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Besc.h.i.kkin;J op het verzoek van Weber B.V. - lnjekooen op 24 a~ 
1987 - am een vergunning ingevolge de Wet verantreini.ging Ota!!Vlakte:
waterenNerorderri.rg waterkwa1iteitsbe60er tJtrecht 1976 voor bet lozen 
van pera:>latiewater, nogelijk verantreinicp r01enwater, bedrijfsafval
water en huisl'xnDelijk afvalwater op de rioolwaterzuiverirgsinstallatie 
van de gemeente Houten, a.fkcrnsti.g van de stortplaats 't Klooster gele
gen aan de Klein Vuylcop te Nieuwegein. 

I. Beslissing 
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1976 - de gevraagde vergunru.ng w 1erlenen overeenkcmstig de bij dit 
beslUit beOOrende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden cn:1er de in de 
bijlage vermelde voorschriften. 

Het provinciekantcor Rijnsweerd is vanaf Utrecht CS te ber~iken met: 
• GVU-lijn 11 (richting De Uithof), vanaf het sudsbussenstat1on; 
• CN-lijn 51 (richtinl) Veenendaal) ofCN·lijn 55 (richting Zeist), 

b'eide vertrekkend vanaf het streeklxJssenstation. 



II. Aan deze beslissing liggen de volgende overwegingen ten grondslag 

~~ - Het storten op stortplaats 't Kl.CX)S'ter zal plaatsvinden overeenkan-1• stig de ''Richtlijn gecontroleerd start.en" 1985, van het ministerie 
van VRCM. Hierbij 'WOrdt, naar de huidige inzidlten en gezien de cm
standighe:ien optimaal rekening geholrlen met de belangen van alle 
milieuo::mipartimente. 

- Ter verduideli jking van de in deze vergunning gebruikte t.ermn ''best 
bestaarx!e techniek" en ''best uitvoertare techniek" volgt hierorrler 
een nadere aoschri jving. 
Irxiien een stof voorkamt op de zogenaanrle "Zwarte Lijst" (dit is een 
lijst van stoffen, die cbor een EXi cammissie is geselecteerd), is de 
waterkwaliteitsbeheerder geholrlen aan het uitvoeren van het rijksbe
leid m. b. t. (de sanering van) een lozin;J. In dat geval dient de 
''best bestaarde techniek" te word.en toegepast. D.w.z. dat de lo
zingseisen zodanig gefonm.lleerd dienen te 'WOrden, dat deze bereikt 
kunnen worden mi.djels de best bestaarrle technische middelen. 
De "test bestaarx:3e techniek" wordt in het Irrlicatief Meerjarenprcr 
grarnma 1985-1989 a1s volgt ClllSChreven : "Die techniek waarmee tegen 
hogere kosten een neg grotere redootie van de vercntrei.nigin-:J 'WOrdt 
verkregen en die in de praktijk kan 'WOrden toegep:lst". 
"Best uitvoe.rtere techniek", deze dient tenminste te warden toege
past bij de sanering van een lozing van de overige (niet-zwarte
lijst en veelal m.irrler milieuschadelijke) stoffen. In het Irrlicatief 
Meerjaren Prograrrma 1985-1989 'WOrdt deze techniek a1s volgt anscilre
ven : "Die tedlni.ek waarmee, rekenin;J booden::l met ecana:ni.sche aspec
ten, dat wil zeggen uit kostenoogµ.Ult aanvaa.rdbaar te achten voar 
een normaal renJererrl bedrijf, de grootste reductie in de veroutrei
nigin;J ~ verkregen. 

- Deze vergunning is ten dele (de vergunning is tevens ge1:aseerd op de 
analyseresultaten van het gezuiverde percolatiewater afkanstig van 
de stortplaats gelegen aan de Nedereirrlseweg 503a te Nieuweqein, 
'!Nelke ten tijde van het definitief qstellen van deze vergunning 
reeds twee jaar in berlri jf was) , getaseerd op de aanbevelingen van 
de ~tieccmnissie Uitvoerin;J Wet Veronb:einigiJXJ ~lakte
wateren, Werkgroep VI. De aanbevelin:]en staan vermeld in een I"afP)rt 
van de camnissie getiteld : "~ Jret ~ tot de 
zuiverin;J van percolatiewater van startplaatsen van vcxxnamelijk 
huislx>OOelijke afvalstoffen" (sept.ember 1987). Mede varw:ge bet 
feit, dat nanenteel en in de nabije toekanst afvalstoffen van be
dri jfsuatige aard (en daardoor DDgeli jk met een meer argani.sdl ka
rakter) zullen worden gestort geeft dit rapport tot op zekere hcogte 
een redeli jk brui.ktare leidraa.d voor de inhoud van deze vergunn.L-g. 

- Gezien het feit, dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Houten 
weinig overcapaciteit heeft, za1 de biologische bel~ van de 
restlozin; van de zuiveringsinstallatie van de stortplaats naar ge
rin;J mgen zijn. EEn biologische zuiverin;J van het te lozen afva.1-
water afkamstig van de stortplaats za1 nocx:lzakeli jk zi jn. Qn di t te 
waartorgen zijn in deze vergurm.i.rg voorsdlriften ~-
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- De stortplaats zal pas in 1992/1993 tNOrden gerealiseerd. Het storten 
zal , voor zover nu bekerrl, op 1 januari 1993 starten. De stortplaats 
zal voorts gef aseerd tNOrden ingericht en de aan te voeren stof fen 
kunnen zeer divers zijn. 
Op voorharrl kan geen zekerheid tNOrden gegeven over het uitlCXXRedrag 
van de te storten stotfen, orrler neer vanwege het ontbreker1 van na
dere gegevens. Immers , gelijkscx.>rtige stortlakaties zijn slechts 
gedurerrle een korte periode in gebruik geweest, zodat daaraan geen 
nadere gegevens antleend kunnen tNOrden. De aan te voeren stoffen 
zullen overigens wel dienen te voldoen aan de eisen zoa.l.S die ge
steld zijn in de afvalstoffenwetvergunning. Afvalst:offen met een 
hcx:>g gehalte aan yex011t::reinigingen (chemische afvalstoffen) ncgen 
niet gestort 'NOrden. In verbarrl met een en an:ier is voor de volgerrle 
werkwijze gekozen: _ 
weber B. v. heeft door rnictiel van haar acceptatiebeleid de irogeli jk
heid an de te lozen stoffen te limiteren. M:x::trt:en toegestane lo
zingseisen ~rden overscllreden, dan zullen zuiverin:;Jstedmisch.e 
maatregelen nocdzakeli jk zi jn. Indien deze naatregelen onvoldoerrle 
bli jken te zijn, kan de lozing van percolatiewater tNOrden gestopt. 
In de stortplaats bevindt zich een l:uf f erruimte waar het regenw-ater 
van ca. 0,75 jaar kan tNOrden opgeslagen. In die tijd kan cn::lerzoek 
plaatsvinden en kunnen aanvullende zuive:ringstechnische maatregelen 
lNOrden genamen, waama het opgeslagen percolatiewater alsnog, gezui
verd, kan ~ geloosd. O\Terigens heeft de ervarin;J van de af~lo
pen jaren geleerd, dat de in deze vergunning ~ lozi.ngseisen 
met de toegepaste zui~eken (bij de reeds bestaande 
stortplaats te Nieuwegein) - m.u.v. de sulfaatei.s- eenvou::lig haal
taar zijn. 

- Voor het overige zijn de lozingseisen gebaseerd ~ de analyseresul
taten van het perrolatiewater afkoosti.g van de bestaande stortplaats 
te Nieuwegein, welke ten ti jde van het oµ;tellen van deze vergtDlI'li.rg 
reeds twee jaar in bedri jf was. I)iarbi j is gecn stateerd, dat voor 
diverse stoffen in de (inmick!els Ve.rvan;Jen) vergunnin;J d.d. 21 jl.Dtl 
1988 een erg ruime lozinJseis was opgeranen. Met de toegep:i.Ste tecn
niek.en - welke gezien de aard van de geloosde stoffen ooodzakelijk 
zijn - bleken veel lagere waarden haalraar, dan de in de vergunnirg 
van 21 juni 1988 toegestane waarden. Qn rru een opvulling van deze 
lozingsei.sen te voorkanen zi jn deze waarden in de ui tbreidi.rgsver
gunni.rq (d .d. 27 n"Nember 1990 , nr. 451518) verlaa~ naar een meer 
reef!l niveau. Dit zou als een (gedeeltelijke) verscherpirg van de 
lozingseisen ten opzichte van de 00or ons ~ 21 juni 1988 verleen:'!e 
vergunning kunnen ~rden OIX:}evat, maar in feite zijn deze lozin;Jsei
sen aangepast aan de prakti jk, waarbi j rekertin;J is ge.hoOOe.n met een 
nogelijke re!ele fluctuatie van de te lozen vractrt:.en. In de orrlerha
vige vergunn:i.ng is eveneens de hierl::xJVen genoenrle gedachten:Jang ge
volgd. F\mdamentee.l is er dan ook geen verschil 'bJssen de inhoud '7?.!.! 

de ui tl:Jre.idingsvergunnirg voor de stortplaats aan de Nederein:iseweg 
503a te Nieuwegein en de vergunning voor de stortplaats 't Klooster . 

- De eisen welke in deze vergunning zijn o~ betrefferrle de ll\3X- · " 
imale ccnceub:aties van de te lozen stoffen zijn gebaseerd op de 
waarden die in principe haalhaar geacht ~rden voor behandelirg van 
n-etharcqeen peroolatiewater. Lozin;J van zuur percolatiewater dient 
zoveel nogeli jk te lNOrden voor.kanen. In principe dient te ~rden 
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gestreef d naar de recirkulatie van zuur peroolatiewater en lazing 
van al dan niet beharrleld nethanogeen percolatiewater. 

