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Beschikking op het verzoek van Weber B.V. - ingekomen op 1 oktober 1993
- om een vergunning ingevolge de We~V~_!.Ontr~in iging o ervlakte1';-'(iteren/V_e rordenirig waterkw~li tei~~l:J-~!:ic:e_r Utrecht 1976 voor het lozen
van gezuiverd afvalwater op het rioolstelsel van de gemeente Nieuwegein
en niet bedrijfsmatig verontreinigd regenwater, consolidatiewater en
kwelwater op het oppervlaktewater van de Schalkwijkse Wetering
afkomstig van stortplaats het Klooster te Nieuwegein.

I. Beslissinq
Wij hebben besloten - gelet op het bepaalde in de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren/Verordening waterkwaliteitsbeheer Utrecht 1976 1. aan Weber B.V. vergunning te verlenen voor het lozen van gezuiverd
afvalwater op het rioolstelsel van de gemeente Nieuwegein en niet
bedrijfsmatig verontreinigd regenwater, consolidatiewater en
kwelwater op het oppervlaktewater plaatselijk bekend onder de naam
de Schalkwijkse Wetering, overeenkomstig de bij dit besluit
behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden onder de in Bijlage
I vermelde voorschriften . De geldigheidsduur van deze vergunning
bedraagt 10 jaar, gerekend vanaf het onherroepelijk warden van de
vergunning.
2. de vergunning onder nummer 450337, d . d . 16-04-1991 wordt
ingetrokken.

Het prov1nc1ekantoor R11nsweerd 1s per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS te bereiken met:
GVU-l11n 11 lricht1ng De U,trofl. vanaf her stadsbussenstat1on;
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hia1de vertrekkend vanafhet streekbussenstat1on .

II . Aan deze beslissing liggen de volgende overwegingen ten grondslag
Stortplaats •t KJ.ooster.
Inle"dinq.
Weber B.V. heeft het voornemen een stortplaats met een oppervlakte van
circa 36 hectare en een capaciteit van 4,8 miljoen m3 te realiseren op
de locatie 't Klooster te Nieuwegein. Op het terrein zal tevens een
ontwateringsdepot, een depot voor tijdelijke opslag van verontreinigde
grand, een wasplaats en een werkplaats warden gerealiseerd.
Voor het realiseren van de stortplaats heeft de initiatiefnemer een
milieueffectrapport (MER) opgesteld, ten behoeve van de besluitvorming
over de vergunningaanvragen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet
verontreiniging opppervlaktewateren. Het bevoegd gezag wordt gevormd
door het college van gedeputeerde staten.

Voorqenome.n activiteit.

Het doel van de voorgenomen activiteit is in algemene zin het
realiseren van stortcapaciteit voor de regio Zuidwest en Middenwest
Utrecht.
De voorgenomen activiteit bestaat uit de volgende elementen:
- het aanleggen van een afvalberging voor het storten van niet
brandbare- en niet voor hergebruik of nuttige toepassing geschikte
afvalstoffen. Het storten van chemische afvalstoffen en huishoudelijk
afval behoort niet tot de voorgenomen activiteit. De capaciteit van
de berging bedraagt maximaal 4,8 miljoen m3 ;
- het aanleggen en gebruiken van een tussenopslag voor verontreinigde
grand. De capaciteit van het opslagdepot bedraagt circa 10000 m3;
- het aanleggen en gebruiken van een ontwateringsdepot voor grond en
niet ontwaterd Riool-, Kolken- en Gemalen (RKG)-slib. Het ontwateringsdepot wordt alleen gebruikt indien de aangeboden afvalstoffen
vanwege het vochtgehalte en de weersomstandigheden niet direct te
verwerken zijn;
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- het aanleggen van een waterzuiveringsinstallatie. In de
waterzuivering worden de afvalwaterstromen van de diverse onderdelen
van de in richting voorgezuiverd en afgevoerd naar de
rioolwaterzuiverings inrichting (R.W.Z.I.) te Nieuwegein, De
installatie bestaat uit een fysisch/chemische zuivering. Tevens zal
bij de waterzuiveringsinstallatie een zeefbandpers aanwezig zijn
voor de ontwatering van het eigen zuiveringsslib. De zeefbandpers
zal niet worde,1 ingezet voor de ontwatering van ander materiaal.
In de startnotitie MER 't Klooster van november 1991 werd uitgegaan van
een zestal activiteiten . De initiatiefnemer is voornemens af te zien
van twee activiteiten, te weten de biologische grondreiniging en de
ontgronding ten behoeve van afdekgrond.
Stortplaats 't Klooster is gelegen in de polder Klein Vuylcop in de
gemeente Nieuwegein.
De
te
-

levensl oop van een stortplaats is onder te verdelen in drie fasen,
weten:
inrichtingsfase,
exploitatiefase en
nazorgfase.

Tijdens de inrichtingsfase worden maatregelen en voorzieningen
getroffen ten behoeve van de stort. Een zandophoging wordt aangebracht
voor de gehele stortplaats omdat de stortzool zich tenminste 70 cm
boven het grondwater moet bevinden. Daarnaast zorgt de zandophoping
ervoor dat de ondergrond vanaf het moment van aanleg gelijkmatig kan
zetten.
Dit zand wordt in bakken over water aangevoerd. Een zuiger zal dit zand
met behulp van water via een pijpleiding naar de stortlokatie
transporteren. Het water zal via grindkisten en een omliggende sloot
teruggevoerd warden naar de zuiger.
In de zandlaag wordt een drainagestelsel aangebracht dat fungeert als
monitoringsysteem om de werking van de onderafdichting te kunnen controleren.
Nadat de zandlaag is aangebracht wordt hier boven een onderafdichting
aangebracht. Deze onderafdichting bestaat uit een HDPE-folie in combinatie met een zand-bentonietlaag. Deze onderafdichting dient te
voorkomen dat milieubelastende stoffen uit de stortplaats in de bodem
kunnen geraken

-
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Boven op deze onderafdichting wordt een drainagelaag aangebracht,
waarin percolatiedrains zijn opgenomen voor de afvoer van uit het
stortlichaam tredende percolatiewater.
Door het kunstmatig verlagen van de grondwaterstand onder de stortplaats, ontstaat een kwelstroom zodat geen vervuiling in de ondergrond
kan doordringen, in het geval dat alle andere bodembeschermende
maatregelen niet meer functioneren.
Tijdens de exploitatiefase wordt het afval opgeborgen op het terrein.
De aanleg van de start zal gefaseerd plaatsvinden. De start is opgedeeld in zes compartimenten_ De compartimenten zijn verdeeld in stortvakken met een raster van vakken van vijftig bij vijftig meter. Dit
raster dient ter orientatie van de locatie waar het afval is gestort.
In het stortplan staat omschreven op welke wijze de compartimenten
zullen warden opgevuld en tot welke hoogten.
Tijdens de exploitatiefase zal er regenwater op het afval vallen. Via
de percolatiedrains onder het stortlichaam zal dit afgevoerd warden
naar de WdL~Lzuiveringsinstallatie.
Na de exploitatiefase wordt een bovenafdichting aangebracht. De functie
van de bovenafdichting is het voorkomen van intreden van regenwater in
het stortlichaam. Volgens de huidige inzichten dient de afdichting van
onder naar boven uit de volgende lagen te bestaan:
- een drainerende steunlaag;
- een afsluitende minerale (zand-bentoniet)laag;
- een kunststoffolie;
- een beschermlaag met drainagesysteem;
- een antiwortelweefsel of vlieslaag;
- een laag schone afdekgrond, gelijkwaardig aan de grand van de
omliggende terreinen;
- een systP.em voor de opvang van regenwater, zodanig dat geen afvloeiing plaatsvindt naar het omliggende terrein of het stortlichaam;
- er wordt een voorziening getrof fen voor de opvang en afvoer van
stortgas.
Als gevolg van het aanbrengen van een bovenafdichting wordt de hoeveelheid percolaatwater beperkt tot een minimum hoeveelheid (ongeveer 20 mm
neerslag) . Een ander voordeel van een bovenafdichting is dat bij
evPntuele g ec onstateerde lekkage deze gerepareerd kan warden.
Nadat de stort~laats niec meer operationeel is, zal de stortplaats
warden overgeutdgen aan een stichting die zich met de nazorg van de
stortplaats bezighoudt. Hierbij moet onder andere gedacht warden aan
het in stand houden van de geohydrologische isolatie, het periodiek
controleren van de bovenafdichting, bemonsteren van de peilbuizen en
het onderhoud van de zuiveringsinstallatie.
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Wateretromen.

De
te
-

levensloop van een stortplaats is onder te verdelen in drie fasen,
weten:
inrichtingsfase,
exploitatiefase en
nazorgfase.

De waterstromen die tijdens de inrichtingsfase vrijkomen zijn:
- retourwater voor de aanleg van het zandlichaam;
- consolidatiewater .

Deze waterstromen zi]n naar verwachting niet of nauwelijks
verontreinigd, zodat deze mogen warden geloosd op het oppervlaktewater.
Het retourwater voor de aanleg van het zandlichaam wordt teruggepompt
naar de bakkenzuiger en opnieuw gebruikt.
Aan het consolidatiewater wordt aan het einde van deze paragraaf apart
aandacht besteed.
De waterstromen die tijdens de exploitatiefase vrijkomen zijn:
- van de start;
- percolaatwater;
- consolidatiewater;
- kwelwater;
- drainagewater, als gevolg van het doorspoelen van de drainages;
- regenwater, tifkomstig van de taluds;
- regenwater van het overige gedeelte van het terrein;
- afvalwater, afkomstig van de opslag voor verontreinigde grand;
- afvalwater, afkomstig van het ontwateringsdepot;
- afvalwater, afkomstig van de werkplaats;
- afvalwater, afkomstig van het pompeiland;
- afvalwater, afkomstig van de wasplaats;
- afvalwater, afkomstig van de zeefbandpers;
- regenwater, afkomstig van het verharde terrein;
- regenwater, afkomstig van daken;
- en voorts huishoudelijk afvalwater.

-
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Het consolidatiewater, kwelwater en regenwater afkomstig van de taluds
en van de daken heeft naar verwachting een zodanige kwaliteit, dat dit
op het oppervlaktewater van de Schalkwijkse Wetering kan warden
geloosd. Met betrekking tot het regenwater, afkomstig van de taluds
dient vergunninghouder onderzoek te verrichten naar de kwaliteit van
dit water, indien er geen gebruik gemaakt wordt van stoffen om het
talud op te bouwen die voldoen aan de referentiewaarden voor een goede
bodemkwaliteit (Bouwstoffenbesluit, kwaliteit anders dan G). Indien uit
het onderzoeksrapport blijkt dat de gevonden concentraties op een of
meerdere parameters tweemaal zo hoog liggen als de gevonden waarden,
afkomstig uit het algeheel onderzoek naar de kwaliteit van het
grondwater, dient vergunninghouder voor de lazing van dit regenwater
een nieuwe vergunning in het kader van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren aan te vragen.
Huishoudelijk afvalwater wordt rechtstreeks geloosd op de persleiding
naar de gemeentelijke hootdr1olering. Het overige afvalwater wordt via
de zuiveringsinstallatie op deze persleiding geloosd.
Initiatiefnemer heeft het voornemen:
- het regenwater, afkomstig van het verharde terrein;
- het afvalwater, afkomstig van de wasplaats;
- het afvalwater,
afkomstig van de opslag voor verontreinigde grand;
- het afvalwater, afkomstig van het ontwateringsdepot;
- het afvalwater, afkomstig van de werkplaats;
- het afvalwater, afkomstig van het pompeiland
via een bezinkput met een olie/waterafscheider te lozen op de
buffertank.
Gezien de grootte van het verharde oppervlak, is de kans groat dat bij
een gemiddelde reg~nbui er zoveel regenwater in de olie/wateraf scheider
komt, dat deze niet doelmatig meer werkt. Daarom dient het mogelijk
verontreinigd regenwater afgevoerd te warden naar de buffertank via een
aparte zuiveringsinstallatie bestaande uit een bezinkput met een
olie/waterafscheider. Het afvalwater, afkomstig van de wasplaats dient
via een aparte bezinkput met een olie/waterafscheider te warden geloosd
op de buffertank. Het afvalwater, afkomstig van de werkplaats dient via
een aparte bezinkput met een olie/wateraf scheider te warden geloosd op
de buffertank. Evenzo dient het afvalwater, afkomstig van de opslag
voor verontreinigde grand, het afvalwater, afkomstig van het
ontwateringsdepot en het afvalwater, afkomscig van het pompeiland via
een bezinkput met een olie/waterafscheider te warden geloosd op de
buffertank.

