportagegrens.
4.4
Afwijkingen van de in voorschrift 4.2 bedoelde frequentie van de te verrichten analyses en vermelde
analysemethodes behoeven vooraf de schriftelijke goedkeuring van het bevoegd gezag.

5

LOGBOEK

5.1
Er dient een logboek te worden bijgehouden, waarin in ieder geval de volgende gegevens staan vermeld:
de geloosde hoeveelheid verontreinigd hemelwater per week;
de data en de analyseresultaten van monsters die van het verontreinigde hemelwater zijn genomen.
5.2
Indien een toezichthouder daarom verzoekt moet inzage worden gegeven in het op de locatie aanwezige
logboek.

6

AANVANG

6.1
Tenminste 48 uur voordat met de lozing van het verontreinigd hemelwater, zoals bedoeld in voorschrift 1.1
sub c, een aanvang wordt gemaakt dient de vergunninghouder het bevoegd gezag hiervan in kennis te
stellen.

7

BEËINDIGING

7.1
Ten hoogste 14 dagen na beëindiging van de lozing van het verontreinigd hemelwater, zoals bedoeld in
voorschrift 1.1 sub c, dient de vergunninghouder het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen.
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BIJLAGE 2 :

Schematische weergave lozingssituatie

Controlevoorziening
Schoonwater
bassins

Huishoudelijk
afvalwater

Laboratorium
afvalwater

ZAWZI
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastrucümr en Milieu

> Retouradres Postadres: Postbus 2301 8901 JH Leeuwarden

Provincie Groningen
t.a.v. Dhr. Bloupot
Postbus 610
9700 AP
Groningen

Rijkswaterstaat
Noord-Nederland
Bezoekadres; Zuidersingel 3
Leeuwarden
Postadres: Postbus 2301
8901 JH Leeuwarden
T (058) 234 43 44
F 05823344123
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
M. van der Laan
T 058 - 2344404
marco.vander.laan@rws.nl

Datum
24 mei 2011
Onderwerp Advies ten aanzien van de WABO aanvraag ESD SIC
Geachte heer Bloupot,

Ons kenmerk
DNN 2011/1678
Uw kenmerk
Bijlage(n)
1

Naar aanleiding van de aanvraag van ESD SIC voor een vergunning op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), zend ik u hierbij mijn
advies.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Van der Laan.
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN IMILIEU,
namens deze,
het hoofd Van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving,

H^
mr. J.M. Weststeijn
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iiijkswat:erstaat
Ministerie van Infrastf-uctutir sn Milietc

Datum
24 mei 2011
Nummer
I3IMN 2011/1678

Datum
INlummer
Onderwerp

24 mei 2011
DNN 2011/1678
Advies ESD SIC voor het lozen van afvalwater via
de ZAWZI op het Zeehavenkanaal te Delfzijl.

Bijlage(n)
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Datum
19 april 2011

Isitioiidsopgave

Nummer

DNN 2011/1678

AANHEF

3

ADVIES

3

3.

VOORSCHRÏFTEM

4

4.

OVERWEGIhSGEM ALGEi^EEN

1.

TOETSING VAN DË AANVRAAG

5.1
5.1.1
5>1.2
5.2
5.2.1

5.2.3

5.2.4
6.

Algemeen
Beleid en regelgeving algemeen
De Waterwet in relatie t o t het advies
Beoordeling voor het brengen van stoffen in een
oppervlaktewaterlichaam
Regelgeving en beleid
Overwegingen t.a.v. de bescherming van de chemische
en ecologische kwaliteit van watersystemen
(waterkwaliteit)
Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste (veiiigheid en
waterkwantiteit)
Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke
functievervulling door watersystemen

CONCLUSIE

7
7
7

8
11
15
15
15
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Rijksv^aterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
£>3tum
24 mei 2011
i^ummer
DNN 2011/1678

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 3 mei 2011 een
verzoek om advies ontvangen met betrekking tot de aanvraag van ESD-SIC bv,
gelegen aan de Kloosterlaan 11 te Farmsum, voor een wijzigingsvergunning
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
De aanvraag betreft het lozen van de volgende afvalwaterstromen:
e huishoudelijk afvalwater
9 laboratorium afvalwater
e verontreinigd hemelwater afkomstig van de waterbassins (incidenteel)

2.

Advies

Gelet op de bepalingen van de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, de Waterwet en de hieronder vermelde overwegingen adviseert
de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu als volgt:
e

«

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en
gezien de te verwachten aard en de omvang van het te lozen afvalwater
in relatie tot de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater wordt
de lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen
bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.
Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog
op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Datum
24 mei 2011
Nummer

vergunninghouder door meting, bemonstering en analyse te worden
gecontroleerd.
De in lid 1 genoemde controle betreft de analyse van de in tabel 2
genoemde parameters, gemeten in een willekeurig genomen monster
(steekmonster).