- Uit stofbalansen is berekend, dat stortplaatsen nog tot 50 A 100 
jaar na het storten kunnen uitlogen. Vanzelfsprekenj zijn er J1CX3 
geen cijfers over het uitlocq::]edrag besdtlkbaar van ae volgens de 
nieuwste richtlijn gecontroleerd storten ingeridrt:e startterreinen. 
Na het ~indigen van de stortakti vitei ten llDet. dan oak met een zeer tfi~ 
langdurige nazorg, o.a. in de vorm van zuiveri.ng van peroolatiewater . ? 
rekenin;J 1N0rden gehouden. Uit literat:J.rur * is gebleken dat percola-
tiewater nag larq na het storten gezui verd client te worden. Di t 
bleek in ieder geva1 tot na 15 jaar oo00zakelijk. Derhalve is ver
gunninga.anvraagster ook veranb«x>rdelijk voor het tiehalen van de in 
deze vergunnirg ~ lozingseisen na het beru.n:iigen van het 
storten. 

- Het behalen van lozingseisen, welke in deze vergunning staan ge
noerrd, nag niet ~ bereikt 00or het toepassen van zogenaanrle 
verdunningsbdmieken. In de afvalstoffenwetvergunning {i.e. het 
ontwerp-stortplan) ~rdt er q;> voorhand niet vanuit gegaan dat er in 
een of rneerdere canpartinenten, afzanjerlijke categorieen afvalstof
fen (bi jv. granJ afkCIIStig van l:x:rlemsanerin;lsptojekten) warden ge
stort. Mx:ht deze situatie zich in de toekcmst wijzigen, dan nag 
~mien verwacht, dat van samni.ge stortvakken meer verantreinigd per
colatiewater kan afkomen (bijvoorbeeld afkomstig van awerbraOObare 
bedri jfsafvalstof fen) • K:geli jk sterker ve.ront:reinigd percolatiewa.
ter, afkanstig van deze gebieden mag niet worden verdun:l met noge
lijk relatief scl'xn1 water afkcmstig van de overige gebieden. In 
deze vergunnirg is een prooe1ure i.ngel.:n.r.Nd an dit te voork<man. 

- Voor de nazorgfase, is in de vergunni.rg krachtens de Afvalstoffen
wet gekozen voor een nagenoeg waterdichte rovenafdekkin:J. 

- Vanuit het in te stellen nazorgfam zullm, na het beeindigen van 
de stortperiode, koot.en kunnen word.en betaald voor zuivering van het 
afvalwater en bestrijdin;J van eventuele calamiteiten. 

III. Procedure ingeyolge de Wet algemene bepalingen milieubygiene 

Met betrekkirXJ tot bet verzoek is de pr·ocedure inJevolge hoofdstuk 3 
van de Wet algenene beifilingen milieuhygiene gevolcp. 

De inrid1ti.rg waarvoor de vergurrrrl.nJ wordt gevraagd, is een im"idlt.ing 
als tedoeld in art.ikel 1 van het besluit van 4 novembar 1983 (stb. 
1983, 577'), Wet verantreiniqing oppervlakte.irateren . De overgel~.o be-· 
scheiden. vol<Den aan het bepaalde in artikel 26 van de Verordening wa
terkwa.liteitsbeheer Utredtl 1976. 

* R.I.V.M. VeIVOlggegevens kwaliteit van percolatiewater uit 
proefvelden Ambt-Delden, novenDer 1985. 

- 4 -

D 



-
IV.a. Bezwaren/ognerkingenladyiezen naar aanleidi.rg van het verzoek am 

vergunn.in:J 

Mondeliooe be.zwaren zijn ingedien:::I tijdens een op 8 septernber 1987 ge
houden openbare zitt:irx;1 in het gemeentehuis van Nieuwegein. 
De bezwaren die door de N.V. watert.ransIX>rtJatschawij Rijn-t<ennener
lan:i WRK en mr. J .A.F. Boor (namens een twintigtal belanghetbenden), 
zijn geuit tegen het verlenen1van een loz~ komen in grote 
lijnen avereen met de onderstilande - schriftelijk - inge:iierrle t:ezwa-
ren. 

Tegen het verzoek CJl\ vergunn.in:J zijn schriftelijke bezwaren ingedierrl 
door de N. v. watert:ra.nsIX>rtmaatschawi j Ri jn-Kennetierland WRK, d. a. 29 
septernber 1987, nr. 766; mr. J.A.F. BOor en prof. H.W. de Vries (namens 
enige andere t:elanghel:i:ienden), thans varvangen door mr. F~P J.M. Otten 
van Mvccat:enkantoor Derks & Parb1ers te Utrecht; b.lrgeneester en wet
lx:nxiers van Nieurwegein, d.d. 11novernber1987, kennerk SOjnr.725724 en 
door G.J. Vergeer en G.H.A. Vergeer-Verkley, d.d. september 1987. 

zakeli jk weergegeven kanen de bezwaren op het volgeme neer. 

1. De N. V. Watertran.sportmaatsc.hawi j Ri jn-Kermemerlan:i WRK ZOU niet 
in de gelegenheid zi jn an op een adekwate wi jze de aanvraag te 
beoordelen. 

2 . Ird.ien dit tenminste van toepass~ is - IIDet worden aang~even op 
welke an:iere rioolwaterzui ver~installatie het percolatiewa.ter 
zal ~rden geloosd. 

3. De N.V. watertran.sportmaa~ij Rijn-Kennemerland WRK wil een 
IJr03l10Se ~van de samenstelliJ'X3' van de overblijvende emis
sie na de zui vering van het percolatiewater, gedurende de gehele 
loopt.i jd van de stortplaats. 

4. Er mstaat geen duideli jkheid O'i/er de aiafhankeli jke cxxrt:role op 
het percolatiewater en de 00! rb::olef:reklNent.ie. 

5. De aanvraag voor de afvalstofferrwetvergunni. en die voor de lo
zingsvergunni.n" zijn voor wat betreft de aannanes en gegevens niet 
met el.kaar in overeenstenmi.ng. 

6. Ten behoeve van de stortplaats dient full-time een Cl"'.afhankeli jke 
milieutechnolcog besch.iktaar te zijn. 

7. De vergurmirgaanvr voar de afvalstofferrwet en die voor de lo
zin:Jsvergunnin;; zijn voor wat betreft de dllnensianerin;J van de 
zuiverln:Jsinstallatie niet op eJJcaar afgestemi. 

8. In de aanvraag zijn bij de bearrba>~ ten mrechte alleen olie 
en benzine als vervuilerrle parameters zijn gen:>errd. Bij de teoorde
ling van de lozing van vmo11treini<;P. regenwater dienen uitvoeriger 
gegevens omschreven te "'°rden, deze diel)E!n ook gebruikt te worden 
~ de opzet van de zuiver~ek. 

9. Naar aanleidi.TX3 van vraag 17. 4 in bet aanvraagfcmn.ll.ier wonit aan
bevolen om b.lffercapaciteit nabij de stortplaat.s aan te brengen. 

10. Ziekenhuisafval staat niet in de aanvraag voar de afvalst:offenwet
vergunnirg genoenrl en wel in de aanvraag voar de lozi.rq.;vergunning 
(vraag 18.1). Deskurrligen met.en OOoordelen o.f storten van dit af
val v~ is. 

11. Er dient een anderzoek naar het uit100}J0drag van de te start.en 
stof fen plaats te virrlene 
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12. Naar aanlei~ van bijlage 1 van de aanvraag voor de lozingsver-

gunnirg bestaat orxhri.delijkheid over de plaats en de aard van de te 
start.en stoffen. Bovendien is de toeqestane vervuilingsgraad te 
hoog nu een gedegen anderzoek naar de milieueffekten ontbreekt. 

13. Het is onduidelijk waaran het percolatiewater van de gebie:ien A,B 
en c van de stort Clnmiddels genoenrl gebieden 1 t/m 6) ~rdt ge
merq:i en vervolgens pas ~rdt gezuiverd. Het percolatiewater af
komstig van gebied A (i.nmiddels genoenrl gebieden 5 ·

1
en 6) zou per 

definitie altijd voorgezuiverd noeten \¥0rden. 
14. Naar aanleidin;} van bijlage 6 van de aanvraag voo:r de lozin:Jsver

gunnirg bestaat orrluideli jkheid over de CXJJ tLtoleproarlure m.b. t. de 
aangevoerae· stoffen op de stortplaats. 

15. Controle van de drains client naalrlelijks ·te gebeuren. 

IV .b. Qven.iegi.ooen met bet:rekJd.m tot tcyergenoenrle bezwaren/opnerk.im
en/adyiezen 

Ad 1. De beoordeling is op basis van de vergunningaanvr, met name 
als deze \1IOrdt gekarhineerd met de ~~, goed no
gelijk. 

Ad 2. q:> di t nanent is geen andere rioolwaterzui veringsinstallatie dan 
die te Hooten in beeld. 