- 6 -

De
-

waterstromen die tijdens de nazorgfase vrijkomen zijn:
percolaatwater;
kwelwater;
drainagewater, als gevolg van het doorspoelen van de drainages;
afstromend regenwater;
afvalwater als gevolg van de activiteiten die op de dan voormalige
stortplaats zullen warden uitgevoerd.

Het regenwater, afkomstig van daken wordt geloosd op het oppervlaktewater . Het kwelwater zal afhankelijk van de kwaliteit geloosd warden
op het gemeentelijk rioolstelsel, danwel op het oppervlaktewater. Huishoudelijk afvalwater wordt rechtstreeks geloosd op de persleiding naar
de gemeentelijke hoofdriolering. Het percolaatwater en het drainagewater, als gevolg van het d~orspoelen van de drainages warden gezuiverd
in de waterzuiveringsinstallatie en dan op de persleiding geloosd.
Afhankelijk van de aard van de activiteiten zal het afvalwater als
gevolg van de activiteiten die op de dan voormalige stortplaats zullen
warden uitgevoerd warden gezuiverd, danwel rechtstreeks warden geloosd
op de persleiding naar de gemeentelijke hoofdriolering.
Gezien de tijdelijkheid van de vergunning, tien jaar, zal in deze
vergunning geen aandacht besteed warden aan eventueel te nemen
maatregelen, c . q . lozingseisen als gevolg van de waterstromen die
vrijkomen tijdens de nazorgfase. Indien binnen deze termijn begonnen
wordt met het aanbrengen van de definitieve bovenafdichting, dient
vergunninghouder een nieuve vergmmi.ng in bet kader van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren aan te vragen een jaar voordat
begunnen wordt met het aanbrengen van de definitieve bovenafclichti.ng.

Consolidatiewater en kwelvater.
Consolidatiewater en kwelwater wordt verzameld in de drainageleiding
die ender de onderafdichting ligt en daarna geloosd op oppervlaktewater
via de ringsloot. Dit water bestaat in principe uit niet ten gevolge
van de bedrijfsactiviteiten verontreinigd grondwater. Ten gevolge van
lekkage van de onderaf dichting zou eventueel verontreiniging van het
grondwater kunnen ontstaan. Deze dient terstond te warden vastgesteld
zodat maatregelP~ kunnen warden getroffen om het ontvangend
oppervlaktewater te beschermen. Hiertoe dient enerzijds de nulsituatie
ten aanzien van de kwaliteit van bet grondwater te warden vastgesteld
en anderzijds regelmatig controle van het te lozen consolidatiewater en
kwelwater (voorschrift 4.10).

Waterzuiverinqsinstallatie.
Op de stortplaats is ten behoeve van de afvalwaterstromen een waterzuiveringsinstallatie aanwezig (zie bijlage IV). De installatie is gedimensioneerd op een debiet van 10 m3 per uur.
In de waterzuiveringsinstallatie warden de volgende afvalwaterstromen
behandeld:
- percolatwater.
- afvalwater, afkomstig van de opslag voor verontreinigde grand;

-
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- afvalwater, afkomstig van het ontwateringsdepct;
- afvalwater, afkomstig van de werkplaats;
- afvalwater, afkomstig van het pompeiland;
- afvalwater, afkomstig van de ~asplaats en
- regenwater, afkomstig van het verharde terrein.
Deze afvalwaterstromen komen te zamen in de influentbuffer. Vanuit de
influentbuff e~ wordt het water verpompt naar de mengtank waar polyelectroliet en natronloog wordt gedoseerd. De scheiding tussen de vaste
delen en het water vindt plaats in de flotatietank, de flocculator, de
tussenbuffer en de bezinkbuffer.
Het slib wordt verzameld in de slibbuffer. Het effluent passeert
vervolgens een zandfilter, waarna het wordt verzameld in de spoelwaterbuffer voordat het geloosd wordt op de riolering. Het slib wordt
periodiek ontwaterd met behulp van een mobiele zeefbandpers nabij de
wasplaats. De pers wordt alleen gebruikt voor de ontwatering van het
slib van de waterzuivering. Hee effluent van de ontwatering word~
geloosd in de influent buffertank.
Tijdens de opsLdrtprocedure van de waterzuiveringsinstallatie wordt het
effluent een aantal m~len gerecirculeerd tot het proces zich heeft
ingesteld , alvorens het wordt geloosd op de riolering .
Indien begonnen wordt met het opstarten van de waterzuiveringsinstallatie, dient dit 24 uur van te voren te warden gemeld aan het hoofd van
bureau Handhaving van de Dienst Water en Milieu van de provincie
Utrecht.

De werking van de waterzuivering wordt gecontroleerd in
het laboratorium. Vanuit het laboratorium wordt geen bedrijfsafvalwater
geloosd.

De hoeveelheid percolaatwater afkomstig van de afvalberging is
afhankelijk van de hoeveelheden gestort materiaal. Omdat in het begin
minder percolaatwater gezuiverd wordt, betekent dit dat het te lozen
debiet kleiner zal zijn. De dimensie van de zuiveringsinstallatie
wordt aangepast aan de hoeveelheden te zuiveren afvalwater. Met
betrekking tot het te lozen gezuiverd afvalwater zijn niet alleen
normen opgenomen voor wat betreft concentraties van diverse stoffen,
maar oak is de vracht van de te lozen stoffen gelimiteerd. De vrachten
van de te lozen stoffen moeten in relatie staan tot het te lozen
debiet. In voorschrift 2.12. en 2.13. is deze relatie aanyegeven bij
lazing van 72 m3 gezuiverd afvalwater per dag (= zuiveringsinstallatie
met een capaciteit van 3 m3/uur) .
In voorschrift 2.14. en 2.15. is deze re1ari~ aangegeven voor het
maximale vergunde debiet van 300 m3/uur, zoals is vastgelegd in
voorschrift 2.10 ..

•' .

.... . .

·.

De waterkwaliteitsbeheerders voeren een beleid, waarbij gekeken wordt
in hoeverre het mogelijk is het probleem bij de bran aan te pakken,
bijvoorbeeld door preventieve en interne maatregelen of door
deelstroombehandeling toe te passen. Om inzicht te krijgen in hoeverre
de zuiveringsinstallatie een doelmatige techniek is om de
afvalwaterdeelstromen te zuiveren, zijn dE voorschriften 4.8. en 4.9.
opgenomen waar door vergunninghouder watermonsters dienen te warden
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genomen. Indien uit de analyses blijkt dat het doelmatiger is om
gebruik te maken van deelstroombehandeling kan aan vergunninghouder
opgelegd warden dat de desbetreffende afvalwaterdeelstroom middels een
deelstroombehandeling gezuiverd dient te worden.
Adviezen en bezwaarschriften.
Met betrekking tot het MER is een aantal bezwaarschrif ten binnengekomen.
Geen van de ingediende bezwaarschriften heeft betrekking op zaken met
betrekking tot de Wet verontreiniging oppervlaktewater.

Implementatie advies van de MKR- conmissie.
De commissie voor de milieu-effectrappo rtage heeft op 23-12 '93 een
toetsingsadvies uitgebracht inzake de vergunningaanvragen voor het
milieu-effectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over
stortplaats 't Klooster.
In de door de commissie gemaakte aanbevelingen voor de verdere
besluitvorming en de evaluatie is de commissie van mening dat als
gevolg van ongelijkmatige zettingen het goed functioneren van de
verschillende afdichtingen hiervan afhankelijk is. De commissie is
daarom van mening dat het van essentieel belang is dat in de verdere
besluitvorming aandacht ~ ~nt te warden besteed aan een geohydrologisch
monitoringprogramma. Het monitoringprogramma moet de gegevens genereren, om te beoordelen in hoeverre al dan niet maatregelen noodzakelijk
zijn. Aan het monitoringsprogramma dient vervolgens een evaluatie- en
beslismodel te zijn gekoppeld, aldus de commissie. Met betrekking tot
de monitoring van grand- en oppervlaktewater, zou volgens de commissie
bij de besluitvorming onder andere aan de orde kunnen komen het vaststellen van een grens, waarbij (verontreinigd) water op het oppervlaktewater danwel op de rioolwaterzuiveringsinrichting (R.W.Z.I.) van
Nieuwegein moet warden geloosd.

-
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Overwegingen Gedeputeerde Staten:
Op basis va n analyseresultaten van een vergeli j kbare stortplaats, te
weten stortplaats Weber, zijn de lozingsnormen bepaald voor het te
lozen gezuiverde afvalwate r . Do or het laten uitvoeren van onderzoeken
en het opn e me n van meet- en bemonsteringsverplichting, ontstaat een
algeheel inzicht in de te lozen waterstromen die op de inrichting
ontstaan, de kwaliteit en kwantiteit van deze waterstromen. Op basis
van deze r e sultaten kan ge toet s t warden in hoevPrre deze doelmatig
warden af gevo erd naar de R.~.Z. I . v an Nieuwegein, danwel op
oppervlakt ewater.

Tijdelijkheid van de vergunn ing.
Gezien he t feit dat de v e rg unn i ng in het kader v an de Wet Milieubeheer
voor tien jaar wordt afgeg even, er een coordinatieplicht bestaat tussen
de Wet Milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, is de
vergunning in het kader v an de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
ook geldi g v oor een periode ~ a n tien jaar.

III . Adv ieze n e n bez waars-hrifte n .
Naar aanleiding van de ontwe rp beschikking in het kader van de Wet
Milieub e heer en de We t v e r o ntreiniging oppervlaktewateren is een
aantal bedenkingen binnengekomen.
Vier bedenkingen hebben oak betrekking op Wvo-aspecten.
- 1. Stibbe, Simont, Monahan Duhot (namens de aanvrager), Amsterdam,
d.d . 5-5'94;
- 2. Nauta Dutilh, aanvulling IWACO (namens WRK),
Amsterdam, d.d.
17 - 5'94;
- 3 . Gemee nte Nieuweg e i n, Nieuwegein, d . d . 11-5'94 en
- 4 . De r k s Star Busmann, Ut recht, d.d.13-5'94 (namens de Vereniging"
't Kloost e rgebied Nieuwe gein") .
Daarnaa s t zijn er bedenkinge n ingediend door
- 5. Stichting Stichtse Milieufederatie, Utrecht, d.d. 11-5'94;
- 6. Ri jks waterstaat, dir ec t i e Utrecht, Nieuwegein, d.d. 11-5'94 en
- 7 . N. V . Waterleidingbe dri j f Midden-Nederland, Utrecht, d . d. 11-5'94 .
Naar

aa~lei d ing

va n de bedenkinge n d oor reclama nten 5 , 6 e n 7
is ons college ~an mening dat door het stellen v an
voorschriften in de WV O -c~schikking de risicc's naar d e d iverse
milieuc c mpartimenten \·: aoi r·: ::: o r reclamanten vrc z cn, to t een a anvaardbaar
minimum wordt beperkt.
Conclusie . De bedenkingen ;an bovengenoernde drie reclamanten (5, 6 en
7) warden ongegrond verklaard.
ingedie~d.