DNN 2011/1678

Tabel

frequentie
ia. debiet
CZV

E Bzy_____
iC,

Rapportagegrens

we

wekelijks
wekelijks
wekelijks

NEN 6633

J

10 mg/l

PAK 16 EPA*
I Toelichting
j CZV : Chemisch zuurstof Verbruik
I BCV: Biochemisch zuurstof verbruik
l * PAK 16 EPA:
l Acenafteen, Acenaftyleen, Antraceen, Benzo (a) pyreen. Benzo (a) anthraceen. Benzo (b) fluorantheen
I Benzo (k) fluorantheen, Benzo (ghi) peryleen, Chryseen, Dibenzo (a,h) antraceen, Fluorantheen, Fluoreen, Indeno
1 (1,2,3-cd) pyreen^ Naftaleen, Phenantreen, Pyreen

3. De parameters dienen te worden bepaald volgens de in de tabel 2 genoemde
analysemethoden en bemonsteringsfrequentie, met inachtneming van de
bijbehorende rapportagegrens.
4. Afwijkingen van de in lid 2 bedoelde frequentie van de te verrichten analyses
en vermelde analysemethodes behoeven vooraf de schriftelijke goedkeuring
van het bevoegd gezag.
Voorschrift 5 Logboek
1. Er dient een logboek te worden bijgehouden, waarin in ieder geval de
volgende gegevens staan vermeld:
» de geloosde hoeveelheid verontreinigd hemelwater per week;
« de data en de analyseresultaten van monsters die van het verontreinigde
hemelwater zijn genomen;
2 Indien een toezichthouder daarom verzoekt moet inzage worden gegeven in
het op de locatie aanwezige logboek.
Voorschrift 6 Aanvang
Tenminste 14 dagen voordat met de lozing van het verontreinigd hemelwater,
zoals bedoeld in artikel 1, sub c, een aanvang wordt gemaakt dient de
vergunninghouder het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen.
Voorschrift 7 Beëindiging
Tenminste 14 dagen na beëindiging van de lozing van het verontreinigd
hemelwater, zoals bedoeld in artikel 1, sub c, dient de vergunninghouder het
bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen.
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Datum
24 mei 2011
Nummar
DNIM 2011/1678

Voorschrift 1 Soorten afvalwaterstromen
1. Het op de riolering van Groningen Seaports en indirect op de
zoute afvalwaterzuiveringsinstallatie (ZAWZI) in Delfzijl te lozen afvalwater
mag uitsluitend bestaan uit de volgende afvalwaterstromen;
a. huishoudelijk afvalwater
b. laboratorium afvalwater
c. verontreinigd hemelwater afkomstig van de bassins
2.

Het afvalwater mag uitsluitend op de riolering van Groningen Seaports ter
plaatse van de pompput, zoals aangegeven in bijlage 1 van dit advies,
worden geloosd.

Voorschrift 2 Lozingseis
1. In het te lozen verontreinigd hemelwater, zoals omschreven in voorschrift 1,
lid 1, sub c, mag, gemeten ter plaatse van de controlevoorziening, zoals
schematisch is aangegeven in bijlage 2, behorende bij dit advies, de
lozingseis van de in tabel 1 genoemde parameters, gemeten in een
willekeurig genomen monster, niet worden overschreden:
Tabel 1
Parameter
PAK (16 EPA)
pH
PAK (16 EPA):

Eenheid

LGZi":ssnorm

pg/i

(steekmonster)
100 pg/l
6,5 - 10

Analyse
i^appGrïage
mettnode '
grens
NEN-EN-ISO
0,01
17993
NPR 6616

Acenafteen, Acenaftyleen, Antraceen, Benzo (a) pyreen. Benzo (a) anthraceen. Benzo (b) fluorantheen
Benzo (k) fluorantheen. Benzo (ghi) peryleen, Chryseen, Dibenzo (a,h) antraceen, Fluorantheen, Fluoreen, Indeno
(1,2,3-cd) pyreen, Naftaleen, Phenantreen, Pyreen