Ad 3. In de antwerpvergunning, voo:rschrift 2, zesde en zeverne lid, 
staan de lozirgseisen genoenrl waar het te lozen -water aan IIDet 
voldoen. Uitgaame van deze gegevens en de in voorschrift 2, 
tweede lid, geT03lI'de debieten is bet iocqeli jk te berekenen wellre 
hoeveelha:ien aan stoffen maximgal mogen ~ afgevoerd naar de 
riool-waterzui verin:J,sinricht.i.rXJ te Houten. AargeI ¥'.:Ble'l m:et echter 
worden, dat ti jdens het zui veringsprcoes in OOvengemende in
stallatie oog een aanzienlijk deel van de stoffen ~ afgebro
ken en/of wordt achtergehcujen. In welke irate een reduktie 
plaatsvirrlt van de stoffen die naar de zuiveringsinstallatie te 
lbuten worden aangevoerd valt nu niet te ~· De samenstel
lirg van het gezuiverde afval-water van de startplaats is name
li jk nog niet bekerrl, OOvendien kan de afhraak per stof op de 
zuiveringsinstallatie sterk ve.rschillBl. Wel kan worden gesteld, 
dat een m:xJelijk starerrle i.nvloed van de wilenissie op de 
exploitatie van het -waterw.instatioo aan het Lekkanaa1 ander 
nornale cristan.:ligherlen uiterst arrwaarsdri jnli jk is. De ei.sen 
we1ke zijn gesteld aan het doar de startplaats te lozen (gezui
verde) percolatiewater kanen met name voar wat betreft de 
~lijststoffen overeen met de ei.sal welke gesteld "'10rden 
aan loz~ op oppervlaktewater (overeenkanstig de aanbevelin
gen van de ~tieconmissie Uitvoerin;J Wet Verantreinigirg 
OppervlaktewateretJ) ; · ~ ·het an:lerhavige· geval virot l:xJvend.io~ 
oog een zekere na.zuiverirXJ plaats in de riool-watenuive.rin;Jsin
stallatie te Houten. AangerXlinen nag daaran ~, dat de hoe
veelbeid vervuileroe stof fen die bet I.ekkanaal. bereikt gerirg 
is. In geval van storingen/kalamiteiten e.d. is het voorts ~ 
ioogelijk de lozirg van percolatiewater te staken en het pe.rcola
tiewater tijdelijk te b.lfferen. 
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M 4. 

I _Ad 5. 

M 8. 

Ad 9. 

Ad 10. 

Ad 11. 

In de lozingsvergunning (voorschriften 2 en 3) staat nauwkeurig 
anschreven hoe en hoe vaak het te lozen (gezuiverde) percolatie
water Iroet \tioUrden beITDnsterd en geanalyseerd. De analyseresulta
ten zijn opentaar. Bovendien virrlt ~ anregelmatige tijden een 
niet-aarqekorrligde benonsterin3 van het geloosde water plaats 
de.or medewerkers van ~t b.l:reau Handhavin:J van de Dienst water 
en Milieu van de provincie Utrecht. 
De afvalstof f enwet:vergunning is op 24 juli 1987 irgediend. Het 
aanvragen van de lozif¥35Vergunning heeft later plaatsgevon:ien, 
nl. ~ 24 a~ 1987. Tijdens bet vooroverleg bleek dat over 
di verse zaken m.b. t. de lozin:;1en van het terrein ooar aanvraag
ster anvoldoerrle 'WaS nagedadlt. Ten gevolge van het vooroverleg 
zijn diverse zaken nader gespecifioeerd. In bet alganeen kan 
\\Orden gesteld, dat daar waar beide aanvragen niet met elkaar 
~ren, de aa.c-wraag voor de lozingsvergunning bet meest juiste 
beeld gaf. Bij de ve.rgunnirx;Jverlen:in:J zal bewerkstelli~ worden 
dat er geen sprake is van met elkaar strijdige voorsdlrifen. 
OVer di t idee wordt bi.nre"I de provirx:ie al enige ti jd gesproken 
en gedadrt:. Dit is echter geen kwestie, die in het kader van een 
WVO-vergunni.nJ kan ~ geregeld. 
De zuiverin;]sinstallatie is in de aanvraag voor de lozingsver
gu:nninJ nader uitgewerkt. De aanvraag voor de loz~ 
is wat di t betreft korrekt. 
Older oornale anstarrligheden is bet hetelwater afkarstig van 
daken niet verontreinigd en bestaat de verantreinigin; van het 
regenwater afkarstig van het vertlarde ~lak vri jwe1 alle€!1 
uit (d.i.esel)olie en/of benzine. De averige nogelijke verontrei
nigil'gen kunnen cntstaan als bijvoorbeeld stoffen van of uit 
vradltauto's vallen. Het is niet m::igelijk an in het kader van de 
loz:irgsvergun.n.i aan te geven an welke stof fen het (in deze 
bijzarrlere gevallen) gaat. OVerigens is wel rekening gehomen 
met het mgeli jk vervuilde karakter van het te lozen terrei.nwa
ter. Na bet dcorlopen van een bezinkp..It en een olieafsdleider 
w:Jrdt dit "Water evenals bet percolatiewater afgevoerd naar de 
waterzuiver~installatie op de stortplaats. Aldaar \tioUrden de 
eventueel aanwezige verait:reinigende stoffen d.m.v. een fysisd'l
chenische en een biologische zuiveringstechniek g:rotendeels ver
wijderd. Bij bet dlllensic:nmm van de zuiverirgsinstallatie is 
ook rekening geb:)OOen met het te zui veren "Water afkarstig van 
het verharde terrein. 
De stort:plaats is volgens na:!erlelirqen van vergurmingaanvrag
ster zodanig opJezet, dat l:ufferi.IYJ van bet percolatiewater ge
durerxle een half tot driekwart jaar zcn:1er prct>lemen oogelijk 
is. 
~ de stortplaats zal geen ziekenhuisafval gestort m:qen warden 
ingevolge de voorsdlriften en beperk.irgen verbanden aan de ver
gunning op gron:i van de Afvalstoffenwet. 
On:3erzoek naar het uitl~ van te starten stoffen zou ze
ker zinvol zijn a1s sle::hts een beperkt aanta1 stoffen met een 
ha;}e vm:ant:reinig~ zoWe11 wrden gestort. In het on:ier
havige geval is het aantal nx:>gelijk te starten st.offen erg 
groot. Het uitl~ is vcorts sterk afhankelijk van de 
wijze van storten en de wijze van verdichten. Me1e da.araJor is 
het bepalen van bet uitl~ voar dit type stortplaatsen 
niet zinvol en vrijwel onnogelijk. lbVerrlien geldt voor veel 
stoffen, dat de uitlogin:J :ras na vele jaren op garg kant. 
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~ deze redenen is geaccepteerd dat vooraf geen cn:3erzoek 
plaatsvirdt naar het uitlooggedrag van afvalstoffen. Overigens 
is in de afvalstoffenwetvergunn.inJ de eis gesteld, dat 
vergunningaanvraagster birmen vijf jaar na het start.en met 
storten een uitvoe.rig uitl~zoek uitvoert. Verder is 
besloten an het percolatiewater afkanstig van de stort, zcx:ianig 
te zuiveren, dat (vrijwel alle) uitgeloogde, schadelijke 
stoffen uit het \afvalwater ~ verwijderd. 

ad 12. In de aanvraag voor de afvalstoffem.ietv~ is gesteld, dat 
het storten van nogelijk meer verontreinigde stoffen in gebied A 
zoo plaatsvirrlen. In de antwerp-afvalstoffenwetve.rgurari echter 
wordt vooral.srog ge@j.st, dat niet gecanparti:ment wordt 
gestort. D.w.z. dat de aard en de plaats van de te starten 
staff en niet specifieker is aan te geven. Voor de lozi.r:gsvergun
~ is het overigens mirrler bel~ijk hoe hoog de vervuilings
graad van de te storten stoffen is, zolaNl de emissie van ve.r
ontreini~/schadelijke stoffen naar het riool/oppervlaktewater 
mar minimaa1 is. D.w.z. dat de emissie zal DDeten voldoen aan 
de eisen wel.ke in voorschrift 2 van de lozi.rqsverglD1l'ri.rq staan 
op;Jencm:m. overigens is ter voorkani.nl van verd:unninJ van DXXJe
lij.k meer verantreinicp percolatiewater met relatief schoon an
der water een prcarlure in deze vergtmni.rg ~-

Ad 13. In gebied A ( irnni~ls genoenrl gebiede.n 5 en 6) zo>den de meest 
verantreinicpe stoffen ~ gestort. Zoals gesteld wordt hier, 
in het bi j de Afvalstoffenwetvergunning behorende aiG.ierp-stort
plan, niet vanuit gegaan. Veiligheidshalve is in deze WVO-ve.r
~ de nx:qelijkheid open gehcuien dat later wel zal w:>rden 
besloten gecarpartiJrent te storten. In dat geval zal voor de 
zekerheid het percolatiewater, afkanstig van het gebied waar de 
meest verontreinigerrle stoffen '«lrden gestart ap:lrt. :roeten wor
den beDansterd. Qn te voorkaoen, dat m:igeli jk sterk vervuild 
water afkanstig van di t gebied cmr cpce gi..rg a:gezui verd lean 
worden geloosd is in deze vergunning een apart.a proce:fure inge
~. OV'ereen.kcmstig voorschrift 2, vijfde lid, en voorschrift 
3, vijftienE lid, zou dan een re:Je]..natige ca1b:ole IIDeten 
plaatsvi.rrlen van de stoffen die, met het percolatiewater afkam
stig van het meest verontreinic;PE! gebied, ~Iden geloosd. Zou 
uit de analyseresultaten blijken, dat de eisen, die in voor
schrift 2, vijfde lid, staan genoenrl worden oversdtreden, dan 
dient: het percolatiewater overeenlccm;tig voorsdlrift 7, tweede 
lid, apart naar de w-aterzuiveri..rg te worden geleid. 
OVereenkanstig voorschrift 7, derde lid, dient. het percolatiewa
ter te w:>rden beharrleld volgens de best bestaarrle technieken 
(voor zwartelijst-stoffen) of overeeikcmrt.ig de best-toepasbare 
techn.ieken (overige stoffen). De eisen welke staan genoem:i in de 
voo:rschri.fte!'l 2, z...~ :.i:d , ,,m 2, zeverrle lid, nogen di.ls n.i ".tl.
~rden bereikt cklor het noge1..i jk sterker veraitreinig::l peroola
tiewater afkalstig van het IOOeSt verootreini<:Jie gebied te "ver
dunnen" met het ntJgeli jk veel sdxnare percolatiewater afkanstig 
van de overige gebieden. 