De ontv,·erp v ergunning e n d e daartegen ingediende bedenkingen zijn in de
vergadering van de Subcommi s sie WVO-zaken van de Provinciale Commissie
voor Milieubeheer en Wa terhuishouding (PCMW) op 17 januari 1995 aan de
orde geweest. Reclamanten 1, 2, 3 en 4 zijn hierbij in de gelegenheid
gesteld d e ingediende b e zwaarschriften mondeling toe te lichten.
Reclamanten 1 en 3 hebben van deze gelegen.. 1eid gebruik gemaakt.
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Het advies dat de Subcommissie WVO-zaken aan ens college heeft
gestuurd (advies 60/94, d.d. 17-1'95),
komt kart zakelijk erop neer
dat de bezwaren van reclamanten af te doen conform de reacties die het
bureau Bedrijfsafvalwater en Riolering op de bezwaarschriften heeft
ingediend bij de Subcommissie WVO-zaken. In zoverre de Subcommissie
daartoe aanleiding zag heeft zij opmerkingen geplaatst. Deze
opmerkingen zijn geplaatst bij het desbetreffende bezwaar.

- 1.1.

Stibbe, Simont, Monahan Duhot (namens dP. aanvrager):

Reclamante maakt bezwaar tegen voorschrift 2.12, waarin lozingsnormen
zijn opgenornen met betrekking tot C.Z.V. en N-Kj. In het MER warden
onder andere deze waarden genoemd als grenswaarden uit de WVOvergunning van d . d . 16-4'91, die thans is ingetrokken. De overweging
destijds was dat de r ~ stcapaciteit van de RWZI te Houten zeer beperkt
was in verband met de uitbreiding van de agglomeratie Houten. Dit
probleem is ondervangen door het gezuiverde afvalwater te lozen op de
RWZI van Nieuwegein, waar nog wel genoeg capaciteit is. Daarnaast is
reclamante van mening dat de emissie van onderhavige stoffen niet
steeds zijn te reguleren, daar deze warden bepaald door de aard van de
aangeboden afvalstoffen. Daarbij komt, volgens reclamante, dat
rekening meet warden gehouden ...et het feit dat de samenstelling van
het aangeboden afval zich in de toekomst zal wijzigen als gevolg van
gewijzigd afvalstoffenbeleid.

- Advies Subcornmissie WVO-zaken:
De Subcommissie WVO-zaken is de mening toegedaan dat het niet
onredelijk is om uit te gaan van de gemiddelde waarden afkomstig van
de voormalige afvalberging "Put van Weber" te Nieuwegein. Het lijkt de
Subcommissie geen goede zaak om al bij voorbaat, zonder gegronde
redenen, tot versoepeling van deze normen over te gaan. De
Subcomrnissie is er een voorstander van dat indien mocht blijken dat,
tegen de verwac~~ing in, de normen niet gehaald kunnen worden,
vergunninghouder in overleg treedt met de waterkwaliteitsbeheerder om
te kornen tot een oplossing.

- Overwegingen Gedeputeerde Staten :
De opgenornen lozingsnormen zijn gerniddelde waarden afkomstig van de
voormalige afvalberging "Put van Weber" te Nieuwegein. Gezien het
afvalacceptiebeleid ten tijde van de afvalberging "Put van Weber" en
het toekornstige afvalacceptatiebeleid bij de afvalberging 't Klooster,
zal de af v alcerging 't Klooster ruimschoots aan deze lozingsnormen
kunnen voldoen. Met betrekking tot de toekornstige samenstelling van
het aangeboden afval, is gezien de tendens van hergebruik van afval,
de verwachting dat als gevolg hiervan de C.Z.V.-waarde en N-Kj-waarde
van het influent afkornstig van de afvalberging lager zullen zijn.
Conclusie.
Het bovenstaand bezwaar wordt ongegrond verklaard .

-
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1. 2 .

Reclamante maakt bezwaar tegen voorschrift 5.2.4. en 5.3., waarin een
informatieplicht is opgenomen met betrekking tot bioaccumulatie,
toxiciteit, carcinogeniteit, etc. van bepaalde stoffen die eventueel
in het afvalwater zouden kunnen komen ingeval van de
calamiteitenreqeling.
In het kader van die calamiteitenregeling is de vergunninghoudster
verplicht om in het voorkomende geval bepaalde afvalstoffen te
accepteren, die buiten de acceptatievoorwaarden liggen (WM, art.
3.2.2). Dit geschiedt op aanwijzing van het hoofd bureau Handhaving
van de Dienst Water en Milieu.
Reclamante is van mening dat als gevolg van de verplichting van het
hoofd bureau Handhaving namens het bevoegd gezag om in het voorkomende
geval bepaalde afvalstoffen te accepteren en vervolgens kan weigeren
toestemming te verlenen om het afvalwater dat als gevolg van de calamiteitenstort ontstaat, te mogen lozen.
Reclamante veronderstelt voorts dat de verplichting om te onderzoeken
wat het gedrag is van de betreffende stoffen ten aanzien van
toxiciteit, etc. om kennelijk te kunnen bepalen of dergelijke
afvalstoffen wel gestort ktumen worden, waardoor een tegenstelling
ontstaat tussen enerzijds de acceptatieverplichting op grond van de
WM-vergunning en anderzijds de informatieverplichting op grond van de
WVO-vergunning. Daarom dient volgens reclamante voorschrift 5.3.
zodanig te warden aangepast dat wanneer eenmaal besloten is de afvalberging te laten fungeren als calamiteitenstort, daar de logischerwijze uit voortvloeiende consequentie is, dat het vrijkomende
afvalwater geloosd zal moeten worden.

- Advies Subcommissie WVO-zaken:
De Subcommissie WVO-zaken is de mening toegedaan dat vergunninghouder
is gehouden om binnen de in de vergunning opgenomen lozingsnormen te
blijven. De Subcommissie is er een voorstander van dat indien mocht
blijken dat als gevolg van het feit dat het fungeren als
calamiteitenstort tot gevolg heeft dat deze normen dreigen te warden
overschreden, vergunninghouder in overleg treedt met de
waterkwaliteitsbeheerder om te komen tot een oplossing.

- Overwegingen Gedeputeerde Staten:
Voorschrift 5 . heeft niet de intentie om te warden gebruikt als
toesingscriterium voor afvalstoffen welke gestort mogen warden.
Voorschrift 5. is bedoeld ter bescherming van de RWZI van Nieuwegein,
opdat als de afvalberging 't Klooster fungeert als calamiteitenstort,
de daarbij vrijkomende afvalwaterstromen geen nadelige invloed hebben
op de goede werking van de RWZI en op het ontvangend oppervlaktewater.
De gevraagde informatie heef t tot doel te toetsen of en in welke mate
de daarbij vrijkomende afvalwaterstromen doer de op de afvalberging
aanwezige afvalwaterzuiveringsinstallatie z11llen warden gezuiverd.
Indien als gevolg van het fungeren als calamiteitenstort in het
daarbij vrijkomende afvalwater stoffen zitten die in de aanwezige
afvalwat~rzuiveringsinstallatie niet volgenP de voor die stoffen
vereiste BUT/BBT-methode warden gezuiverd, kan het hoofd van bureau
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Handhaving van de Dienst Water en Milieu vergunninghoudster voor het
lozen van het afvalwater nadere voorwaarden opleggen (zie voorschrift
5. 4.).

De doelstelling van voorschrift 5 is niet om in geval de afvalberging
•t Klooster fungeert als calamiteitenstort, een lozingsverbod af te
kondigen, maar er voor zorgdragen dat de dan vrijkomende
afvalwater(deel)stromen warden gezuiverd door de op de afvalberging
aanwezige (deelstroom)afvalwaterzuiveringsinstallatie volgens BUT/BBT .
Conclusie.
Het bovenstaand bezwaar wordt ongegrond verklaard .

- 2.1.

Nauta Dutilh, aanvulling IWACO (namens WRK) :

Het is voor Reclamante onduidelijk hoe het bevoegd gezag kan
garanderen dat de waterstromen niet verontreinigd regenwater,
consolidatiewater en kwelwater, die geloosd warden op het
oppervlaktewater, plrtatselijk bekend onder de naam Schalkwijkse
Wetering (voorschrift 1 . 1), niet verontreinigd raken als gevolg van de
stortactiviteiten.

- Overwegingen Gedeputeerde Staten:
Het bevoegd gezag streeft er naar door het opnemen van voorschriften
in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren dat de genoemde waterstromen niet verontreinigd
raken als gevolg van de stortactiviteiten. Door regelmatige controle
wordt een eventuele verontreiniging vastgesteld. Indien in de toekomst
mocht blijken dat een van de waterstromen wel verontreinigd raakt als
gevolg van de stortactiviteiten, zal deze waterstroom, indien
noodzakelijk via de waterzuivering, geloosd dienen te warden via het
gemeentelijk rioolstelsel.
Wellicht dat voorschrift 1.1.7. beter niet onder de categorie
bedrijfsafvalwater had moeten warden vermeld, daar deze waterstroom
niet verontreinigd raakt als gevolg van de stortactiviteiten .
Conclusie.
Voorschrift 1.1.7. wordt gewijzigd in voorschrift 1.7 . .
1.7 .
drainagewater (consolidatiewater en kwelwater);

- 3 . 1.

Gemeente Nieuwegein, Nieuwegein :

In de WVO-beschikking is een indirecte aanduiding gegeven van de
verwerking van de aangegeven waterstromen. Daardoor bestaat volgens
Reclamante onduidelijkheid over de verschillende verwerkingsprocessen,
hetgeen vergissingen teweeg kan brengen.
- Overwegingen Gedeputeerde Staten :
In hoofdstuk II is een uiteenzetting gegeven van de waterstromen
tijdens de exploitatiefase van afvalberging 't Klooster. De
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doelstelling hiervan is het inzichtelijk maken welke waterstromen er
ontstaan, op welke wijze deze verwerkt worden en waar deze op geloosd
worden.
Wellicht dat voorschrift 1.1.7. beter niet onder de categorie
bedrijfsafvalwater had moeten worden vermeld, daar deze waterstroom
niet verontreinigd raakt als gevolg van de stortactiviteiten.
Daarnaast is een voorschrift opgenomen dat vergunninghoudster een
rioleringsplan dient overgelegd te hebben aan het hoofd van bureau
Handhaving van de Dienst Water en Milieu van de provincie Utrecht. In
dit rioleringsplan dient aandacht besteed te worden aan het
rioleringsstelsel op de inrichting, de geinstalleerde
zuiveringstechnische voorzieningen en de lokaties van de
controleputten.
Conclusie.
Voorschrift 1.1.7. wordt gewijzigd in voorschrift 1.7 ..
1 .7 .
drainagewater (consolidatiewater en kwelwater);

-

3.2.