2. De parameter, zoals bedoeld in het eerste lid, dient te worden bepaald
volgens de in tabel 1 genoemde analysemethode, met inachtneming van de
bijbehorende rapportagegrens.
Artikel 3
l^eet en bemonsteringsvoorzieningen
1. Het te lozen verontreinigd hemelwater, zoals bedoeld in voorschrift 1, sub c,
dient ten allen tijde te kunnen worden onderworpen aan representatieve
bemonstering. Daartoe moet het afvalwater via een doelmatig functionerende
controlevoorziening voor bemonstering worden geleid.
2. De meet- en bemonsteringsvoorzieningen dienen goed bereikbaar te zijn voor
de daartoe bevoegde ambtenaren.
Voorschrift 4
1. Het te lozen verontreinigde hemelwater, zoals bedoeld in voorschrift 1,
eerste lid, sub c, dient ter plaatse van de controlevoorziening door de

Pagina 4 van 18

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Qatum

.

gingen algemeen

24 mei 2011

Nummer

DIVII^ 2ou/i678

ESD-SIC BV heeft een aanvraag ingediend voor een wijzigingsvergunning
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
De aanvraag betreft het lozen van de volgende afvalwaterstromen:
» incidentele lozing van licht verontreinigd hemelwater
e huishoudelijk afvalwater
« laboratorium afvalwater
1. Hemelwater
Al het hemelwater wordt binnen de inrichting opgeslagen in bassins. Dit
hemelwater wordt gebruikt voor het besproeien van de ovens en om de wegen
nat te houden. Normaal gesproken wordt er geen hemelwater geloosd. Als
gevolg van hevige regenval kan er een hemelwateroverschot ontstaan. Het licht
verontreinigd hemelwater wordt bij deze Incidentele omstandigheden geloosd op
de riolering van Groningen Seaports.
2. Huishoudelijk afvalwater
Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de facilitaire voorzieningen wordt,
met een debiet van ca. 1200 mVjaar, op de riolering van Groningen Seaports
geloosd.
3. Laboratoriumafvalwater
Het bedrijf beschikt over een laboratorium waarin analyses worden uitgevoerd
ter controle van het productieproces. Alle gebruikte chemicaliën, welke vooral
bestaan uit zuur, loog, loodboraat, aceton, methanol en ethanol, worden zoveel
mogelijk apart verzameld en als gevaarlijk afval afgevoerd. Door bijvoorbeeld
schoonmaakwerkzaamheden kan een deel van de chemicaliën die gebruikt
worden bij de analyses in het laboratoriumafvalwater terechtkomen. Het
laboratoriumafvalwater wordt op de riolering van Groningen Seaports geloosd.
Het debiet bedraagt ca. 2 mVjaar.
ESD-SIC BV beschikt over een (niet gecertificeerd) milieuzorgsysteem, waarin
ondermeer ook interne voorschriften voor het laboratorium zijn opgenomen.
De bovengenoemde afvalwaterstromen worden na zuivering in de zoute
afvalwaterzuivering (ZAWZI), in beheer bij North Water Afvalwater bv
geloosd op het Zeehavenkanaal dat onderdeel Is van het
oppervlaktewaterlichaam Eems-Dollardestuarium.
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Datum
24 mei 2011

Nummer

5»
S.i

Toetefiig van de aanvraag

DNN 2011/1678

Algemeen

5.1.1 Beleid en regelgeving algemeen
De Waterwet
Op 22 december 2009 is de Waterwet In werking getreden. Een achttal wetten is
samengevoegd tot één wet, de Waterwet. De Waterwet regelt het beheer van
oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen
waterbeleid en ruimtelijke ordening.
Het Nationaal Waterplan (NWP)
In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan (NWP) vastgesteld.
Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015
voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan
richt zich op bescherming tegen overstromingen, aanwezigheid van voldoende
en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de
maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen.
Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit
1998 en vervangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het NWP is
opgesteld op basis van de Waterwet.
De hoofddoelstelling van het rijksbeleid is een duurzame bescherming en
ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en behoud van het open
landschap. Het rijk heeft in aansluiting op de Nota Ruimte het beleid voor de
Waddenzee uitgewerkt in de Derde Nota Waddenzee Planologische
Kernbeslissing (PKB) Waddenzee. Daarnaast zet het rijk zich in voor
grensoverschrijdende bescherming van de Waddenzee, inclusief het EemsDollardestuarium. De Nederlandse Waddenzee maakt immers deel uit van een
internationaal uniek natuurgebied dat loopt van Den Helder tot aan de Deense
kust. In het Waddengebied is het samengaan van een werelderfgoed met
veiligheid en leefbaarheid de opgave. Naast natuur en veiligheid dient ook naar
landschap, visserij, recreatie, wonen en ruimtelijke kwaliteit van de gehele
kustzone te worden gekeken.
Het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren
Het BPRW beschrijft het beheer & onderhoud en het water- en
verkeersmanagement in de rijkswateren voor de komende zes jaar. De koers en
richting hiervoor worden uitgezet in het beleid voor water en scheepvaart. Voor
water is dat het Nationaal Waterplan en voor scheepvaart de Nota Mobiliteit. Het
BPRW is voor het rijkswater te beschouwen als een uitvoeringsplan waarin
beleidslijnen en speerpunten uit beide beleidsprogramma's worden vertaald naar
beheer en onderhoud.
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Kaderrichtlijn V\/ater
In december 2000 Is de Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgesteld. De KRW stelt
doelen verplicht voor een goede ecologische en chemische toestand van het
oppervlaktewater- en het grondwater In 2015. In 2015 moet het
oppervlaktewater voldoen aan:
ö normen voor chemische stoffen (waaronder de zogeheten prioritaire
stoffen)
e ecologische doelstellingen: een gevarieerde planten- en dierenwereld en
een natuurlijke inrichting.