Ad 14. Deze k\t.iesti.e ~rdt in de afvalstoff~ geregeld. 
Ad 15. De ca1trole van de drains is geregeld in Bijlage I, voorschrift 

3, zestiende lid. 
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v.a. Bezwaren/opnerkingep/adviezen naar aanleiding van de ai~ -
~ 

Tegen de ontwerp-vergunning zijn t:ezwaren ingedierrl door de N.V • 
. Watertran.s}X)rbnaatschawij Rijn-Kennemerland WRK, d.d. 21 januari 1991, 

no. 52/st/IR, mr. F.P.J.M. Otten van Derks star Busmam (namens 
Bewoners- en gebruikersgroep ''Het Klooster"), d.d. 22 januari 1991, 
ref. FU/JvB, ~ter en wethouders van Nieuwegein, d.d. 16 januari 
1991, kenmerk SR0/101154 (pro-forma bezwaarsdrrift) en 27 februari 
1991, kenmerk SR0/104225 (nadere :rrot.i.veri.rg) en door Weber B.V., d.d. 
22 januari 1991, ref. ALT/~-1/173. 

Zakeli jk weergegeven kcmen de bezwaren op het wlgeme neer. 

1. De N.V. watertransporbnaatsc.hawij Rijn-Kennemerland--WRK handhaaft 
de bezwaren die zij, bij brief van 29 september 1987, tegei1 de a.a."1-
vraag heeft in;Jeclierxi. 

2. De N.V. wat.ertranstxrt:mtschappij Rijn-Kennernerland WRK stelt dat 
haar bezwaren te:Jen de ontwerp-vergunning in het kader van de 
Afvalstof f enwet oak gelden ten aanzien van de ontwerp-vergunning in 
het leader van de Wet verantreinig~ awervlaktewateren. 

3. 0e N. v. watertransport:naatschawi j stelt aat de terne1 "Best ne
st:aame tedmiek" (BB!') en "Best uitvoertare tedmiekn (BUI') in
l'lcJlmloos zijn warmeer een aidernemingsplan antbreekt dat een refe
rentiekader ZCll :aoeten bieden voor de in het Ir-dicatief Meerjaren 
Programlra 1985-1989 genoeme econamische elemeritE:n v-ar1 deze begrip= 
pen. 

4. Mr. F.P.J.M. otten stelt dat de ontwerp-v~ in het kader 
van de Afvalstof f enwet en de Wet vercnt:reini.gin;J q:pavlaktewateren 
niet met el.kaar in overeenstemmin;J zijn. In de art:wez:p-vergunning 
in het kader van de Wet verc:nt:reinigi.rg cg:exvlaktewateren, ooder 
p.mt II, op blz. 4, wordt oP1emerkt dat op de startplaats ''Het 
Klooster" geen grorxi afkalstig van txxlensane.rir.gsprojekten zal 
worden gestort. In de ontwe.rp-vergunning in het kader van de 
Afvalstoffenwet staat arrler voorschrift 4., vierde lid, sub e, dat 
mk Va?:ont:teinigde grond en t:aggerspecie op de stortplaat.s kunnen 
.urden gestart. 

5. Het is Mr. F.P.J.M. otten niet duidelijk wat met de atlcort.i.rq Ui/L 
"WOrdt bedoeld. 

6. Mr. F.P.J.M. Otten mist in bijlage III, C011ll:olep.zt 2. 
7. Mr. F. P .J.M. otten haOOhaaft de bezwaren die tegen de aanvraag zi jn 

ingedierrl. 
a. Burgemeester en wethoOOers van Nieuwegein merken op dat indien het 

perrolatiewater veel eutrof 'erende stoffen bevat, een biologische 
zui veri.ngsstap vereist is. 

9 Burgemeester en wethoulers stellen dater een discrepantie bestaat 
ti isse.n de antwerp-vergunnin:J in bet kader van de Afvalstofferrwet 
en de onb;1erp-vergunning in het kader van de wet verart:reinigin;J 
owe,rvlakt.ewateren. In de afvalstoffenwetvergunnin;J ~ geste1d 
dat gecanp:u1:.i1Den gestort dient te wurden terwi jl in de 
lo~ staat dat niet geccmpn:timente gestort mag 
warden. 

10. weber B.V. verzoekt am de laatste volzin en de tabel behorerrle bij 
'\IOOrschrift 2., vijfde lid, te laten vervallen arDat het water 
afkanstig van de stortplaats zodaniq za1 worden gezui verd dat het 
zal voldoen aan de eisen in voarschrift 2. , zeverrle lid. 
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Op de bezwaren is geadvisee.rd dcx>r het b.lreau Bedrijfsafvalwater en 
Rioleri.rg van de Dienst Water en Milieu van de provincie Ut.redlt. Dit 
advies is beharrleld in de O::rmnissie water en :oodem proviocie utrecht in 
haar vergaderi.rg van 12 maart 1991. Het advies van het b.lreau Bedrijfs
afvalwater en het voorstel van genoenrle cx:mnissie hel:ben er toe geleid 
dat de voorschriften 2.5. en 2.7. zijn gewijzic;P. 
Voorts is waar atusievelijk stond vermeld dat de lazing op het riool
stelsel van de gemeente Houten plaats zal virrlen, dit gewijzic;P in 
lazing direct op de rioolwaterzuiveringsinrichting van Houten. 
De overige bezwaren zijn On:Jegl:'Olrl verklaard. 

v .b. everwegingen net. betrekking tot tovengenoerrle bezwaren 

Ad 1. 

Ad 2. 

Ad 3. 

Ad 4. 

Ads. 

Ad 6. 

De N.V. Watertransporbnaatschappij Rijn-Kau~land ~ geeft 
geen nadere notivering vCXJr het harrlhaven van de bezwaren tegen 
de aanvraag. Deze bezwaren zi jn r-eaE beharrleld. Zie pt. r.v .b. , 
Ad 1, 2 en 3 op blz. 6 van deze vergunn.ing. 
De bezwaxei tegen de afvalstof fenwetvergl.nmir w::>rden in de 
afvalstofrenwetvergunn.ing beharrleld. Dit zijn geen belaIX;Jen die 
de Wet verantreiniging oi:J>erVlaktewateren beoogt te beschel."nen. 
Het is niet gebruikelijk en oak niet nocxizakelijk am voor de 
saneri.rg van bedrijfs-afval"'1aterstranen en bet verlenen van wvo
v~ over een orrle.rnemi.n;Jlan te kunnen besdti.kken. De 
invullinJ van de begrii;:pen BBi' en WI' vi.rrlt deels plaats in de 
Zcx;Jenaande bedrijf~ van -de ClkM'J (Cofu'dinatiecxmnis
sie Ui tvoerirXJ Wet Verart:reini~ CW&Vlaktewateren) • Deze 
invullin:J is dan veelal gebaseerd op de tientallel raRXJrt,en 
welke de afgelopen jaren zi jn ui tgebradrt: aider au.spicien van 
het ministerie van VR:M en van de toenmalige Dien.st Binnenwate
ren/RIZA van Ri jkswaterstaat. Bi jvoo:rbeeld de "OperatiaW.ise
ring van de begriJ;P811 BJ!' en BBi"' ( deelarler20ek "staff en" , 
cwesteld 00or de CHU, 1986). In OOvergenoeirde rawcrten ~rdt 
aan:;Jegeven welke zuiverin}stechnische werken en/of welke kosten 
door wat.erkwaliteitsbeheeroers kunnen ~ geeist in het kader 
van saneringen van bedrijfsafValwater. De eisen zijn in de 
praktijk niet gerelateerd aan ~lannen. 
Gelet op het l:ovenstaarrle verklaren wij dit bezwaar ~. 
De irmuk dat de vergunn:iIXJ in het kader van de Afvalstof f~ 
en de v~ in bet kader van de Wet verart::reiniging opper
v laktewateren met op elkaar zijn afgestem is niet juist. Q-der 
pt. II, cw~en, blz. 4, van de lozingsvergunni.rx, staat 
nigt. dat er geen gram afkcm;tig van l:x:x3eusaneril¥JSP!'Ojecten zal 
\t«>rderl gestort. Q1der dit p.mt wordt llxJegaan op bet al dan niet 
cgnpartj nenteren van de stortplaats. ~ di t 1101E1rt gaan wi j er
van uit dater niet per c;._~ een afzarle.rlijke catt,gorie 
afvalstoffen zal worden gestort. 
Gelet op bet oovenstaame verklaren wij dit bezwaar ~· 
De ~ tJ:i/L staat voar "Micro-Q'am per liter". Vcx:>r alle 
duidelijkheid zal de2e term in de voorschriften 2.5 en 2.7 
gehee1 wrden uitgesd'lreven. 
~ bijlage III is de plaats van controleµ.rt 2 niet aange:Jeven 
anrlat in voorschrift 2. 5. een situatie w::>rdt beschreven die zid'l 
oog niet voordoet en waarvan oak niet duideli jk is of en waar 
deze zich zal voorOOE!n. Wanneer op enig tijdstip in de toekomst 
gecxEpartimente 200 noeten ~ gestort, met een aparte 
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oontrolepit ( controlepit 2) warden aan;JelEq:i voor het perrola
tiewater afkoustig uit dat gebied. De plaats van ca1Ltolep.rt: 2 
is dus nu nog niet aan te geven onrlat niet .bekend is of, en zo 
ja waar, er rogelijkerwijs specifieke stoffen zullen warden 
gestart. 