In voorschrift. 2. van de WVO-beschikking worden verschillende
belastingnormen voor het te lozen afvalwater genoemd. De verschillende
stromen zijn niet tLdCe3rbaar voor wat betreft de instroom in het
proces . Voorschrift 2.1.2. spreekt van 200 mg/l, voorschrift 2.7.
spreekt van 100 mg/l en voorschrift 2.10.4 spreekt van SO mg/l voor
olieachtige stoffen. Mede gezien het vorige bezwaarpunt (3.1.) is
Reclamante van mening dat de redactie van de voorschrif ten herziening
behoeft.
- Overwegingen Gedeputeerde Staten:
Voorschrift 2.1.2.: Hier is sprake van de som van de gehalten aan
minerale, plantaardige en dierlijke alien en vetten aan de
effluentzijde van de vetafscheider.
Voorschrifc 2.7.: Hier is sprake van het gehalte aan minerale olie aan
de effluentzijde van de olie/waterafscheider.
Voorschrift 2.10.4: Hier is sprake van het gehalte aan minerale olie
aan de effluentzijde van de zuiveringsinstallatie.
Conclusie.
Ter vergrot.ing van de duidelijkheid wordt er een en ander gewijzigd.
Voorschrift 2.1.2. wordt. gewijzigd in:
2.1.2. In de afloop van de vetafscheidey als bedoeld in voorschrift
2.1.1, mag ae som van de gehalten aan minerale, plantaardige en
dierlijk e alien en vetten niet hoger zijn dan 200 mg/l.
Voorschrift 2.7. wordt gewijzigd in:
2.7.
Ter plaatse van de controleput achter de in 2.5. bedoelde
olie/waterafscheider dient het bedrijfs~fvalwater aan de volgende
eisen te voldoen:
Voorschrift 2.10. wordt gewijzigd in:
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2.10.
Ter plaatse van de controleput na de waterzuiveringsinstallatie
(= effluent van de waterzuiveringsinstallatie) dient het afvalwater
aan de volgende eisen te voldoen:
Voorschrift 2 . 11. wordt gewijzigd in:
2.11 . In het afvalwater, gemeten ter plaatse van de controleput na de
waterzuiveringsinstallatie (= effluent van de
waterzuiveringsinstallatie) mag het gehalte en de vracht aan de in
onderstaande tabel genoemde stoffen de daarbij vermelde waarden niet
overschrijden.

-

3.3 .

Reclamant e is van mening dat in voorschrift 4.7. aangegeven dient te
warden wel Y. e NEN-norm gebruikt dient te worden, daar er verschillende
NEN- v oorschriften bestaan met betrekking tot controle op toxiciteit .
- Overwegingen Gedeputeerde Staten:
De toxiciteit van het afvalwater kan getoetst warden aan de hand van
standaard testprotocollen voor zoet- en zoutwater. Voor het uitvoeren
van een toxiciteitstest is een aantal randvoorwaarden van belang,
onder andere pH en geleidbaarheid. Afhankelijk van de randvoorwaarden
zal een keuze gemaakt dienen te worden welke toxiciteitstest gebruikt
kan warden. Daar de exacte kwaliteit van het afvalwater niet bekend is
kan niet worden voorgescheven welke toxiciteitstest gebruikt moet
worden.
Conclusie.
Aan voorschrift 4.7. wordt toegevoegd:
- De te gebruiken toxiciteitstest behoeft de goedkeuring van het hoofd
van het bureau Handhaving van de Dienst Water en Milieu van de
provincie Utrecht.

-

3 .4 .

Reclamante kan uit de tekeningen en de beschrijving niet toetsen hoe
groat de buffercapaciteit is en wat de berekeningsbasis is van de
buffer, in relatie tot de in voorschrift 5. genoemde buffer. Daarnaast
mist Reclarnante een vo o rschrift, waarin gewaarborgd wordt dat de
afvalberging het afvalwater kan bufferen gedurende een maand.

- Advies Subcommissie WVO-zaken :
De Subcommissie WVO-zaken is de mening toegedaan dat indien deze
omstandigheid zich voordoet, beter op dat moment in goed overleg met
de waterkwaliteitabeheerder kan warden gekeken naar het treffen van
adequate maatregelen, dan dat van te voren al een buffer wordt
voorgeschre ven via een middelvoorschrift. De Subcommissie is de mening
toegedaan dat uiteindelijk het niet zeker is of een buffer wel de
aangewezen weg is.
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- Overwegingen Gedeputeerde Staten:
De hoeveelheid vrijkomende waterstromen in geval de afvalberging 't
Klooster fungeert als calamiteitenstort is afhankelijk van de omvang
van het aangeleverde afval. Voorschrift 5.4. dienc als waarborg dat de
dan vrijkomende afvalwater(deel)stromen warden gezuiverd door de op de
afvalberging aanwezige (deelstroom)afvalwaterzuiveringsinstallatie
volgens BUT/BBT.
Een gevolg van voorschrift 5.4. zou kunnen zijn dat vergunninghoudster
de afvalwater(deel)stromen dient te bufferen.

Conclusie.
Het bovenstaand bezwaar wordt ongegrond verklaard.

- 4.1.

Derks Star Busmann, Utrecht, d.d.13-5'94
't Kloostergebied Nieuwegein") :

(namens de Vereniging

Uit de stukkcn leidt Reclamante af, dat vergunningaanvrager ter
plaatse een zogenaamde "kunstmatige kwelsituatie" wil realiseren.
Reclamante kan niet n-3aan hoeveel water riervoor nodig is. Bovendien
rijst de vraag wat er gebeu~~, wanneer er water aan het omliggende
gebied wordt onttrokken en hoe dit wordt gecompenseerd. Bij reclamante
bestaat de vrees voor uitdroging van het omliggende gebied en
afhankelijk van de wijze van compensatie van dit water, voor de
kwaliteit van dit water.
- Overwegingen Gedeputeerde Staten:
De hoeveelheid water die nodig is om een kunstmatige kwelsituatie te
creeeren is onbekend, daar dit afhankelijk is van de ontstaande
veranderende geohydrologische situatie als gevolg van de aanwezigheid
van de afvalberging 't Klooster.
Deze hoeveelheid water is WVO-technisch pas interessant op het moment
dat de ondera:jichting lek is.
De kwaliteit en kwantiteit van het te compenseren water wordt niet in
het kader van de WVO-vergunning geregeld.
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Naar aanleiding van de ontwerp beschikking is door het Rijksinstituut
voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA een
mondeling advies uitgebracht. De betreffende adviezen hebben vooral
tot doel om in sommige opzichten helderheid te verschaffen en
(tekstuele) correcties.
Kort zakelijk samengevat zijn de adviezen hieronder vermeld.
- In de overweging dient opgenomen te warden wat de achtergrond is van
de limitering van de vrachten voor een zuiveringsinstallatie van 3
m3/u.
- In voorschrift l. dient opgenomen te warden het afvalwater,
afkomstig van de zeefbandpers.
- Voorschrift 1. verduidelijken welke waterstromen lozen op
oppervlaktewater, danwel op het gemeentelijk rioolstelsel.
- In voorschrift 2.3. dient opgenomen te warden dat het hier
steekmonsters betreft.
- In voorschrift 2.7. dient opgenomen te warden dat het hier
steekmonsters betreft.
- Om verwarring te voorkomen dient aangegeven te warden wat de
maximale vrachten zijn bij het maximale debiet, zoals omschreven in
voorschrift 2.10 ..
In voorschrift 2.13 is een fout in de berekening gemaakt voor de
vrachten van PAK's (1,08 gram i.p.v. 0,108 gram) en de vluchtige
organische halogeenkoolwaterstoffen (1,44 gram i.p.v. 0,144 gram.
- In de voorschriften 4.3. en 4.6. dient opgenomen te warden dat met
watermonster bedoeld wordt proportioneel etmaalmonster.
- In de voorschriften 4.6., 4.8., 4.9. en 4.10. ontbreekt BTEX,
daarnaast dient bezink.bare stoffen te vervangen warden door
onopgeloste bestanddelen.
Bovenstaande adviezen zijn verwerkt in de definitieve beschikking. Een
en ander kan er toe geleid hebben dat de nummerring van de
voorschriften in de definitieve beschikking afwijkt ten opzichte van
de nurrunering van de voorschriften in de concept beschikking.
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IV. Procedure ingevolge de Wet milieub.eheer
Met betreY.king tot het verzoek is de procedure ingevolge hoofdstuk 13
en 14 van de Wet milieubeheer gevolgd.
De inrichLing waarvoor de vergunning wordt gevraagd, is een inrichting
als bedoeld in artikel 1 van het besluit van 4 november 1983 (Stb.
1983, 577), Wet verontre1niging oppervlaktewateren. De overgelegde
bescheiden voldoen aan het bepaalde in artikel 26 van de Verordening
wa terkwal:·eitsbeheer Utrecht 1976.
De aanvraag betreft tevens een vergunning ex artikel 1, eerste lid, Wet
verontrei1ilging oppervlakLewateren . De overgelegde bescheiden voldoen
aan het bepaalde in artikel 26 van de Verordening waterkwaliteitsbeheer
Utrecht l ~l76.
Aangezien het verzoek om vergunning, met inachtneming van het hiervoor
gestcldc k.:in warden inge\·:i lligd m:i..ts aan de vergunning voorschriften
worden ve~bonden om verontreiniging van bet oppervlaktewater tegen te
gaan o( L~ voorkomen en om de doelmatige werkJng van de
rioolwatetzuiveringsinrichting Nieuwegein te beschermen, hebben wij
heden bes loten als weergegeven ender I.
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V. Afschriften van dit besluit worden gezonden aan:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15 .
16 .
17.
18.

19.
20 .
21 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Cqmmissie voor de MER, t.a.v. Dhr. R.J. Sielcken, Postbus 2345,
3500 GH Utrecht.
Inspectcur van de volksgezondheid voor de hygiene van het milieu,
Postbus 13154, 3507 LD Utrecht .
Directeur Landbouw,Natuur en Openluchtrecreatie, Postbus 20030,
3502 LA Utrecnt .
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP 'sGravenhage.
Burgemeester en wethouders van gemeente Vianen, Voorstraat 30, 4132
AS Vianen;
Burgemeester en wethouders van gemeente Utrecht, p/a dienst ROVU,
Postbus 8406, 3503 R~ Utrecht.
Burgemeester en wethouders van gemeente Houten, t.a.v. mw. D.G.G.
v. Vo o rts, Dhr. Postbus 30, 3990 DA Houten.
Burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein t.a.v. Dhr. J.A.
Burger,
Postbus 1 3430 AA Nieuwegein .
De voorzitter van de Provinciale Commissie voor Milieubeheer en
Waterhuishouding,
p/a Galileilaan 15, kamer Y 2.13;
Hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA
Lelystad;
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 1054, 3430 BB
Nieuwegein.
Weber B.V. t.a.v. Dhr. ing. E.J.W.M. van Dusseldorp, Postbus 2,
2964 ZG Groot Ammers.
Burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt, Postbus 300, 3720
AH te Bilthoven.
Het Landbouwschap, Gewestelijke Raad voor Utrecht, Mauritstraat
101, 3583 HL te Utrecht.
Burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430
AA Nieuwegein.
De Stichtse Stichtse Milieufederarie, Emmalaan 41, 3581 HP te
Utrecht,
Intervet International B . V . , Postbus 31, 5830 AA te Boxmeer,
Nauta Dulith Advocaten en Notarissen, namens de NV
Watertransportmaatschappij Rijnkennnemerland, Postbus 7113, 1007
JC te .:i.msterdam .
Veren ging Bewoners Belan~en Nieuwegein, Postbus 7212, 3430 JE te
Nieuwe9 ein .
De Mir-aster van VerY.:eer en Waterstaat, Postbus 650, 3430 AR te
Nieuwegein.
Drs. E ·: an Ewijk, Pr insessemveg 48, 2 '33 AG Nieuwegein.
Vereni91ng Klooster g ebied Nieuwegein, Tienkade 9, 3433 VJ
Nieuwegein.
W. van Baarsen, Prof. dr. Hesselaan 47, 3431 CE Nieuwegein.
J. Verbaan, Melisssegaarde 27, 3436 HZ Nieuwegein.
M.J. Ruiken, Emmalaan 41, 3581 HP Utrecht.
J. Ver~eij, Tienkade 9, 3433 NJ Nieuwegein.
J . Zuurhout, Tienkade 10, 3433 NJ Nieuwegein.
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2S.
29 .
30.
31 .
32.
33 .
34.
JS.