Datum
24 mei 2011
Nummer
DNN 2011/1678

S.i.2 De Waterwet In relatie tot het advies
De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor het advies naar
aanleiding van de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen
aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
e voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast
en waterschaarste; in samenhang met bescherming en verbetering van
de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
» vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
5.2

Beoordeling voor het brengen van stoffen in een
opperviaktewateriichaam

5.2.1

Regelgeving en beleid

Landelijk beleid ten aanzien van emissies
Het Besluit kwaliteit en monitoring water (BKMW) is een Algemene Maatregel
van Bestuur (AMvB) met waterkwaliteitselsen voor de implementatie van de
KRW en andere watergerelateerde waterrichtlijnen. Dit toetsingskader vormt een
aanvulling op het reeds bestaande vergunningenbeleid.'
Het toetsingskader voorziet voor lozingen van chemische stoffen en warmte als
vertrekpunt in continuering van het bestaande emissiebeleid. Concreet houdt dat
in dat een beoordeling wordt uitgevoerd volgens het preventieve emissiespoor
en volgens de emissie-immissietoets op het niveau in en nabij de mengzone.
Voor de KRW wordt op het niveau van het waterlichaam een beoordeling
toegevoegd. Deze beoordeling betreft de verstoring van het verbeteringstraject
gericht op het bereiken van doelen, het risico van achteruitgang en de eisen die
gelden vanuit specifieke beschermde functies.
Voor ieder watertype bestaan specifieke maatlatten voor de beoordeling van de
verschillende kwaliteitselementen. Belangrijk zijn ingrepen waarbij een
substantieel deel van het maatgevende areaal (bijvoorbeeld ondiepe waterzone
op land-waterovergang) verdwijnt of de natuurlijke kwaliteitskenmerken (vorm,
dynamiek) structureel worden aangetast. Negatieve effecten op de
ontwikkelingsmogelijkheden voor waterplanten (macrofyten) krijgen extra
aandacht omdat aard en omvang van aanwezige waterplanten een belangrijke
stuurfactor zijn voor de overige kwaliteitselementen. Naar verwachting treedt
niet snel achteruitgang in een waterlichaam op, maar bij omvangrijke of
meerdere kleinere ingrepen kan dit wel gebeuren.
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Rijksv^'aterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Risico's als gevolg van nieuwe activiteiten zijn echter niet bij voorbaat uit te
sluiten. Een beoordeling per geval blijft daarom noodzakelijk.