Ad 7. Mr. F. P .J.M. otten handhaaft, zorrler nadere llDti veri.ng, het 
tegen de aanvraag l.n;edien:ie bezwaar. Dit bezwaar is reeds 
behandeld. Zie p.mt IVb., ad 4. op blz 7. van deze vergunni.ng. 

Ad a. Weter B.V. heeft reeds bij de aanvraag an v~i rekenin;J 
gehouden met het feit dat het percolatiewater (m:x;Jelijk) veel 
eutrofiereme stoffen kan bevatten. 
In de aanvraag voor de vergunni.ng - welke deel ui'btaakt van de 
vergunn.inJ - is in bijlage 5 beschreven, dat het '¥later zal war
den gezui verd. Afhankeli jk van orrlerzoek, dat bi j de N. v. ~ te 
Wijster plaatsvorxi/vi.ndt zal het perkolatiewater dcx.lr middel van 
een (an)aercd> biologisdl en fysisch/chemisch systeen ~be
handeld. Voor zover nu bekerrl zal het fysisdl/chemisch voor~ 
zuiverde water via een axydatiebed en een bezinkin:J naar de 
rioolwaterzuiverin)si.n.stallatie in de gerreeute lb.It.en warden 
afgevoerd. Zie runt. II. ov~, vierde aardadltstreepje, 
co blz. 2 va..11 de..z.e vercnmni.ro. In de voorschriften "WOrden voorwaaroen gesteld voor het ck>elnatig funktianeren van de (bio
lcx;liscbe) zuiveringsi.n.stallatie. 

M 9. De term campartimenterID.J veroorzaakt enige vawarri.ng. In de 
afvalstoffenwet:vergunnir is een stortplan gevoecp waarop is 
~en dat de stortplaats in 6 f asen ( c::anpart:inent) zal 
~rden aargelecp. Hiermee ~ niet beOOeld het gescheiden 
storten van versdrlllerde cat.Eq:>rieen afval..stoff m maar dat de 
stortplaats per canparti.me.nt ( fase) i.ntegraal zal "WDrden volge
stort. 
In deze vergunn.i.rg ~ met 11niet gecarpartinert: storten" 
bedoeld dat de verschillerrle categorieen afvalstoff en i.ntegraal 
( gemerg:i) zullen warden gestort. 
Gelet op het bovenstaarrle verklaren wij dit tezwaar ~. 

Ad 10 Di t voorschrift is Op:JellCJ.IIS1 voor het geval er besloten w::>rdt 
specif ieke afvalstoffen in een beµlald canparti.me.nt te storten. 
Het stortm van specif ieke afvalstoffen zal, overeenkamstig de 
orrt:werp-afvalstoffenwetvergurm.in, vooralsnog niet plaatsvirden, 
maar dit sluit niet uit da.t dit in de definitieve vergunni.ng ook 
zo is. 
De ~ van voorscbrift 2. 5. is dat op deze manier \tlOrdt 
voorka!en dat ll'.Ogelijk emst.ig verart:reinicJi perrolatiewater 
~ verdurrl met zeer sch:x:ll percolatiewater. Indien sterk 
vercrrtreinig::i water vri jkaot, dient dit water overeenkomstig het 
beleidsuitgangspmt ten aanzien van i.rrlustrifile lozi.ngen bij de 
bron en volgens de best toepasbare,lbestaande tedmiek te ~ 
behandeld. Deze technieken kl.mnen voar dit mgelijk sterker ver
vuild water anders zijn dan de tecimiek.en die ~ toegep:lst 
bij de behan::ielinq van sterk verdund en verartreini<;P water. Dit 
is van belarg, Clldat gedurerrle de afgelopen jaren aan de han:i 
van analyseresultaten van bet afvalwater van de zoge.naanrle 
"droge" stortplaats van · , gelegen te 
Ni~in, is gebleken dat het water zelfs <n]eZ\liverd niet 
sterk veraitreini(}:J. is . 
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Ter verduidelijkin;J ~ voorschrift 2 .5. ~- Het be-
treft geen lozirq.;eis aan het influent maar is een signalerin3s
waarde. Irrli.en de signaleringswaarde wordt overschre:ien d.ient 
het afvalwater ( overeenkanstig voorsdlriften 7. 2. , en 7. 3. ) 
separaat in de zuiveringsinstallatie te worden,beharDeld. 

1'.angezien het verzoek am vergunn.i.nJ, met inachtnemirg van bet hiervoor 
gestelde, kan ~ in:Jewilligd mits aan de ~ voorschriften 
~rden vet1:x:lOOen am verontreinigirg van het cg:>ervlaktewater tegen te 
gaan of te voarkaoen, helten wi j heden besloten als weergegeven orrler 
I. 

VI. Af5Chrift.en van dit besluit worclen gezo00en aan:-

1. weber B. V. , PcstbJs 2, 2964 ZG Groot-.Armners: 
2. Bu:rgemeester en wethouders van Nieuwegein, PostbJs 1, 3430 AA 

NieuiNegein; 
3. b.lrgemeest:er en wethouders van lbt.Iten, Pastb.ls 30, 3990 DA lb.rt:en: 
4. b.lrgemeest:er en wethouders van Vianen, Voarstraat 30, Vianen; 
5. Dienst Ruinitelijke Ordeni.nq van de gemeente utrecht, afd. 

milieuhygiene, PosthJs 8375, 3503 RJ Utt:ed1t; 
6. de heer Inspecteur van de Vol.ksgezoOOheid voar de hygiene van het 

milieu voor Ub::echt, Postb.ls 13154, 3507 ID Utredit: 
7. de hoof~eur-directeur van de Dien.st Binnenwateren/RIZA, 

PostbJs 17, 8200 AA lelystad; 
8. de voorzitter van de Cornmissie water en OOdem provincie Utrecht, 

p/a Galileilaan 15, kamer Y 2.13: 
9. de directeur I..arrll:xruw, Natuur en c::pml:ucht::r eci::eatie, Posthl.s 20030, 

3502 IA Ub:edxt; 
10. het hoofd van het 4e district van de Arteidsiuspectie, PostbJs 

7001, 3430 JA Nieuwegein; 
11. het besb.rur van de Gewesteli jke Raad voor ut:rec:'ht van het i.amoourr 

sdlap, Mauritsstraat 101, 3583 HL utrecht; 
12. de Stidltirg Stidltse Milieufejeratie l::ureau "Oostbroek", t.a.v. 

dhr. A.M.P. Janssen, Burmi.kseweg 39, 3732 HV De Bilt; 
13. Koninkl.i jke Gist-Brocades N. V. , Jur. afdeling, PostbJ.s 1, 2600 MA 

Delft; 
14. Vereniging Het IG.oostergebied, p/a Tien1kade 9, 3433 NJ Nieuwegein; 
15. de direct.ie van de N. v. watertransportJnaat..sctiawi j Ri ~ 

Kannemerlarrl ~, Postl::lls 8169, 1005 AD Amsterdam; 
16. Mr. F. p .J.M. Olten, Advocatenkantoor Derks & Partners I PcsthJs 

85250' 3508 1G Utrecht; 
17. G.J. Vergeer en G.H.A. Vergeer-Verkley, VUilccp 5, 3439 IS 

Niet.11r.iegein; 

Gedep.iteerde staten ut:redlt. 
nam:ms hen, 

ir. L. Rieblen 
(hoofd b.Jreau bedrijfsafvalwater en riolerinq). 
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N.B. -De aarrlacht wordt erop gevesticp, dat ingevolge artikel 44, tweaje 
lid, van de Wet alge.rnene beFalinJen milieuhygiene tat en met 22 mei 
1991 beroep open staat op de Afdeling voor geschillen van bestuur voor 
de aanvrager, de bet.rokken adviseurs, degene.n die I!Dl'rle~ of schrif
te1ijk bezwaren hett>en irqejiem tegen de aanvraag en de ontwerp
besch.i.kki.rq, alsrrede voor degenen die aantonen daartoe redelijkerwijs 
niet in staat te zijn geweest. 
Het be.roepschrift JrOet wordep gezorrlen aan de Raad van State, afdeling 
voor de gesd'li.llen van besb.rur, postl:us 20019, 2500 FA 's-Gravenhage. 
Voor de irrliening van een beroepschrift is f 150, - griff ierecht 
verschuldicp ( te storten op girorekenin;Jnr. 507590 ten name van de 
secretaris van de Raad van State) • Als de beroeµ;zaak voor de i.rrli.ener 
van het teroeµ;du:ift gunstig afloopt, ~ dit bedrag ~. 
Wie niet in staat is dit bedrag te betalen, kan bij de geneentesecreta
rie een verklarirg van de blrgemeester daarover vragen (bij het beroep
schrift voegen). In bepaalde gevallen ~ dan een kort:.inJ van f 75,
of gehele vrijstellin;J van betalin;J van het griffiered'rt:. verleend. 
Indien beroep wordt ingesteld, kan overeeikan.stig artik.el 107 van de 
Wet op de Raad van state tevens een verzoek -.urder1 gedaan tot schors~ 
van de beschi.kkin3' en/of het treffen van een voorlopige voorzieni.rg. 
Biervoor dient f 75;- extra te ~rden betaald. CXllt hierop kan kort~ 
of vrijstelling lNOrden verkre:;Jen. 
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AT.JUJZI 

HE!' TE rozm AfVAIWA'ER w..G UITSllJITOO BESrAAN UIT : 

a)Huishoudelijk afvalwater, afkcnstig van de kantine en sanitaire voorzie-
~en; -

b)Re:}enwater afkanstig van daken en van het verharde o~lak; 

c)Bedrijfsafvalwater, bestamrle uit lal:x>ratoriunafvalwater en bet afsp.ti.twa.
ter van de vrachtwagens; 

d)Peroolatiewater a.fkatLstig van de gebieden 1 t/m 6 op de startplaats 
(tek~ Ngn. 8.3.2001); 

e)water afkanstig van het slilxmtwateringsdepX; 

f)Percolatiewa.ter afkanstig van de 'blsserlopslag en de biologisdle granirei
nigi!g. 