36.
37 .
38.
39.
40.

F.W. S pansie , Vuil co p 6 , 3439 LS Nieuwegein.
G . Sp a ~sier, Vuil c op 6, 3439 Ls Nieuwegein.
A. Boe khold, Ploegve ld 2, 3993 GL Houten.
K. Dapper, Groenendaal 6, 3439 LV Nieuwegein.
R. Bro uwer, Postbus l 34-30 AA Nieuwegein.
E . van Be nthem , Helling 9, 3433 ZJ Nieuwegein.
E . de ~i a an, He lling 9 , 3433 ZJ Nieuwegein.
F. Ol ie . Postbus 151 , 6500 AD Nieuwegein.
w.c. 1.. · c voet, Bu r g . Roell.l aan west 1 0, :'9 25 BB Scherpenzeel.
J . Smo~e nburg, Vuilccp 13, 3 ~ 39 LS Nieuwegei n.
G. Verge er, Vu ilcop 5 , 3439 LS Nieuwe gein.
J. St eenstra, Gro e n·ndaal 6 , 3 439 LV Ni euwegein.
N. d e ::aa s , I. B. Bak~: e rlaan 14 7, 358 2 XX Utrecht.

Gedeputee r~e

staten var. ucrecht.

Voorzitter .

Griffier,

--- ·
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BI..JI.M;B I

VOORSCBRIFT 1 (s<X>rten afval.waterstromen)

HET TE LOZEN (AFVAL)WATER MAG UITSLUITEND BESTAAN UIT
Bedrijfsafvalwater, bestaunde uit:
1.1 .
1.1.1.
percolaatwater, afkomstig van de stortplaats;
1.1.2.
afvalwater, afkomstig van opslag voor verontreinigde grand;
1.1. 3.
afvalwater, afkomstig van het ontwateringsdepot;
1.1 . 4.
afvalwater, afkomstig van de werkplaats;
1.1 . 5.
afvalwater, afkomstig van het pompeiland;
1.1 . 6.
afvalwater, afkomstig van de wasplaats;
1.1.7.
afvalwater, afkomstig van de zeefbandpers;
1. 2.

1. 3.
1. 4.

1. 5 .
1. 6 .

1. 7.

Huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de kantine en sanitaire voorzieningen;
Mogelijk verontreinigd regenwater, afkomstig van het verharde terrein;
Niet verontreinigd regenwater afkomstig van het verharde terrein;
Niet verontreinigd ~egenwater afkomstis van de daken;
Niet verontreinigd regenwater, afkomstig van de taluds.
Drainagewater (consolidatiewater en kwelwater) ;

(N.B.: de waterstromen zoals vermeld in voorschrift 1.1., 1.2. en 1.3. lozen
op het. gemeentelijk rioolstelsel; de waterstromen zoals vermeld in
voorschrift 1.4., 1.5., 1.6. en 1.7. lozen op het oppervlaktewater.)
Overeenkomstig de bij de aanvraag d.d. 12-10-1993, onder nr. 451130 overlegde
beschrijvingen.

VOORSCBRIFT 2

(lozingseisen)

2.1.1. Het huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de keuken en de kantines
dient een vetafscheider van voldoende afmetingen te doorlopen. Deze
vetvanger dient zo vaak te warden schoongemaakt als voor de goede werking ervan noodzakelijk is. De hierbij vrijkomende afvalstoffen dienen
te warden afgevoerd naar een legale, erkende verwerkingsplaats. De afvoer van de vetafscheider dient op het gemeentelijk
vuilwaterrioolstelsel te zijn aangesloten.
2.1.2 . In de afloop van de vetafscheider als bedoeld in voorschrift 2.1.1, mag
de som van de gehalten aan minerale, plantaardige en dierlijke alien en
vetten niet hoger zijn dan 200 mg/l.
2.2.1 . Het afvalwater afkomstig van de wasplaats, zoals genoemd in voorschrift
1.1.6, dient een apa.rte slibvangput in combinatie met een
olie/waterafscheider van voldoende capaciteit te passeren. Deze dient
rechtstreeks op de buffertank te zijn aangesloten.
2.2.2. Het afvalwater afkomstig van de wasplaats, zoals genoemd in voorschrift
1.1.6 . , mag een hoeveelheid van 1000 m: /jaar en 20 m3/etmaal niet overschrijden.
2.3.1. Ter plaatse van de controleput achter de in 2.2.1. bedoelde voorziening
dient het bedrijfsafvalwater aan de volgende eisen te voldoen:
2.3.2. Het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan 100 mg/l;

2.3.3. Het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag niet hoger zijn dan 30
mg/l;
2.3.4. Deze waarden gelden voor het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van
4 steekmonsters, waarbij tussen twee achtereenvolgende steekmonsters
ten minste 24 uur verstreken dient te zijn.
2.4.

Het te bedrijfsafvalwater afkomstig van de werkplaats, zoals genoemd in
voorschrift 1.1.4., dient een aparte slibvangput in combinatie met een
olie/waterafscheider van voldoende capaciteit te passeren. Deze dient
rechtstreeks op de buffertank te zijn aangesloten.

2.5 .

Het te lozen bedrijfsafvalwater a f koms t ig Vnn het ontwateringsdepot,
het opslagdepot voor verontreinigde gronddepot en het pompeiland, zoals
g e n o emd in voo rs chrift 1.1.2., 1 . 1 . 3 . en 1 . 1.5. , dient een aparte slib vangput in combinatie met een olie/waterafscheider van voldoende
capaciteit t e passeren . Deze dient rechtstreeks op de buffertank te
zijn aangesloten.

2.6 .

Het te lozen bedrijfsafvalwater afkomstig van het ontwateringsdepot,
het opslagdepot voor verontreinigde grand en het pompeiland, zoals genoemd in voorschrifc l.1.2., 1.1.3 en 1.1.4., mag een hoeveelheid van
4000 m3 /jaar en 20m3 /etmaal niet overschrijden.

2 . 7 . 1 . Ter plaatse van de controleput achter de in 2.5. bedoelde olie/waterafscheider dient het bedri~fsafvalwater aan de volgende eisen te
voldoen:
2.7.2 . Het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan 100 mg/l;
2.7.3. Het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag niet hcger zijn dan 30
mg/l;
2.7.4. Deze waarden gelden voor het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van
4 steekmonsters, waarbij tussen twee achtereenvolgende steekmonsters
ten minste 24 uur verstreken dient te zijn.
2.8 .

Het te lozen mogelijk verontreinigd regenwater, afkomstig van het verharde terrein, zoals genoemd in voorschrift 1.3. dient een aparte
slibvangput in combinatie met een olie/waterafscheider van voldoende
capaciteit te passeren. Deze dient rechtstreeks op de buffertank te
zijn aangesl0ten.

2.9.

Het te lozen niet verontreinigd regenwater, afkomstig van het verhard<
terrein, zoals gencemd in voorschrift 1.4. dient via een apart regenwater ricolstelsel te warden geloosd op het oppervlaktewater.

2.10.

De totale hoeveelheid water welke totaal vanaf de inrichting op het ge m1entelijk riooljtelsel wordt geloosd, mag een hoeveelheid van 94000
m / jaar en 300 m / etmaal niet overschrijden.

2.11.1 Ter plaatse van de controleput na de waterzuiveringsinstallatie (= effluent van de waterzuiveringsinstallatie) dient het afvalwater aan de
volgende eisen te voldoen:
2.11.2 De zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden moet een waarde hebben tussen
6,5 en 10,0;
2.11.3 Het sulfaatgehalte mag niet hoger zijn dan 300 mg/l;
2.11.4 Het chloridegehalte mag niet hoger zijn nan 500 mg/l;
2.11.5 Het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan 50 mg/l;
2.11.6 De temperatuur mag niet hoger zijn dan 30 graden Celsius;

2.12.

In het afvalwater, gemeten ter plaatse van de controleput na de waterzuiveringsinstallatie (= effluent van de waterzuiveringsinstallatie)
mag het gehalte en de vracht aan de in onderstaande tabel genoemde
stoffen de daarbij vermelde waarden niet overschrijden.
Concentratie *
in prop. etmaal
monster in mg/l

STOFFEN

Concentratie in
enig steekmonster
in mg/l

hoeveelheid *****
in gram per
etmaal bij een
afvoer van 72 m3/dag

300

c.z . v.

40

N-K j.
Cadmium

0,002

0,004

0,144

Kwik

0,002

0,004

0,144

Zware metal en **

0,500

1,000

Ar seen

0,010

0,020

0,72

0,050

0,10

0,36

BTEX ***

0,1

0,20

7,2

E.O.X. ****

0,01

0,02

0,72

Fencl

0,30

0,60

cyanide

totaal)

Onopgeloste
bestanddelen

*

**
***

****
*****

30

100

36

21,6

2160

Indien geen proportionele etmaalmonsters beschikbaar zijn gelden
deze waarden voor het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van 4
steekmonsters, waarbij tussen twee achtereenvolgende steekmonsters
ten minste 24 uur verstreken dient te zijn.
zware - .etalen is de som van de componenten: chroom, koper, lood,
nikkel en zink.
BTEX
de som van het gehalte aan benzeen, tolueen, xylenen (ortho, meta- en paraxyleen) en ethylbenzeen.
E . O.X.= Extraheerbare Organische Halogeenverbindingen,
X = chloor, broom, fluor en jodium.
Bij hogere afvoerdebieten warden de toegestane te lozen vrachten
naar verhouding groter . In voorschrift 2.14. is de maximale te lozen
vracht aangegeven bij lozing van het maximale debiet, zeals aangegeven in voorschrift 2.10 ..

2.13.

In het afvalwater, gemete.n ter plaatse van de controleput na de waterzuiveringsinstallatie (= effluent van de waterzuiveringsinstallatie)
mag het gehal te en de vracht aan d.e in onderstaande tabel genoemde
stoffen de daarbij vermelde waarden niet overschrijden.

STOFFEN

Concentratie
in prop. etmaal
monster in mg/l

Concentratie .in
enig steekmonster
in mg/l******

hoeveelheid *****
in gram per
etmaal bij een
afvoer van 72 m3/dag

Polycyclische
aromatische kool waterstoffen

0,015

0,030

1,08

Vluchtige organische
halgeenkoolwaterstoffen

0,02

0,040

l,44

C,001

0,002

0,072

Chloorhoudende
bestrijdingsmiddelen
polychloorbifenylen

*****

Bij hogere afvoerdebieten warden de toegestane te lozen vrachten
naar verhouding grater. In voorsc~rift 2.15. is de maximale te lozen
vracht aangegeven bij lazing van het maximale debiet, zoals aangege ven in voorschrift 2.10 ..

******

gemiddelde van 10 waarnemingen.

2.14.

In het afvalwater, gemeten ter plaatse van de controleput na de waterzuiveringsinstallatie (= effluent van de waterzuiveringsinstallatie)
mag het gehalte en de vracht aan de in onderstaande tabel genoemde
stoffen de daarbij vermelde waarden niet overschrijden.
Concentratie *
in prop. etmaal
monster in mg/l

STOFFEN

c . z .v .

Concentratie in
enig steekmonster
in mg/l

hoeveelheid
in gram per
etmaal bij een
afvoer van 300 m3/dag

300

N-Kj.