Datum
24 mei 2011
Nummer
DNN 2011/1678

Het Nationaal Waterplan houdt vast aan de leidende beginselen van het
emissiebeleid zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw Is ingezet:
vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel. Voor het
kwaliteitsbeheer in rijkswateren heeft daarnaast de Kaderrichtlijn Water (KRW)
een grote sturende betekenis.
De KRW vereist dat alle Europese lidstaten streven naar een goede kwaliteit van
alle waterlichamen. Deze algemene doelstelling krijgt een nadere uitwerking In
het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water.
Het eerste hoofduitgangspunt van beleid Vermindering van de verontreiniging'
houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt
beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat
onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder
kringloopsluiting), implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken (stofspecifieke
aanpak emissies), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer
aandacht voor prioritering. Invulling van het voorzorgsprincipe Is ook dat een
bedrijf/lozer ten minste 'de beste beschikbare technieken' toepast.
Op grond van het in de PKB Waddenzee voorgestelde korte termijnbeleid wordt
ernaar gestreefd de minimumkwaliteit, zijnde het maximaal toelaatbaar
risiconiveau (MTR), te realiseren. Het verwaarloosbaar risiconiveau (VR) geldt
daarbij als streefwaarde voor de lange termijn.
Afhankelijk van de aard en schadelijkheid van de stoffen, wordt toepassing van
de beste beschikbare technieken (BBT) als inspanningsbeginsel gehanteerd.
Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van
het tweede hoofduitgangspunt van beleid bovendien een toetsing aan het standstill-beginsel plaats. Ook bij dit beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen
gevaarlijke stoffen en de overige stoffen. Op grond van het stand-still-beginsel
kunnen, boven op de eisen die voortvloeien uit de emissieaanpak of de
waterkwaliteitsaanpak, aanvullende eisen noodzakelijk zijn.
Hierboven is aangegeven dat een bedrijf of lozer ten minste 'de beste
beschikbare technieken' dient toe te passen. In artikel 1.1 van de Wm is de
volgende definitie voor de 'beste beschikbare technieken' gegeven:
'de voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu
meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen
voor het milieu, die eén inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat
niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in
aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak
waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die
de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn;
daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting,
de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van
bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld'...
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Regeling aanwijzing BBT-documenten
De 'Regeling aanwijzing BBT-documenten' is voor wat betreft de Waterwet
ondergebracht in de Regeling Omgevingsrecht (ROR). In de'Regeling aanwijzing
BBT-documenten' zijn door de Staatssecretaris van VROM en de Staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat documenten aangewezen die gebruikt moeten
worden bij het bepalen van de best beschikbare technieken (BBT). Deze
ministeriële regeling is vastgesteld op 24 oktober 2005, nr. DGM/SB2005193901
en gewijzigd op 14 maart 2007 (nr. DJZ2007003855), 8 november 2007 (nr.
DGM/SB2007104105) en 10 december 2008 (nr. DGM/K&L2008115043).
In artikel 1 van de regeling is bepaald dat voor de zogenaamde GPBV-installaties
(IPPC-installaties) in ieder geval rekening moet worden gehouden met de in
tabel I vastgestelde Europese informatiedocumenten over BBT. Verder is in
artikel 1 van de regeling bepaald dat bij de vergunningveriening tevens de in
tabel 2 genoemde Nederiandse Informatiedocumenten over BBT moeten worden
toegepast. Dit zijn onder andere de zogenaamde bedrijfstakstudierapporten van
de Commissie Integraal Waterbeheer en het Landelijk Bestuurlijk OveHeg Water.
Europese informatiedocumenten
In de zogenoemde 'BAT reference documents' (BREF's) zijn voor IPPCinstallatles per bedrijfstak of per activiteit de best beschikbare technieken
weergegeven (Best Available Techniques = BAT). De BREF's worden opgesteld
voor elke industriële activiteit die genoemd wordt In Bijlage I van de IPPCrichtlijn. Daarnaast zijn er de zogenaamde horizontale BREF's, waarin de best
beschikbare technieken voor een bepaalde activiteit zijn vastgesteld. Deze
regeling is thans opgenomen in artikel 5.3 en artikel 5.4 van het Besluit
omgevingsrecht
Beleid (prioritair) gevaariijke stoffen
De richtlijn 2006/11/EG heeft betrekking op de verontreiniging van bepaalde
gevaariijke stoffen (ook de term 'zwarte lijststoffen' wordt wel gebruikt) die in
het aquatisch milieu van de Europese Unie geloosd worden. De richtlijn beoogt
een einde te maken, dan wel beperkingen op te leggen, aan de
waterverontreiniging door deze gevaariijke stoffen.
De lidstaten dienen alle passende maatregelen te nemen ter beëindiging van de
verontreiniging door de gevaariijke stoffen genoemd in lijst I van de bijlage van
de richtlijn. Voor de stoffen genoemd In lijst II geldt dat de lozing van deze
stoffen verminderd moet worden. Het Nederiands beleid is erop gericht om ook

voor stoffen op lijst II de lijst I aanpak te volgen.