OVereenkanstig de bij de aanvraag d.d. 24 augustus 1987, arler nr.23026 W 
1987 overgel.egde be.schrijvin;Jen. 

2.1.Het huishoodelijk afvalwater afkanstig van keuken en kantine dient een 
vetvan;Jer van voldoerrle afmet~ te passeren. 



2 .2.De hoeveelheid water welke totaal vanaf de start w:>rdt geloosd - d.w.z. 
hW.shoudelijk afvalwacter, nogelijk verontreinigd hmelwater, water af
komstig van het slil:ontwateri.ngsdepot, percolatiewater', lalx>ratoriunaf
valwater en S!X)el/afsp.ritwater- mag in de onderstaame pericden de op
gegeven hoeVeelheden niet overschrijden: 

Periode na het MAXIMAAL 'IOmESTANE LOZING 
starten met 
storten rn3/jaar rn3/dag m3/uur 

0-5 jaar 65.000 200 9 

5-10 jaar 85.000 250 11 

10-15 jaar 105. 000 310 14 

na 15 jaar 100.000 300 13 

2.3.Het te lozen a..~c:liwater client via bet riooLc.telsel van !b1ten te "¥K>rden 
afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Hooten 

2. 4 • Ter plaatse va.ri lXl! 1b:olep.It 3 ( zie bi jlage III) , zi jnde de aflcq> van 
de olieafsd"..eider wna,.. het war~r a:fkcmstig van de afsprlti.nrichtin] 
voor vrachtauto's, de herstelinri~ en de aftankplaats ckxlrheen 
TNOrdt geleid dient het afvalwater aan de volgen:ie eisen te voldoen : 

a)De san van de gehalten aan minerale, plantaardige en di.erlijke oli@n 
en vetten nag niet hcger zijn dan 200 ngjl: 

b)Het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan 100 ngjl; 
c )De imaJrprest van de zwevende en bez:inkl:are delen mag niet hoger 

zijn dan 30 ngjl. 
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2.5.Irxlien nogelijk meer vero11Lteinigde (bedrijfs-) afvalstoffen op een 
apart deel van de stortplaat.s 1N0rdt gestort, dan client het percolatie
water afkonstig van dit deel van de stortplaats ap:irt te ~rden op;Je
vangen. In dat geva1 dient tevens een aparte cc:ntrolep.it te ~rden 
geinstalleerd (die dan ~ 2 zal ~rden genoend). 
Inclien onc:V=>...rstaarrle signalerirx_Jswaarden 1N0rden overschreden client het 
afval:water (overeenktrnstig voorschriften 7.2. en 7.3. separaat in de 
zuiverirxJsinstallatie te worden behandeld. 

In het percolatiewater, gemeten ter plaatse van ex>nt:rolep.rt 2 waardoor alle 
percolatiewater van het ~ deel van de stortplaat.s ~rdt geleid, 
mag het gehalte aan de in onderstaande tabel genoerrde stoffen de daarbij 
vermalde waarden niet overschrijden : 

cadmium 

Kwik 

Koper > 

load > 

Olroom > 

Nikkel > 

Zink > 

Ferx>l 

AntiJtcan 

Arseen 

Bl'X ** 
IDX *** 
Polycyclisdle Aranatisdl 
Koolwaterstoffen ( 16 PAK' s) 

Organochloorpesticiden 

6 

6 

6000 

900 

150 

150 

1500 

·~.n 

30 

5 
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2.6.Ter plaatse van cantrdlep.It l, zijrrle de CXJntrolepit na de zuiveringsin
stallatie (zie bijlage III) client het afvalwater aan de volgE!OOe eisen te 
voldoen : 
a) De zuurgraad, uitgedrukt in J;1i-eenha1en DDet een waarde hetben tussen 

6,5 en 10,0; 
b)Het sulfaatgehalte mag niet boger zijn dan 300 ng/l; 
c)Het chloridegehalte mag niet hcx3er zijn dan 2000 ng/l; 
d)Het gehalte aan minera.le olie mag niet hoger zijn dan 10 ng/l; 
e)De temperatuur mag niet hoger zijn dan 30 graden Celsius; 
f )De droogrest van de zweverde en bezinkbare delen nag niet hoger zijn dan 

30 Dg/l. 
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2. 7. In het perrolatiewater, gemeten ter plaatse van de cnxtroleprt 1, na de 
water2uiverirgsin.stallatie (zie bijlage III), mag bet gehalte aan de in 
orxierstaaOOe tabel genoende stoffen de daarbij vermelde waarden niet 
overschri jden. 

c.z.v. (Chemisch 

~CEN:mATIE* 
m PROP .EIMML 
~Sl'ER m MICRO

. GRAM PER LITm 

zuurstof verbruik) 300.000 

N-I<j (I<jehldahl 
stikst:of) 

cadmi.lDll 

I<wik 

Om:x:rn > 
> 

Koper > 

I..ood 

Nikkel > 
> 

Zink > 

Fencl 

cyanide (totaal) 

AntinDan 

Arseen 

BTEX ** 
E.O.X. *** 

> 

Polycyclische 
aranatisdle kool ~ 
waterstof fen 
(16 van EPA) 

Vll.dltige organische 
halogeenkoolwater
stof fen (VOX) 

40.000 

2 

2 

500 

300 

50 

10 

10 

100 

10 (gem.van 10. 
waarnemingen) 

15 (gem.van 10 
waarnem.irgen) 

Orgamchloarpesticiden 

20 (gem. van 10 
waarnemi.nJen) 

1 

5 

4 

4 

1000 

600 

100 

20 

20 

200 

20 

30 

40 

2 

HOE.VEEI.HEID**** 
m GRAM/EIMAAL 
BLJ EEN AFVOER 
VAN 200 M3/DAG 

8000 

0,4 

0,4 

100 

60 

10 

2 

2 

20 

2 

3 

4 

0,2 



* Indien geen proportionele ebnaall1Dnsters beschikbaar zijn gelden 
deze waarden voor het voortsdlrijderxl rekenkurxlig geniddelde van 10 
steeknDnsters, waarbij tussen ~ achtereen volgenje steeknDnsters 
ten mi.nste 24 uur verstreken dient te zijn. 

** BTEX = de sam van het gehalte aan benzeen, tolueen, xylenen (ortho, 
meta- en paraxyleen) en ethyl.benzeen. \ 

I 

*** IDX = E>Ctraheerbare Organise.he Halogeenverbindingen, X = Chloor, 
Brean, Fluor of Jodium. 

**** Bij hogere afvoerdebieten (tot naxi.naal 310 m3/ebraal) worden de 
toegestane te lozen vrachten naar v~ grater. 

2. B .De analyses dienen te worden ui tgevoerd confo:m de voorsduiften w-aarnaar 
'NOrdt verwezen in bijlage II behorerxie bij deze v~ 

2.9.E\Tentueel r~eneraat van de ionenwisselaar, slibresten, olie uit olieaf
scheiders en anderzin.s afgescheiden materialen e.d. JIOgen niet worden 
geloosd, doch clienen te 1'1Urden verzameld en ofwel intern verwerkt te 
'WOrden of afgevoerd naar daartoe ge@igende vez:iNerkingsbedrijven. 

~HR!Prl 

3.1.Het te lozen (gezuiverde) afvalwater zeals geloosd via cont:roleput 1 dient 
12 x per jaar door of varrwege vergtmni.rghoud door meti.rXJ en be:rron.ste
ring te warden gecontroleerd ckx>r een landeli jk erkend laoora:torium op 
kosten van v~. Het betrefferrle uitgekozen lalx>ratorium 
dient de inst.emrn.inJ te hett:en van het hoof d van het rureau Ha.OOhaving van 
de Dienst water en Milieu van de provincie utredrt. 
03.artoe dient het te lozen (gezuiverde) afvalwater via een voorziening 
voor continue debiebtet.i.rg en benon.sterin:;J te worden geleid, wel.ke de 
goedkeuring behoeft van het hoofd van het txrreau Han:Ihavin:j van de Dienst 
Water en Milieu van de provi.ncie utrecht . Het 100nsterapparaat dient de
bietprop::>rtianeel te J:enonsteren. De camp::inenten EXJX, PAKs en vluchtige 
organische chloorkcx:>lwaterstoffen dienen d.m.v. steekberconstering te 
worden be:rron.sterd. '1Ussen b.iee m::mstemanes dient tenminste drie 'Neken te 
zijn verstreken. 

3.2.De in voorschrift 3.1. genoem:ie controle betreft de boeveelheid van het 
geloosde bedrijfsafvalwater per ebtaal alsnede alle concentraties van de 
in voorschrift 2.6. en 2. 7. genoem:ie stoffen daarin. 

3.3.In afwijld.ng van bet gestelde in de voorschriften 3.1. e-i 3.2. dient bet 
te lozen water t:overrlien nog 12 x per jaar extra te \laUrden bem:msterd rt)8't 
behulp van het debietpiq:orticnele benonsterirg.sa~at. Tussen twee 
OOm.::>nsteringsdagen client tenminste 1 week te zijn verstreken . 

3. 4 .De 12 nx>nsters welke overeenkoost:ig voorschrift 3. 3. 'i.Urden gene.men. 
dienen te worden geanalyseerd op de parameters CZV en Kjehldal-stikstof 
(N-Kj). 
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3.5.De geloosde hoeveel.heid afvalwater per et:Jtaal, afkaIStig uit de waterzui
ver~, dient dageli jks te worden bepaald an 9. oo 's odltends. De debiet
neter dient daartoe te zijn voorzien van een debietre:Jistratie waarhij 
dageli jks an 9. 00 uur precies wordt geJDteerd hoeveel water in de voor
gaarrle 24 uur is geloosd. Dagelijks an 9.00 uur dieht deze hoeveelheid 
ormri.ddellijk aflee.c;tear te zijn. 