40

Cadmium

0,002

0,004

0,6

Kwik

0,002

0,004

0,6

Zware metal en **

0 , 500

1,000

150

Ar seen

0,010

0,020

3

0,050

0,10

15

BTEX ***

0,1

0,20

30

E . O.X. ****

0,01

0,02

3

Fenol

0,30

0,60

90

Cyanide

totaal)

Onopgeloste
bestanddelen

*

**
***

****

30

100

9000

Indien geen proportionele etmaalmonsters beschikbaar zijn gelden
deze waarden voor het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van 4
steekmonsters, waarbij tussen twee achtereenvolgende steekmonsters
ten minste 24 uur verstreken dient te zijn.
zware metalen is de som van de componenten: chroom, koper, load,
nikkel en zink.
BTEX
de som van het gehalte aan benzeen, tolueen, xylenen (ortho, meta- en paraxyleen) en ethylbenzeen.
E.O.X.= Extraheerbare Organische Halogeenverbindingen,
X = chloor, broom, fluor en jodium .

2.15.

In het afvalwater, gemeten ter plaatse van de controleput na de waterzuiveringsinstallatie (= effluent van de waterzuiveringsinstallatie)
mag het gehalte en de vracht aan de in onderstaande tabel genoemde
stoffen de daarbij vermelde waarden niet overschrijden.
Concentratie
in prop. etmaal
monster in mg/l

STOFFEN

Concentratie in
enig steekmonster
in mg/l******

hoeveelheid
in gram per
etmaal bij een
afvoer van 300 m3/dag

Polycyclische
arornatische kool waterstoffen

0,015

0,030

4,5

Vluchtige organische
halgeenkoolwaterstoffen

0,02

0,040

6

0,001

0,002

0, 3

Chloorhoudende
bestrijdingsrniddelen
&

polychloorbif enylen

*

**
***
****
******

Indien geen proportionele etmaalmonsters beschikbaar zijn gelden
deze waarden voor het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van 4
steekmonsters, waarbij tussen twee achtereenvolgende steekmonsters
ten minste 24 uur verstreken dient te zijn.
zware metalen is de som van de componenten: chroom, koper, lood,
nikkel en zink.
BTEX
de som van het gehalte aan benzeen, tolueen, xylenen (ortho, meta- en paraxyleen) en ethylbenzeen.
E.O.X.= Extraheerbare Organische Halogeenverbindingen,
X = chloor, broom, fluor en jodium.
gemiddelde van 10 waarnerningen.

2.16. De bemonstering, conservering van watermonsters en de analyses dienen
te warden uitgevoerd conform de voorschriften waarnaar wordt verwezen
in bijlage II behorende bij deze vergunning .

VOORSCHRIFT 3 (controlevoorzieni.ngen)
3 .1.

Het te lozen (bedrijfs)afvalwater, als bedoeld in voorschrift 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.6, 1.1.7, 1.4, 1.7 en het geloosde gezuiverde afvalwater van de waterzuiveringsinstallatie dient te allen tijde te kunnen
warden bemonsterd. Daartoe dient het via een controleput te warden geleid, die geschikt zijn voor bemonsteringsdoeleinden. De afmeting van
een controleput dient tenminste 30 x 30 cm vierkant te zijn. Indien de
controleput rend is, dient de diameter tenminste 30 centimeter te
bedragen. In de put dient minimaal 20 cm water te blijven staan, terwijl de instroomzijde van de put 10 centimeter hoger dient te liggen
dan de uitstroomopening.

3. 2.

Het te lozen percolaatwater, afkomstig van de stortplaats, dient per
compartiment (zes compartimenten in totaal) te allen tijde te kunnen
warden bemonsterd. Daartoe dient het percolaatwate~ per compartiment
via een controleput te worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden. De afmeting van een controleput dient tenminste 30 x
30 cm vierkant te zijn. Indien de controleput rand is, dient de diameter tenminste 30 centimeter te bedragen. In de put dient minimaal 20 cm
water te blijven staan, terwijl de instroomzijde van de put 10 centimeter hoger dient te liggen dan de uitstrocmopening.

3.3

De in 3.1. en 3.2. bedoelde controleputten dienen zodanig te worden
geplaatst dat deze te allen tijde geed bereikbaar en toegankelijk zij~.

3.4 .

Andere dan in lid l en lid 2 bedoelde controlevoorzieningen behoeven de
goedkeuring van het hoofd van bureau Handhaving van de Dienst Water en
Milieu van de provincie Utrecht.

VOORSCHRIFT 4 (verp1ichting tot meten, bemcmsteren en analyserin.g)

4.1.

Het te lozen gezuiverde afvalwater zoals geloosd via de controleput na
de waterzuiveringsinstallatie dient via een voorziening voor continue
debietmeting en bemonstering te warden geleid, welke de goedkeuring behoeft van het hoofd van het bureau Handhaving van de Dienst Water en
Milieu van de provincie Utr~~ht. Hee monsterapparaat dient debietproportioneel te bemonsteren. De componenten EOX, vluchtige organische
chloorwaterstoffen en PAK's dienen door middel van steekbemonstering te
warden bemonsterd. Tussen twee monsternames dient tenminste drie weken
te zijn verstreken.

4.2 .

De geloosde hoeveelheid gezuiverd afvalwater, zeals geloosd via de
controleput na de waterzuiveringsinstallatie, dient dagelijks te worden
bepaald. De debietmeter dient te zijn voorzien van een debietregistratie waarbij dagelijks wordt genoteerd hoeveel water in de voorgaande 24
uur is geloosd.

4.3 .

Op voorwaarde, dat in de voorgaande 24 uur tenminste 15 m3 gezuiverd
afvalwater is yeloosd, dient dagelijks tenminste 4 liter watermonster
(proportioneel etmaalmonster) beschikbaar te zijn. Indien in de voorgaande 24 uur minder dan 15 m3 geloosd is, dient dagelijks l liter
watermonster (proportioneel etmaalmonster) beschikbaar te zijn.

4.4 .

Het monsternameapparaat dient na 24 uur automatisch om te schakelen
naar een ander, c.q . volgend monstervat .

4.5.

De in voorschrift 4.3. bedoelde monsters dienen ten minste drie werkdagen te warden bewaard. De conservering van de watermonsters dient te
warden uitgevoerd conform de voorschriften waarnaar wordt verwezen in
bijlage II behorende bij deze vergunning.

4.6 .

De in voorschrift 4.3. bedoelde watermonsters (proportionele
etmaalmonsters) dienen 12 maal per jaar door of vanwege vergunninghouder door meting en bemonstering te warden gecontroleerd door een STERlaboratorium op kosten van vergunninghouder op de volgende genoemde
parameters:
- pH,

- c. z.v.'
- N-Kj.

I

-

minerale olie,
polycyclische aromatische koolwaterstof fen,
vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen,
ETEX,

-

E.O. X.,

-

fenol,
chloorhoudende bestrijdingsmiddelen & polychloorbifenylen,
onopgeloste bestanddelen,
chloride,
sulfaat,
cyanide,
arseen,
cadmium,
chroom ,
koper,
kwik,
load,
nikkel en
zin..'k:..

Tussen twee monsternames dienen tenminste 3 weken te zijn verstreken.
4.7.

De in voorschrift 4.3. bedoelde monsters dient 1 maal per jaar
vanwege vergunninghouder door meting en bemonstering te warden
controleerd op toxiciteit door een STER-laboratorium op kosten
vergunninghouder.
De te gebruiken toxiciteitstest behoeft de goedkeuring van het
van het bureau Handhaving van de Dienst Water en Milieu van de
cie Utrecht.

door of
gevan
hoofd
provin-

4.8 .

Het te lozen afvalwater afkomstig van het ontwateringsdepot, het
opslagdepot voor verontreinigde gronddepot en het pompeiland, als bedoeld in voorschrift 11.2, 1.1.3 . , 1.1.5. , dient 6 x per jaar door of
vanwege vergunninghouder door bemonstering en analyse op de volgende
genoemde parameters:
-

pH,
minerale olie,
polycyclische aromatische koolwaterstoffen,
BTEX,
onopgeloste bestanddelen,
cyanide,
cadmium ,
chroom,
koper,
kwik,
lood,
nikkel en
zink ·.

Tussen twee monsternames dienen tenminste 5 weken te zijn verstreken .
4.9 .

Het te lozen percolaatwater, afkomstig van de stortplaats, dient per
compartiment (zes compartimenten in totaal), als bedoeld in voorschrift
3 . 2 . dient 2 x per jaar door of vanwege vergunninghouder door bemonstering en analyse op de volgende genoemde parameters te warden
gecontroleerd:
- pH,

- c.z .v.,
- N-Kj.

-

I

minerale olie,
polycyclische aromatische koolwaterstoffen,
vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen ,
BTEX,
E.O.X.
fenol,
chloorhoudende bestrijdingsmiddelen & polychloorbifenylen,
onopgeloste bestanddelen,
chloride,
sulfaat,
cyanide,
arseen,
cadmium,
chroom,
koper,
kwik,
load,
nikkel en
zink.
I

Tussen twee monsternames dienen tenminste 16 weken te zijn verstreken.

4.10.

Het drainagewater (consolidatiewater en kwelwater), als bedoeld in
voorschrift 1.7., dient 2 x per jaar door of vanwege vergunninghouder
door bemonstering en analyse op de volgende genoemde parameters te warden gecontroleerd:
- pH,

- c.z.v.,
- N-Kj.,
- minerale olie,
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen,
vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen,
- BTEX ,
- E.O.X.,
- fenol,
- chloorhoudende bestrijdingsmiddelen & polychloorbifenylen,
- onopgeloste bestanddelen,
- chloride,
- sulfaat,
- cyanide,
- arseen,
- cadmium,
- chroom,
- koper ,
- kwik,
- load,
- nikkel en
- zink.
Tussen twee monsternames dient tenminste 16 weken te zijn verstreken.

4.11.

De eerste bemonstering en analysering dienen, vooropgesteld dater water i s ge l oosd, uiterlijk een maand na het onherroepelijk warden van
deze vergunning plaats te vinden.

4.12 .

Alvorens met de lazing van het afvalwater op het vuilwaterriool wordt
begonnen dient hiervan 24 uur voor de aanvang melding gemaakt te warden
aan het bureau Handhaving, telefoonnummer: 030-583580/583594, telefax :
030-522564 .

4.13.

Indien een maand na het onherroepelijk warden van deze vergunning neg
geen (bedrijfs)afvalwater is geloosd dienen de eerste bemonstering en
analysering uiterlijk een week na de eerste lazing plaats te vinden.

4.14 .

Indien de vergunninghouder van mening ia dat met een lagere meet- en
onderzoeksfrequentie danwel met een geringer aantal parameters kan warden volscaan, kan hij een daartoe strE~kend, gemotiveerd verzoek
indienen bij het hoofd van het bureau Handhaving van de Dienst Water en
Milieu van de provincie Utrecht. Een zodanig verzoek wordt in elk geval
niet ingewilligd, indien de vergunninghouder in gebreke is voor wat
bctref t de naleving van een of meer van de aan de vergunning verbonden
voorschriften.

4.15 .

Indien uit onderzoeksresultaten blijkt dat met andere analysemethoden
gelijkwaardige analyseresultaten kunnen warden bereikt als die met de
in voorschrift 2.16. bedoelde methaden, magen die - na verkregen toestemming van het haafd van het bureau Handhaving van de Dienst Water en
Milieu van de provincie Utrecht - worden gebruikt.

4.16 .

De meet- en contraleresultaten met betrekking tot het gelaasde afvalwater dienen in tweevaud binnen een maand na afloap van de
controleperiade aan het haafd van het bureau Handhaving van de Dienst
Water en Milieu van de provincie Utrecht, te warden gerapparteerd.