Lozingen dje stoffen bevatten die behoren tot de in de consolidatierichtlijn
2006/11 genoemde groepen en families van stoffen en waarvoor
emissiegrenswaarden zijn vastgesteld, worden in principe vergund voor beperkte
duur (maximaal 10 jaar; zie: "Regeling tijdelijke vergunning voor lozing van
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zwarte lijststoffen". Staatscourant 24 september 2003, nr. 184 / pag. 16). ).
Deze regeling is thans opgenomen in het Waterbesluit.
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Voor wat betreft de vraag In welke gevallen bij lozing van deze stoffen een
tijdelijke vergunning dient te worden verieend, wordt het beleid zoals is
neergelegd in hoofdstuk IV (§ 4.9.1) van het ClW-rapport Handboek Wvovergunnlngveriening gevolgd.
In de Kaderrichtlijn Water worden 33 stoffen aangemerkt als prioritair dan wel
prioritair gevaariijk. Deze lijst overiapt niet geheel lijst I van richtlijn
2006/11/EG. Ook de Kaderrichtlijn beoogt een einde te maken, dan wel
beperkingen op te leggen, aan de waterverontreiniging door deze prioritaire
stoffen.
Risico's van onvoorziene lozingen
De waterkwaliteit van het opperviaktewateriichaam kan ernstig verstoord raken
als gevolg van industriële onvoorziene lozingen. Ten einde onvoorziene lozingen
te voorkomen dan wel te minimaliseren, heeft de CIW het rapport "Integrale
aanpak van risico's van onvoorziene lozingen" opgesteld. Het rapport is in
principe van toepassing op alle situaties die een risico voor het
opperviaktewateriichaam kunnen vormen. Het beleidskader kan zodoende
worden toegepast in het kader van de Waterwet- en Wm vergunningveriening en
trajecten in het kader van het besluit risico's zware ongevallen (BRZO'99). Het
BRZO Is de wettelijke implementatie van de Europese Seveso I I Richtlijn, die tot
doel heeft de risico's van grote ongevallen met gevaariijke stoffen in de
industrie, voor zowel mens als milieu, zo klein mogelijk te maken.
In het kader van de Waterwet betekent dit dat analoog aan de aanpak van
reguliere lozingen van afvalwater de emissie-aanpak ook geldt voor onvoorziene
lozingen. Primair moet worden voldaan aan de "stand der veiligheidstechniek".
Dit beperkt de kans en/of de omvang van de negatieve effecten van onvoorziene
lozingen. Vervolgens zullen de resterende risico's in kaart moeten worden
gebracht volgens de selectiemethodiek voor stoffen en activiteiten verwoord in
bijlage 2 van beleidsnota 'Integrale aanpak van risico's van onvoorziene
lozingen' (CIW). Deze selectie-methodiek Is uitgebreid beschreven in het Rizarapport "Beschrijving van de methode voor de selectie van activiteiten binnen
inrichtingen ten behoeve van het uitvoeren van studie naar de risico's van
onvoorziene lozingen".
5.2.2

Overwegingen t.a.v. de bescherming van de chemische en
ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Toetsing aan de beste beschikbare technieken (BBT)
Voor de beoordeling van de afvalwaterbehandeling is gebruik gemaakt van de
BREF "afgas- en afvalwaterbehandeling" en de ClW-nota "Laboratoria" (1989).
In het bedrijfsintern milieuzorgsysteem zijn werkvoorschriften voor het
laboratorium opgenomen met betrekking tot het terughouden van stoffen die in
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het afvalwater kunnen geraken. Deze Interne werkvoorschriften voldoen aan de
aanbevelingen zoals verwoord in de ClW-nota "Laboratoria". Hiermee wordt
voldaan aan ten minste BBT.
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De afvalwaterstromen, worden geloosd op de vuilwaterriolering van Groningen
Seaports. Het afvalwater wordt vervolgens gezuiverd in de ZAWZI. Op grond van
de gegeven karakteristieken van het afvalwater, wordt hiermee voldaan aan ten
minste BBT.
Toetsing aan doelmatigheid van de ZAWZI
Ten aanzien van het effect van de lozing op de doelmatigheid van de ZAWZI het
volgende. Gezien de verhouding tussen het debiet van de lozing er 240 mVdag)
en de capaciteit van de ZAWZI (2000 m^dag) van 14%, alsmede de verhouding
tussen de vervuilingswaarde van deze lozing (ongeveer 5100) en de
ontwerpcapaciteit van de ZAWZI (35.000 i.e.) van 15% zal de onderhavige
lozing de doelmatigheid van de ZAWZI niet nadelig beïnvloeden.
Zwarte lijststoffen
In het afvalwater zijn lage concentraties zwarte lljststoffen(o.a. PAK's) aanwezig.
De toegepaste technieken voor monitoring en verwijdering van zwarte
lijststoffen voldoen aan ten minste BBT. Daarnaast is uit ambtelijk onderzoek
niet gebleken dat er andere technieken zijn die als ten minste BBT moeten
worden aangemerkt.
Op basis van de immissietoets is het, gezien de bijdrage van genoemde zwarte
lijststoffen aan het achtergrondniveau in het Zeehavenkanaal, niet nodig ter
bescherming van het milieu een strengere grenswaarde te stellen.