3.6.0p voorwaarde, dat in de voorgaarrle 24 uur tenminste 15 m3 gezuiverd af
valwater is geloosd dient dageli jks 's odrt:eOOs an 9. oo uur tenminste 4 
liter waterronster beschikbaar te zijn. Irdien in de voorgaanje 24 uur 
mirrler dan 15 m3 is geloosd client dagelijks temninste 1 liter waternaister 
beschikbaar te zi jn. 

3. 7 .Dageli jks om 9. oo uur client in het nrnsternameapparaat een onschakeling 
naar een aroer c.q. volgerxi ncnstervat plaats te vi.men. 

3.8.De in voorschrift 3.1. genoende DOlS1:ers dienen tenminste drie dagen te 
worden bewaard. 

3.9.Irxlien uit onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere anderzoeks
frekwentie dan wel mat een gerirger aantal paranet.ers kan worden volstaan 
- bijvoorbeeld een jaar na het be!indigen van het start.en -, kan het mofd 
van het blreau Harrlhaving van de Dienst water en Milieu van de provincie 
utredrt OQ een daartoe strekkerx:i verzoek aldus besluiten. 

3.10.De analyses van de in voorschrift 3.2. genoenCe parameters :noeten worden 
uitgevoerd c::anfonn de voorschriften ~ tMOrdt ven.iezen in bijlage II 
behoreme bi j deze vergunning. 

3.11.Irrlien uit crderzoeksresultaten blijkt dat met amere analysemetlxden 
gelijkwa.ardige analyseresultaten 1o.J:nnen warden bereikt al.s die met de in 
VOOrschrift 3.10. bedoelde nethoden, DKJgen die - na verkregen toestemiin:;J 
van het hoofd van het bJreau Hanihavirq van de Dienst Water en Milieu van 
de provi.rx:ie Utnrl1t - worden gebruikt. 

I 

3.12.Irtlien gedurerrle de nazorgperiode Eijdelin:Js uittrerlerrl percolatiewater 
en/of aflcperrl taloo-water in een f~oot, gr~ of iets dergelijks wordt 
q;:gevangen, dan client clit oppe.rvlaKt:eWater ~ vergunninghou:i ten
minste 4 naal per jaar door (steek- )telonsterin;J te worden gecontroleerd. 

3 .13. De in voo:rsdlrift 3 .11 genoenCe cxa rt:role betreft de concent:raties van de 
in de voorsdlriften 2. 6 en 2. 7 geu::ede stoffen daarin. 

3.14.0e analyseresultaten van de overeE!"lkalstg voorschri.ft 3.11 genomen 
m:insters dienen 4 naal. :per jaar hlT.lic..,_ :t w.aard n;- de- beira'lstering aan het 
mofd van het b.lreau Harrlhavin:3 van de Dienst Water en Milieu van de 
provi.rx:ie utrectrt:, te worden ~-
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3.15.De meet- en oontroleresultaten met betrekk.inJ tot de geloosde afvalwater
stroan dienen 12 x per jaar bi.nnen 1 :maaOO na af lcq> van de oontroleperio
de aan het hoofd van het b.rreau Harrlhavinj van de Dienst water en Milieu 
van de provi.ncie ut:red'It, te worden gera.RX>rteerd. Het betreft hier zowel 
de analyseresultaten welke overeenkanstig de voorschriftim 3.1. en 3.2 
worden verkregen als resultaten die overeenkonstig de voorschriften 3.3 en 
3.4 word.en verkregen. 

3.16.Ternn:i.nste 1 x per kwartaal client het water afkamstig uit de oontrolerlrains 
d.m. v. een steekbeI!'onsteirg te worden benonsterd. ·Tussen b.iee IJOnsten'la
mes dient ternninste 2 naarxlen te zijn verst:reken. Van de aldus genamen 
nonsters client de czv te worden bepaald volgens Nm 6633. Irrl.i.en de gevon
den waarde hoger is dan 100 client in overle:J met het hcofd van het tureau 
Handha~ van de Dienst ·water en Milieu van de provi.ncie utrecht, het. 
afvoe.rwater uit de controlerlrai.ns via de waterzuiver~installatie op de 
stortplaats te worden afgevoerd naar de rioolwate.rzuiveringsinstallatie 
van de gemaente Hart:.en. 

3.17.Maandelijks dient ck>or vergunninghoOOs van de twee genamen waterncn
sters het aanta1 geloosde i.nwanerequivalenten te 'NOrden berekerrl volgens 
de Rijksformule welke is vermeld in bijlage IV. De berekenirg client te 
worden ui tgevoerd m.b. v. analyses we1ke zijn gedaan q> n:nsters van het 
(gezuiverde) te lozen water en op msis van analysere.sultaten over de 
voorgaarrle 12 naarrlen. Irrlien rx:ig geen resultaten over de voorgaarde 12 
maanden beschikbaar zijn, client de berekening te warden uitgevoerd met de 
( gemi&ielde) waarde van de parameters welke tot dat JIQUE!lit besch:iklaar 
zijn. 

3.18.[)Jor vergunn.i.n:Jtlo client aver el.ke naand een berekening te warden 
ui tgevoerd van het aantal geloosde inwonerequi valenten. Deze berekeninJ 
client te w:m:ien uitgevoerd met de maan:k]enid1elde waarde voor de czv, de 
:maandgemjcXielde waarde voar het N-Kj en bet gemiaElde debiet dat in die 
nearo is geloosd. De ~jze is verder gelijk aan de methode 
ti.iel.ke staat genoem::i in bijlage IV. 

3 .19. Irrlien het volgens voorschrift 3 .17 berekende aantal i.rwJnerequi valenten 
in een :maaro grot.er blijkt te zijn dan 900 dient hiervan bi.men 48 uur na 
oonstatering melding te ~ gerlaan aan het b:>of d van bet rureau 
HaOOha~ van de Dienst water en Milieu van de provincie Ub:wxt. 

3.20.I.nzing van meer dan 1000 :i.rtr.«ner~valenten (i.e.) is niet toegestaan. 
Hierbij geldt als kriterium dat mer dan 1000 i.e. 'WCI'dt geloosd a1s uit 
analyses en berekeni.n} <Nereenkaistig voorschrift 3.17 blijkt, dat gedU
rende ternninste twee maarrlen een waarde 'l«>rdt bepaald, die roger is dan 
1000. 

3. 21. Indien er een ap:ut stort:t:errein ~rdt ingericht alwaar ioogeli jk meer 
verontreinigende stoffen ¥tUrden gestort - e.e.a. ter l:eoordeling van de 
Dienst Water en Milieu van de provincie Ot:recht - dan dient ternninste 6 x 
per jaar het t:erCOlatiewater a.fkcm;tig van dit stortgebied d.m.v. een 
stee.knonster te warden beronsterd. Daartoe is een separate afvoer van het 
percolatiewaterafkClnstig van dit stortgebied noodzakelijk. 
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3. 22. De in voorschrift 3. 21. genoende DDnSters dienen te ~ ga:xx 1Ltoleerd 
op de stoffen welke staan geooemi in voorschrift 2 lid 5. 

3. 23 .Bellalsteri1)3 en COI)SeI"Vering van watermnsters dienen overeenkanstig de 
Nederlarme Prakti jkrichtli jn, NPR 6601 ( ui tgave decenhn· 1983) plaats te 
vi.men. 

3.24.Alvorens met lozen 'iNOrdt begonnen dient het hoofd\ van bet brreau Handha
vin3' van de Dienst water en Milieu van de provincie Utrecht hiervan op de . 
hoogte te ~rden gesteld. 

De in de voorschriften 2.1 en 3.1 bedoelde voorzieningen meten 00elnatig 
funktioneren, in goede staat van anderhoud verkeren en met zorg 'iNOrden bediend. 

5.1.Van de bedrijfsvoeril'Y:J dient een logOOek te ~ bijgehouden waarin 
tenminste de volgen:le gegevens dienen te ~ venneld : 
-De geloa;de hoeveelheid bedrijfsafvalwater per dag. 
-De data waarop m::msters uit de verschillerrle cu1Lt:olep.Itten zijn geronen. 
-De analyse.resultaten van de hierbcven gen:>elirle m:msters. 
-De terekeni.rgen van bet aantal geloosde i.rw:nerequi.valenten. 
-De data waarop de oontroledra.ins zijn beslalsterd. 
-Het CZV-gehalte van het water ui t de cu1troledrain.s. 
-De data waarop cxn::entraten, slibreste.n Ell/of afgescheidE!l olie;vetresten 

"'10rden verwerkt ofwel TNOrden afgevoerd. 
-De hoeveelheden van de hierbcven gen:ieude, verwerkte of afgevoerde 
vloeistoffen. 

-Eventuele bijzcnierhejen zoals kalamiteiten en st.or~ welke invloed 
kunnen heti:en op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit. 

5.2.Het logboek dient tenminste 5 jaar te ~den bewaard. 

5.3.Imr midiel van een kq>ie van het logOOek dient de afvalwatersituatie 
naamel.ijks aan het hoofd van het brreau Harrlhavirg van de Dienst Water en 
Milieu van de provincie Ub:edrt: te W'.lrden gerawcrteerd. Uiterlijlc. op de 
laatste dag van de maarrl die volgt op de datum van m:nsternane dienei de 
analysegegevens OOsdl.ikblar te zi jn. 