4.17.

De wijze van het te verrichten anderzoek, ~lsmede de wijze van rapparteren behoeven de goedkeuring van het hoofd van het bureau Handhaving
van de Dienst Water en Milieu van de pravincie Utrecht.

VOORSCHRIFT

~

(Stortplaats fungeren.d ale cala.miteitenstort.)

5 .1.

Indien vergunninghauder voornemens is, c.q. opdracht krijgt de
stortplaats te laten fWlgeren zijnde een calamiteitenstort dient dit
aan het hoafd van het bureau Handhaving van de Dienst Water en Milieu
van de pravincie Utrecht te warden medegedeeld.

5.2 .

Ingeval vaarschrift 5.1. van toepassing is, dienen de valgende gegevens
aan het hoofd van het bureau Handhaving van de Dienst Water en Milieu
van de pravincie Utrecht te warden avergelegd:
De aard en de samenstelling van het aangeleverde afvalmateriaal.
De aard en omvang van de vrijkomende deelafvalwaterstroam.
De effectiviteit van de aanwezige voarzieningen ter beperking van de
omvang en de schadelijkheid van de lozing(en).
Gegevens amtrent de toxiciteit, afbreekbaarheid, bioaccumulatie, carcinogeniteit en persistentie van de met het afvalwater te lozen stoffen.
Gegevens amtrent het effect van deze deelafvalwaterstroom op de zuiveringsinstallatie.

5.2.1.
5.2.2 .
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

5.3 .

Er kan dan pas warden overgegaan tot lazing van het bij het in het
voorschrift 5.2. bedoelde vrijkomende afvalwater, nadat het hoofd van
het bureau Handhaving van de Dienst Water en Milieu van de provincie
Utrecht haar schriftelijke goedkeuring heeft gegeven. Het hoofd van het
bureau Handhaving van de Dienst Water en Milieu van de provincie
Utrecht zal binnen een maand na ontvangst van alle relevante gegevens
uitsluitsel geven.

5.4 .

Het hoofd van het bureau Handhaving van de Dienst Water en Milieu van
de pravincie Utrecht kan dwingende aanwijzigingen geven omtrent de wijze van behandelen van de afvalwaterstro(o}men zeals bedoeld in
voorschrift 5.2.

VOORSCBR.IP'r 6

(bijhouden logboek)

6.1 .

Van de bedrijfsvoering dient een logboek te warden bijgehouden waarin
tenminste de volgende gegevens dienen te warden vermeld
- De geloosde hoeveelheid bedrijfsafvalwater per etmaal, dat geloosd
wordt op de riolering;
- De geloosde hoeveelheid bedrijfsafvalwater per etmaal, afkomstig van
de wasplaats;
- De geloosde hoeveelheid bedrijfsafvalwater per etmaal, afkomstig van
de opslag voor verontreinigde grond;
- De geloosde hoeveelheid bedrijfsafvalwater per etmaal, afkomstig van
het ontwater i ngsdepot;
- De data waarop monsters uit de controleputten zijn genomen en de analyseresultaten van de hierboven genoemde monsters voor zover deze
niet reeds aan het hoofd van het bureau Handhaving van de Dienst
Water en Milieu van de provincie Utrecht zijn gezonden .
- De data waarop slibresten en/of afgescheiden olie/vetresten worden
verwerkt ofwel warden a:gevoerd.
- De hoeveelheden van de hierboven genoemde, verwerkte of afgevoerde
(vloei)stoffen.
- Eventuele bijzonderheden zoals calamiteiten en storingen welke
invloed kunnen hebben op ae waterkwantiteit en/of waterkwaliteit.

6.2 .

Vergunninghouder dient de daartoe bevoegde ambtenaren van de provincie
Utrecht te allen tij~2 op eerste verzoek inzage in het logboek te
geven.

6. 3.

Het logboek dient tenminste 5 jaar te warden bewaard en zonodig langer
op aanwijzing van het hoofd van het bureau Handhaving van de Dienst
Water en Milieu van de provincie Utrecht.

VOOP...SCHlUFT 7

7.1.

De zuiveringstechnische werken en de in voorschrift 3 bedoelde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud
verkeren en met zorg warden bediend.

VOORSCHR.IFT 8
8. 1.

(bP_b_eer en onderhoud)

(aanvijzen contactpersoon)

De vergunninghouder is verplicht een of meer personen aan te wijzen
waarmede door of namens de Dienst Water en Milieu van de provincie
Utrecht in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. De naam/namen van
de betrokkene (n) moel (eu) ticlLL:iftelijk, binnen een maand Ila het Oilherroepelijk warden van deze vergunning aan het hoofd van bureau
Handhaving van de Dienst Water en Milieu van de provincie Utrecht warden meegedeeld.

..

•

VOORSClllUFT 9 (ca1am.iteitenregeling)
9.1 .

Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de, ten behoeve van de kwaliteit van het te lozen afvalwater, gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet
kan warden voldaan, dient vergunninghouder terstond maatregelen te
treffen teneinde een nadelige beinvloeding van de kwaliteit van het
ontvangende oppervlaktewater en/of de doelmatige werking van de rioolwaterzui veri~gsinrichting Nieuwegein te beschermen, te voorkomen of te
beperken.

9 .2 .

Het hoofd van het bureau Handhaving van de Dienst Water en Milieu van
de provincie Utrecht dient van een en antler zo spoedig mogelijk, doch
in ieder geval birmen 24 uur op de hoogte te warden gesteld. De door of
vanwege het hoofd van het bureau Handhaving van de Dienst Water en
Milieu van de provincie Utrecht ter zake gegeven aanwijzingen dienen
stipt te warden opgevolgd .

9 . 3.

Indien het hoofd van het bureau Handhaving van de Dienst Water en
Milieu van de provincie Utrecht dit gewenst acht, zal vergunninghouder
betreffende het voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding
van oorzaak, datum en tijdstip van aanvang en beeindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde
afvalwater, alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

9.4.

Indien ten gevolge van een brand of een andere calamiteit verontreinigd
bluswater of andere morsvloeistoffen in het riool kan/kunnen geraken,
dient vergunninghouder een calamiteitenplan gereed te hebben waarbij de
belangen van het eventueel ontvangende oppervlaktewater (en de overige
milieucompartimenten) nauwlettend zijn gewogen en waarbij in overleg
met Gedeputeerde Staten v&n de provincie Utrecht (Dienst Water en
Milieu, bureau Handhaving) een keuze dient te warden gemaakt uit de
minst milieuschadelijke oplossingen.

9.5.

Indien de nadelige beinvloeding van de kwaliteit van het ontvangende
oppervlaktewater als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke
omstandigheden het noodzakelijk maakt, dat ter voorkoming van verdere
verontreiniging van het oppervlaktewater, maatregelen van tijdelijke
aard warden getroffen, is vergunninghouder verplicht daartoe op
aanschrijving van of vanwege het hoofd van het bureau Handhaving van de
Dienst Water en Milieu van de provincie Utrecht onverwijld over te
gaan .

9.6.

De tijdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van
niet in de vergunning opgenomen voorzienigen betreffende de hiervoor
omschreven lozingen en/of het beperken of staken van de lazing van verontreinigende stoffen zeals deze volgens de vergunning is toegestaan .

9 . 7.

Een maatregel als hierboven bedoeld zal maximaal voor een periode van
48 uur, telkenmale met maximaal even zoveel uren te verlengen, warden
opgelegd en mag in geen geval tot gevolg hebben, dat de lazing van afvalwater volgens de vergunning na het vervallen van de tijdelijk
opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is.

9. 8.

Indien ten gevolge van een brand of een andere calamiteit verontreinigd
bluswater of andere morsvloeistoffen in het oppervlaktewater kan/kunnen
geraken, dient vergunninghouder een calamiteitenplan gereed te hebben
waarbij de belangen van het eventueel ontvangende oppervlaktewater (en
de overige milieucompartimenten) nauwlettend zijn gewogen en waarbij in
overleg met Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht (Dienst Water
en Milieu, bureau Handhaving) een keuze dient te warden gemaakt uit de
minst milieuschadelijke oplossingen.

VOORSCHR.IFT 10 ( • O • -situatie bodemslib)
10.1 .

Uiterlijk 2 maanden na het onherroepelijk warden van deze vergunning
dient door vergunninghouder een onderzoek te zijn uitgevoerd naar de
samenstelling van het .bodemslib (= vaststelling van de '0'-situatie)
van het ontvangende oppervlaktewater.

10.2.

Het in het eerste lid bedoelde onderzoek behoeft de goedkeuring van het
hoofd van het bureau Handhaving van de Dienst Water en Milieu van de
provincie Utrecht en dient in overleg met deze te worden opgezet.

10.3.

De vaststelling van de in lid 1 genoemde '0'-situatie dient te worden
uitgevoerd door een STER-laborator i um. De uit te voeren analyses
betreffen alle in voorschrift 2.12 en 2.13. genoemde stoffen.

VOORSCHR.IFT 11 (cantrole op en vervijderi.ng van verontrei.nigd bodemslib)
11 . 1 .

Lokaal ernstig verontreinigd bodemsediment ontstaan door het gebruik
maken van deze vergunning, dient door vergunninghouder op eerste
aanschrijving van het hoofd van het bureau Handhaving van de Dienst
Water en Milieu van de provincie Utrecht te worden verwijderd. De wijze
waarop deze verwijdering geschiedt behoeft de goedkeuring van het hoofd
van het bureau Handhaving van de Dienst Water en Milieu van de provincie Utrecht.

11.2 .

Ter bepaling van wat ender lokaal ernstig verontreinigd bodernsedirnent
dient te warden verstaan geldt een overschrijding van de voorlopige
signaleringswaarden waterbodem uit de Derde Nota Waterhuishouding. De
lijst van signaleringswaarden is in bijlage V van deze vergunning opge nomen.

VOORSCHR.IFT 12 (kennisgeving overdracht)
12.1.

Deze vergunning geldt oak voor eventuele rechtsopvolg(st)ers onder algemene of bijzondere titel, indien en voor zover het door hen te lozen
afvalwater qua aard, samenstelling en/of hoeveelheid de in deze vergunning gestelde eisen niet te boven gaat.

12.2

Vn.n overdracht door de houder van de vergunning van het bedrijf en/of
het lozingswerk aan rechtsopvolg(st)ers onder algemene of bijzondere
titel dient aan het hoofd van het bureau Handhaving van de Dienst Water
en Milieu van de provincie Utrecht binnen een termijn van veertien dagen mededeling te worden gedaan.

VOORSCHR.IF'l" 13 (melden van wijzigingen)
13.1.

Voorgenomen wijzigingen in de bedrijfsvoering of de inrichting van het
bedrijf die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke lozingssituatie
niet meer overeenstemt met de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen, moeten tenminste zes maanden voordat de
verwezenlijking ervan wordt begonnen, schriftelijk aan het hoofd van
het bureau Handhaving van de Dienst Water en Milieu van de provincie
Utrecht warden gemeld.

13.2.

Indien veranderingen in de lozingssituatie gunstig ziJn voor de omvang
en aard van ae milieugevolgen die de lazing veroorzaakt blijft deze
vergunning van kracht. Een verandering als hierboven bedoeld moet tenminste een maand voordat met de verwezenlijking ervan wordt begonnen
schriftelijk warden gemeld aan het hoofd van het bureau Handhaving van
de Dienst Water en Milieu van de provincie Utrecht.

13. 3 .

De voorgenomen wijziyingen en veranderingen zeals bedoeld in lid 1 en 2
behoeven de goedkeuring van het hoofd van het bureau Handhaving van de
Dienst Water en Milieu van de provincie Utrecht.