Immissietoets
Voor de lozing naar oppervlaktewater is de immissietoets uitgewerkt in het CIWrapport "Emissle-immissie, prioritering van bronnen en de immissietoets". Met
de immissietoets wordt nagegaan of de restlozing leidt tot onaanvaardbare
concentraties in het watersysteem, nadat de beste beschikbare technieken zijn
toegepast om de emissie te reduceren. Daarnaast geldt voor nieuwe lozingen
dat de immissietoets gebruikt moet worden voor de toets aan het stand-stillbeginsel. Bij bestaande lozingen kunnen aanvullende eisen bovenop BBT alleen
op grond van de Immissietoets worden voorgeschreven als het maximaal
toelaatbare risiconiveau (MTR) in het ontvangende oppervlaktewater wordt
overschreden.
Voor zover dit nog niet ondervangen is door de MKN, MTR- of VR-gehaltes
(streefwaarde) voor een bepaalde stof, dient daarnaast ook getoetst te worden
of de lozing, gelet op de stofspecifieke acute toxiciteit, aanvaardbaar is voor het
ontvangende oppervlaktewater of dat aanvullende maatregelen moeten worden
voorgeschreven.
Uit de immissietoets blijkt dat de onderhavige lozing geen significante bijdrage
levert aan het overschrijden van de MKN en VR waarden voor de geloosde
stoffen. Ook leidt de lozing niet tot acuut toxische effecten voor
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watei-organismen en/of In het sediment levende organismen. Daarom worden er
op grond van de waterkwalIteitstoets geen nadere eisen gesteld aan de
onderhavige lozing.
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Toetsing Stand-still-beginsel
Na de immissietoets is een beoordeling uitgevoerd op basis van het stand-stillbeginsel. Het stand-still-beginsel, zoals beschreven in paragraaf 5.2.1, heeft
betrekking op het effect op het ontvangende oppervlaktewater en niet op de
emissie zelf. Op grond van het stand-still-beginsel wordt derhalve getoetst of de
bijdrage aan de verslechtering van de waterkwaliteit significant is.
Uit de Immissietoets blijkt dat deze lozing geen significante bijdrage levert aan
het overschrijden van de gestelde waterkwaliteitsdoelstelling. De lozing voldoet
aan de uitgangspunten van BBT. Daarnaast is de restlozing niet onaanvaardbaar
voor het ontvangende oppervlaktewater. De toegestane lozing is derhalve niet in
strijd met het stand-still-beginsel.
Inspanningsbeginsel en voorzorgprincipe
Omdat onderhavige lozing ten minste beantwoordt aan BBT Is voldaan aan het
inspanningsbeginsel. Na toetsing van de emissieaanpak, de Immissietoets en de
toetsing aan het standstill-beginsel, kunnen negatieve gevolgen van de
restlozing voor het ecosysteem van het Eems-Dollardestuarium worden
uitgesloten. Derhalve voldoet onderhavige lozing tevens aan het
voorzorgprincipe.
Kaderrichtlijn Water
Uit de immissietoets blijkt dat de onderhavige nieuwe lozing geen significante
bijdrage levert aan het overschrijden van waterkwaliteitsdoelstellingen die zijn
vastgesteld voor de Waddenzee.
In dit kader wordt derhalve geconcludeerd dat als gevolg van de lozing de
betreffende VR-waarden ter hoogte van het meetpunt, die representatief worden
geacht voor het beoordelen van de toestand van het Eems-Dollardestuarium, als
onderdeel van de Waddenzee, en die gelijk dan wel strenger zijn dan de normen
voor de KRW, niet zullen worden overschreden.
De aangevraagde lozing zal er dus niet toe leiden dat de afstand tot de te
behalen KRW-doelstelling voor het betreffende wateriichaam als geheel groter
wordt. In dat geval Is derhalve géén sprake van achteruitgang in het licht van de
wijze waarop dat in de KRW is verwoord en is de aangevraagde lozing niet in
strijd met het principe van 'geen achteruitgang' uit de KRW.
Beoordeling risico's van onvoorziene lozingen
Als gevolg van het steeds verder terugdringen van reguliere emissies wordt het
aandeel van onvoorziene lozingen door ongelukken en incidenten In de totale
emissie vanuit de industrie steeds groter. Om deze onvoorziene lozingen te
voorkomen dan wel te minimaliseren, heeft de CIW het rapport "Integrale
aanpak van risico's van onvoorziene lozingen" opgesteld. In deze nota wordt
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aangegeven dat, analoog aan de aanpak van reguliere lozingen van afvalwater,
voor onvoorziene lozingen de emissieaanpak van toepassing is. Dit betekent dat
primair de "stand der veiligheidstechniek" moet worden doorgevoerd.
Implementatie van de "stand der veiligheidstechniek" heeft
een beperking van de frequentie en/of de omvang van de negatieve effecten van
onvoorziene lozingen tot doei.