5. 4. Vergunn.in:ftloo dient de daartoe bevOEq:3e ambtenaren van de provin::ie 
utredrt te alien tijde inzage in 11.et: ·l c-;!ocek te geve.i-1. 

JlQC$)i(IF19 6 

De vergunninghcA.m is verplic.ht M-1 of meer persooen aan te wijzen waarne1e 
door of namens de Dienst Water en Milieu van de provincie Ob:eJ1t in sp:>Ed:Je
vallen overleg kan worden gevoerd. De naam,lnamen van de tet:rakkene(n) noet(en) 
schrifteli jk, binnen een maarrl na het van kracht w:>rden van deze vergurm.irg aan 
het lxx>fd van tureau HaOOhavin;J van de Dienst water Ell Milieu van de provincie 
utrecht 'iNOrden meegedeeld. 
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7.1.Indien am welke re:ier1 dan ook niet kan worden voldaan aan de eisen welke 
staan venneld in de voo~iften 2. 6. en 2. 7. of aan voorschrift 3. 20. , 
dan client de lozi?XJ te lf«>rden gestaakt. Pas nadat a.ant:oalb:lre en adekwate 
maatregelen zijn gencuren zOOa.t redelijkerwijs mag warden aargerx:men dat 
weer aan de eisen wel.ke in de genoende voorschriften staan genoenrl kan 
worden voldaan, en na t:oest.enJnin:J van bet hoof d van bet hlreau Harrlha.vi.n;J 
van de Dienst Water_ en Milieu van de pravircie utredtt, kan weer (ge
zuiverd) afval"Water ~ geloosd. 

7.2.Indien na bel!Dnstering en analyse blijkt, dat tenminste Mn eis, welke 
staat genoenrl in voorschrift 2. 5. wordt overschreden, dan dient bet 
percolatiewater afkanstig van ti.et betrefferrle gebied sepa_raat te 'WOI'den 
beharrle.ld in de zuiverin3sinstallatie; gelijktijdige zuiveriDJ van het 
percolatiewater afkalsti.g van de overige gebieden of eventueel met an::3er 
afva.l"W"ater is in dat geval niet toegestaan. 

7.3.Indien na b:!ronstering en analyse blijkt, dat tenminste M-1 eis, welke 
staat genoenrl in voorschrift 2.5. wordt overschreden, dan dient dit binne,. 
hi.tee werkdagen na bet beke.rrl l.«Jrden van het analyseresultaat te \liOrden 
gemeld aan het l'xx:>f d van het blreau Harrlha~ van de Dienst water en 
Milieu van de provincie ut:recht. Maatregelen dienen in dit geva.l te worden 
getrof fen Qfdat bet percx>latie'#ater afkanstig van het betref f eme ge.bied 
separaat wordt beharrleld volgens de best bestaande te::hnieken ( voor de 
zc:qenaanrle zwarte lijst stoffen ~lke in voorschrift 2.5.staan genoenrl) 
dan wel -en dat geldt voar de overiqe in voorschrift 2.5. geooenne 
stoff en- volgens de best toerastare technieken. 

a.1.Irrlien als gevolg van kalamiteiten of arnere uitzomerlijke aistardighe1en 
niet aan de, ten lJeb:)eve van de kwali tei t van het te lozen afval"W"ater, 
gestelde voorschriften ~ voldaan of naar verwac:htin;J niet kan warden 
voldaan, client ~ terstaJj mat:regel.E!!1 te treffen ten 
eiroe een nadelige be!nvloedin;J van de kwaliteit van bet artvangerrle 
cwervlaJ&...a..'ater te voorko!Iel of te teperken. 

8.2.Het lxx>fd van bet b.Jreau Hardhaving van de Dienst Water en Milieu van de 
provi.ocie Utrecht dient van een en anler zo spoedig mogeli jk, doch in 
ieder geval binnen 24 mir op de hoogte :te ~ gesteld. De door of 
vanwege het hoofd van bet hlreau Harrlhavin:J van de Dienst water en Milieu 
van de provi.ncie Utrecht ter zak.e gegeven aanwijzj.rgEm dienen stipt te 
~ opgevol<F.. 

B.3.Irrlien bet hoofd van het l:llreau Harrlhavi.ng van de Dienst water en Milieu 
van de provi.ncie utrecht dit gewenst acht, zal ~ 
betrefferrle bet voorval schriftelijk rawart uitbr::en9en met vermelding van 
oorzaak, damm en tijd van aanvarg en ~gin;J van het voargevallene en 
de gevolgen ervan voar de ~iteit van bet geloosde afvalwa.ter, alsmede 
de voorgerx:roen maatregelen ter voorkani.rq van herhalin;J. 
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De in de vergunni.m geooenrle parameters dienen te worden hepaald volgens de 
orrlerstaarrle analysenethoden. De zogenaande NEN-voorsc.hriften staan vermeld in 
de 1'M£nmE VAN DE ANAL'l{SE vtx:R .AFVAI.WA'.l"m" van het Nederlams lb:'malisatie 
Instituut (N.N.I.): 

-czv Nm 6633 (uit.gave 1989) 
-N-Kj NEN 6481 (uitgave 1983) 
-Wamprest · Nm 6415 (uitgave 1982) 
-sulfaat NEN 6487 (uitgave 1982) 
-minerale olie NEN 6675 (uit.gave 1989) 
-cadmium NEN 6458 (uitgave 1983)-grafietoven 
-dtroan NEN 6448 (uitgave 1981)-antsluiten vlgs.NEN 6465(1981) 
-koper NEN 6451 (uitgave 1980)-antsluiten vlgs.NEN 6465(1981) 
-kwik Nm 6449 (uitgave 1981) 
-loc:rl ~ 6453 (uitgave 1980)-ontsluiten vlgs.NEN 6465(1981) 
-nikkel NFN 6456 (uitgave 1981)-ontsluiten vlgs.Nm 6465(1981) 
-zink NEN 6443 (uitgave 1977)~luiten vlgs.NEN 6465(1981) 
-zilver Nm 6462 (uitgave 1982)-antsluiten vlgs.NEN 6465(1981) 
-cyanide EPA 335.3 (irrlien de coooentratie-eis van 50 micro-

-vluchtige 
organische 
d'lloorkool-

gram per liter dreigt te worden overschreden kan met 
behulp van de analysemethode van de LaOOOOuwlmiversi
teit van Wageningen de OOeveelheid thiocyanaat ~ 
bepaald en vervolgens warden afget:rokken van de 
volgens de EPA-methode gevarden ~.) 

waterstoffen VPR C 85-12 VR:M (uitgave 1985) 
-]:ii NPR 6616 (uitgave 1982) . 
-arseen NVN 6432 (Nederlarme v00r Nonn, uitgave 1988), 

hydridetedmiek i 
-antil!Don NVN 6433 (Nederlarme vcf,ar Nonn, uitgave 1988), 

hydridetedmiek ' 
-chloride NEN 6470 (uitgave 1981) 
-EDX Ontwerp-Nen 6402 (uit.gave 1985) 
-Polycyclische 
Aranatisdle 
Kool water 
stoffen(PAK's 
16 vlgs.EPA) VPR C 85-11 VRGI (u.i.tgave 1987) 

-BI'EX VPR c 85-10 VI01 (uitgave 1DC7} 
-organodll.oor-
pesticiden VPR c 85-16 VR:M (uitgave 1987) 

F.en wi jzigin:J in een rxmii:>lad wordt autaratisch van kradlt dertig 
dagen nadat de wijzigin;J doar Gedeµrt:.eerde stat.en van ut:rEdtL ter 
kennis van~ is gebracht, tenzij binnen die term.jn 
bi j Gedeµ.rt:eerde Staten van utrecht schrifteli jk bezwaar is irge
dierrl. 
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Indien vergunningOOudster het wenselijk acht een arrlere dan de 
. hierroven genoenrle analysernetlx:de te volgen en aa.ntcxlnt dat het 

resultaat niet significant afwijkt van de hierroven ~ rethode 
kan die and.ere mathode warden gevol<Ji, nadat daartoe door bet hoofd 
van het b.Ireau HardhavinJ van de Dienst water en Milieu van de 
provincie Utrecht t.oesternmiIX} is verleem. 
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m::1uca iv 

De berekeningswijze van het aantal geloa:;de vervuil.in;Jseenheden 
(i.m.ionerequivalenten) client volgens de orrlerstaarrle rijksfonrule 
( ui tvoeringstx-slui t Ver.011b:einig~f ing Ri jkswateren) te 
gesdli.OOel'l : 

Aantal inwonersequivalenten = Q/136 * (C.Z.V. + 4.57 * N) 

In deze f ormule 1NOrdt verstaan cn:1er : 

-Q = bet aantal mJ afgevoerd water per ebra.al I gemeten re1: 
behulp van de cantinu meterrle debietneter. Het betreft 
hier de gemid:lelde waarde over & voorgaaOOe 12 uaarrlen 

~.z.v. = bet chem.isd'>. zuursto:fverbruik in ng/l, bepra.ld volgens 
Nm 6633 (uitgave 1987). Het betreft hier de gemici:3elde 
waarde over de voorgaarDe 12 naamen. 

-N = de sam van anm:mium-st.ikstof en organi.sch gel:x:nieil 
stikstof in Jrg/l, bepaald volgens Nm 6481 (uit.gave 
sept.ember 1983) • Het betreft bier de gemid:3elde waarde 
over de voorgaarrle 12 naarxien. 
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Controleput 3 

detail A : zie figuur 2 
detail B : zie figuur 4 
detail C : zie figuur S 

BIJLAGE IU 

Controleput 1 

WA TE~~t,Jl.YERING 

KLEIN VUILCOP 

- - - DRAINAGE onder • boven 

COMPARTIMENTERING EN PRINCIPE DRAINAGE
SYSTEEM Schaal 1 : 5000 
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