Datum
24 mei 2011
Nummer
DNN 2011/1678

Om te beoordelen of ESD-SIC BV calamiteiten en processtoringen in voldoende
mate beheerst, heeft een toets met betrekking tot de stand der
veiligheidstechniek, plaatsgevonden. Daarbij is gebleken dat ESD-SIC BV o.a.
de volgende maatregelen voor de beheersing van eventuele onvoorziene
lozingen/voorvallen heeft getroffen:
» De gevaariijke (hulp)stoffen zijn conform de PGS15 opgeslagen in tanks die
zijn geplaatst in opvangvoorzieningen;
e De kwaliteit van het verontreinigd hemelwater wordt bewaakt pp de
relevante parameters; In geval van een ontoelaatbare afwijking wordt direct
ingegrepen;
o Onvoorziene lozingen als gevolg van processtoringen worden opgevangen in
de bassins. Vanuit dit bassin kan dan een gecontroleerde
verwerking/afvoer plaatsvinden.
Hiermee wordt voldaan aan de stand der veiligheidstechniek.
Wanneer voldaan wordt aan de Stand der Veiligheidstechniek betekend dit niet
dat er geen risico's zijn. Deze restrisico's kunnen worden beoordeeld met een
milieurisico analyse (MRA) voor onvoorziene lozingen. Het al dan niet moeten
uitvoeren van een "MRA onvoorziene lozingen" hangt samen met de
overschrijding van drempelwaarden zoals deze zijn geformuleerd In de
beleidsnota 'Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen'.
De toegepaste stoffen en de opgeslagen hoeveelheden zijn getoetst aan de
drempelwaarden. Omdat de inhibitiewaarden van de betreffende stoffen niet
bekend zijn, is de LC 50 waarde daarbij als uitgangspunt voor het vaststellen
van de drempelwaarden gehanteerd. N a toetsing Is gebleken dat ESD-SIC BV
niet is aangewezen tot het uitvoeren van een milieu risico analyse ten aanzien
van onvoorziene lozingen.
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Onderbouwing voorschriften
Voor het incidenteel lozen van verontreinigd hemelwater is een lozingseis
opgenomen. Deze is opgenomen ten behoeve van traditionele handhaving. De
lozingseis Is conform BBT en uit de aanvraag blijkt dat deze haalbaar is.

Datum
7,4 mei 2011
Nummer
DNN 2011/1578

Het te lozen verontreinigd hemelwater dient bemonsterd te worden. De
analyseresultaten moeten worden vastgelegd in het milieulogboek
5.2.3

Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en w a t e r k w a n t i t e i t )

De indirecte lozing van het afvalwater staat vanuit het oogpunt van
waterkwantiteit de functies van het watersysteem niet In de weg.
5.2.4

Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door
watersystemen

In het BPRW zijn geen specifieke functies toegekend aan het Zeehavenkaal. De
indirecte lozing van afvalwaterstromen heeft geen significante effecten op de
maatschappelijke functies natuur, scheepvaart en recreatie. Hierop worden dan
ook geen aanvullende voorwaarden gesteld.

6.

Conclusie

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te mogen lozen en gezien de te
verwachten aard en de omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot de
kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater wordt de lozing onder
voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er met betrekking tot de lozing
geen bezwaren tegen het verienen van de gevraagde vergunning.
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Bijlage I I : schematische weergave lozingssituatie
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Advies Rijkswaterstaat n.a.v. zienswijze
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Postbus 610
9700 AP
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Rijkswaterstaat
Noord-Nederland
Bezoekadres: Zuidersingel 3
Leeuwarden
Postadres: Postbus 2301
8901 JH Leeuwarden
T (058) 234 43 44
F 05823344123
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M. van der Laan
T 0 5 8 - 2344404
marco.vander.laan@rws.nl

Datum
22 november 2011
Onderwerp Zienswijze ESD SIC

Geachte heer Bloupot,

Ing.d.d.i
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Gmm\S'iO'Y^Mni^UjJÏ

mrf\l\V

Ons kenmerk

DNN 2011/4759
Uw kenmerk
Bijlage(n)
1

Ten aanzien van de zienswijze van ESD-SIC aangaande het ontwerpbesluit van 8
september 2011 ( 2 0 1 1 - 4 0 . 8 2 2 / 1 , MV) kunnen wij kunnen instemmen met de
door u voorgestelde reactie, (zie Bijlage).
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Van der Laan.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
het hoofd Van de afdeling Vergunningveriening en Handhaving,

yt-^

i>^ ^ /

mr. J.M. Weststeijn
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