13.4.

Wanneer uit de analyseresultaten, zeals uitgevoerd in voorschrift
4.10., blijkt dat de gevonden concentraties van het drainagewater op

een of meerdere parameters tweemaal zo hoog liggen als de gevonden
waarden, zeals uit het onderzoek in voorschrift 16.6. is vastgelegd,
dient vergunninghouder dit binnen een week na ontvangst van deze analyseresultaten te melden bij het hoofd van het bureau Handhaving van de
Dienst Water en Milieu van de provincie Utrecht. Voorts dient vergunninghouder binnen twee weken een plan van aanpak te hebben overgelegd
aan het hoofd van het bureau Handhaving van de Dienst Water en Milieu
van de provincie Utrecht, waarin beschreven staat welke maatregelen
getroffen zullen warden om de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater te beschermen.
13. 5.

De wijze van opzet van het plan van aanpak, zeals omschreven in
voorschrift 13.4. behoeft de goedkeuring van het hoofd van het bureau
Handhaving van de Dienst Water en Milieu van de provincie Utrecht.

VOORSCHRIPT 14 (verplichting naleving voorschriften)
14.1.

De vergunninghouder dient de aan deze vergunning verbonden voorschriften stipt na te leven en voorts te handelen in overeenstemrning met de
in het verz0ek om vergunning en de daarbij behorende bescheiden, vermelde gegevens.

VOORSCBRIPT 15 (tijdelijkheid vergunn.ing)

15.1.

De geldigheidsduur van deze vergunning bedraagt 10 jaar, gerekend vanaf
onherroepelijk warden van de vergunning.

15.2.

Indien binnen deze termijn begonnen wordt met het aanbrengen van de definitieve bovenafdichting, dient vergunninghouder een nieuwe vergunning
in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aan te vragen een jaar voordat begonnen wordt met het aanbrengen van de
definitieve bovenafdichting.

15.3 .

Indien binnen 3 jaar na het onheroepelijk worden van deze vergunning
nog niet is aangevangen met de lozing, vervalt deze vergunning.

VOORSCBRIFT 16 (rapportages en onderzoeken)

16.1 .

Vergunninghouder dient binnen zes maanden na het onherroepelijk warden
van de vergunning een rioleringsplan overgelegd te hebben aan het hoofd
van bureau Handhaving van de Dienst Water en Milieu van de provincie
Utrecht.

16.2 .

In dit rioleringsplan dient aandacht besteed te worden a a n het rioleringsstelsel op de inrichting, de geinstalleerde zuiveringstechnische
voorzieningen en de lokaties van de controleputten.

16.3 .

De wijze van opzet van het ri8leringsplan behoeft de goedkeuring van
het hoofd van het bureau Handhaving van de Dienst Water en Milieu van
de provincie Utrecht.

16.4 .

Voor 1 januari 1995 dient vergunninghouder een onderzoeksvoorstel ter
goedkeuring bij het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht (Dienst
Water en Milieu, bureau Hand.having) in te dienen, waarin aandacht wordt
besteed aan de kwaliteit van het taludwater dat geloosd wordt op oppervlaktewater.

16.5 .

Voor 1 januari 1996 dient vergunninghouder over het in 16.4. genoemde
onderwerp gerapporteerd te hebben aan het college van Gedeputeerde
Staten van Utrecht (Dienst Water en Milieu, bureau Handhaving) .

16.6.

Vergunninghouder dient binnen zes maanden na het onheroepelijk warden
van de vergunning een algeheel onderzoek te hebben uitgevoerd naar de
kwaliteit van het grondwater.

16.7.

De uit te voeren analyses dienen te worden uitgevoerd door een STERlaboratorium. De uit te voeren analyses betreffen alle in voorschrift
2.12. en 2.13. genoemde stoffen.

16.8 .

Voor l januari 1996 dient vergunninghouder over het in 16.6. genoemde
onderwerp gerapporteerd te hebben aan het college van Gedeputeerde
Staten van Utrecht.

BIJLAGB

:n:

De in de vergunning genoemde bemonstering, conservering, analyses en overige parameters dienen te warden bepaald volgens de onderstaande analysemethoden. De
zogenaamde NEN-voorschriften staan vermeld in de "METHODE VAN DE ANALYSE VOOR
AFVALWATER" van het Nederlands Normalisatie Instituut (N.N.I.):

Afvalwaterbemonstering
Ccnservering van watermonsters
pH
sulfaat
minerale olie
Som minerale en dierlijke
vetten en alien
cadmium
cadmium
chroom
chroom
koper
koper
load
lood
nikkel
nikkel
zink
zilver
kwik
cyanide
organische chloorkoolwa-terstoffen
vluchtige organische halogeen
koolwaterstoffen ("JOX)
EOX
N-Kj

czv
BZV
arseen

NPR 6600 (uitgave april 1993)
NPR 6601 (uitgave december 1983)
NPR 6616 (uitgave 1982)
NEN 6487 (uitgave 1982)
NEN 6675 (uitgave 1989)
NEN 6675 (uitgave 1989)
+ provincial.e bijlage IV
NEN 6452 (uit•:rave 1980) -ontsluiten vlgs .
NEN 6465(1981)
NEN 6458 (uitgave 1983)-grafietoven
NEN 6448 (uitgave 1981)-ontsluiten vlgs.
NEN 6465(1981)
NEN 6444 (uitgave 1977)-grafietoven
NEN 6451 (uitgave 1980)-ontsluiten vlgs .
NEN 6465 (1%:)
NEN 6454 (uitgave 1981)-grafietoven
NEN 6453 (uitgave 1980)-ontsluiten vlgs .
NEN 6465(1981)
NEN 6429 (uitgave 1983)-grafietoven
NEN 6456 (uitgave 1981)-ontsluiten vlgs .
NEN 6465(1981)
NEN 6430 (uitgave 1982)-grafietoven
NEN 6443 (uitgave 1977)-ontsluiten vlgs .
NEN 6465(1981)
NEN 6462 (uitgave 1982) - ontsluiten vlgs.
NEN 6465(1981)
NEN 6449 (uitgave 1981)
EPA 335.3
VPR c 88-12
NEN 6401 (uitgave 1991)
ontwerp NEN 6676 (uitgave september
1991)
NEN 6481 (uitgave 1983)
NEN 6633 (uitgave 1990)
NEN 6634 (uitgave juni 1991)
NVN 6432 (Nederlandse Voor Norm, uitgave
1988), hydridetechniek

BTEX
Polycyclische aromatische
koolwaterstoffen
(16 PAK's)
Chloride
Onopgeloste delen
!ndamprest en glo.eirest
Feno.I index
Fenolen
(Minerale) olie (GC)
Organochloor pesticiden

VPR C 88-10

VROM (uitgave 1988)

VPR c 88-11 VROM (uitgav e 1988)
NEN 6470 (uitgave 1981)
NEN 6484 (uitgave 1982)
NEN 6620 (uitgave 1986)
NEN 6670 (uicgave 1982)
VPR c 85-14 (uitgave 1987)
VPR c 85 -1 9 (uitgave 1987)
VPR c 88-16

Een w1Jziging in een normblad wordt automatisch van kracht dertig dagen nadat de
wijziging door Gedeputeerde Staten van Utrecht ter kennis van vergunninghouder
is gebracht, tenzij binnen die termijn bij Gedeputeerde Staten van Utrech t
schrifteliJk bezwaar is ingediend.
Indien vergwininghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde
atalysemethode t e volgen en aantcont da be r sultaat niet significant afwijkt
van de hierboven genoemde methode kan die andere methode warden gevolgd, nadat
daarcoe doo r het hoofd van het b reau Hand.having van de Dienst wa er en M"lieu
van de provincie Utrecht toestemming is verleend .
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Stroomschema waterzuivering

Totaal minerale,

plantaardige en dierlijke olien.

Principe
Bij

het

totale gehalte aan minerale,

plantaardige en dierlijke alien

worden polaire componenten meebepaald.
met als extra stap,

het meten

NEN 6675 kan worden gevolgd

van het freon extract voordat er florisil

aan is toegevoegd.

Werkwijze

Volg het NEN 6675 voorschrift,

tot en met de tweede extractie.

Beide extracten moeten verzameld worden in een maatkolf van 50 ml.
(In de NEN staat de tweede keer ten onrechte een konische kolf).
Yul.de kolf aan met freon tot 50,0 ml. Pipetteer hieruit 25,00 ml
in een goed afsluitbare konische kolf.

Voeg hieraan 0,5 g florisil

toe en vervolg de procedure volgens het NEN 6675 voorschrift.
Met de oplossing die met florisil geschud is,

wordt het gehalte

aan minerale olie bepaald.
Het extract dat in de maatkolf is achter gebleven en niet met
florisil

is behandeld,

minerale,

wordt gebruikt om het gehalte aan totaal

plantaardige en dierlijke olien te be~alen.

Meet de oplossing

volgens 8.2

.

Berekening
De gehaltes worden berekend met de formule zoals gegeven in
punt 9.

Bij

de bepaling van het gehalte aan minerale olie is

een extra verdunningsstap van 2 toegepast.
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P*'ramt'(er

JutU.m}; •;1oor l!Hainda~!'d :.wev~ :· J m.o:.c~ t eio ol

sltec!Wurde:

M-l liJll
water

&raltiaturdc

?-'•lrrtx:dt:m

w ~ 1 i:: tbodc:m

w.ler

l 2'tl: l ot"oo: qdont,ch.ir: !It o [ e n 40 \

lutulJ'JJ

l S9g t" n a ~ Vdi!S l'"dcn voor :z.ware

\OCUU"1WUrd c

inte Nct.t l~urde:

·~·nr.,..,Llllle

~· ~ t crboGem

'O."l\CfboddD

walCfbcdan

C'Alaorflmt"'!""
U.U I

l

TrichJoolbalzmon

11.01

O.•

O.J

'Te11Khloolbalzmon

0,01

0,2

O.l

PmWhl<>olbalzom

O.llOlS

P.J

n.J

HeW:hloo.-

0,0025

o.ocw

(!_<~

Dic:blo<>rb<mmm

M

30

Cb1°""""1zoe,
PCIJ'1

PCB-28

M

11.ClO I

PCll-ll

M

0,00.S

11,1))

0 .001

0 ,(1.).>

om

M

O.O<M

0.......

O,UJ

PCB·llB

M

o.oo.i

0.004

0,03

PCB-138

M

0.004

Q,((\O

O.Ol

PCB· Ul

M

0.004

0:1'()4

O.OJ

PCB·l80

M

0 ,004

0,004

U.Ol

Sora 6 PCB'•

M

om

Sam 1 PCB'J

M

PCB·I OI

0,1

T~eede

Kamer , vergaderja a r

1993 - 199~ .
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BUlq. V: OYt-r·xkht ~ a&ru:(·, sr-cru.-. \od.Jln.i)·. •1Qnattrlnp · en lni tf'\r•ntl•tW•rd• va n b-• l•ni voor d• w•t•r (bod -..J :lnfal1tel:..
w;JC c::- .. r..ot ealse haha tn "Wo t c r tr. f-9 /l, l c n l: \J " tid e .:-~ -.rc1<11c ld
w4 i. erbodem • gchllllt. e \n ._.e t c roodem lln l'\ltiJ/k9>. omg ... rek. ... nd n.s.,r d e 1!-ll1ndD 4rdbod ~ rri OP 't or g•nlochc eto! e n 2S. '
-:wo re 1:11oc t .,, l e n e n or9.:int1111c'tic 1T1 l C'r .ovc ron t:rc!ntl] l n9cri ; 1:epe.c t \ e vc lt ~k c a n I.acto r L~ en 2' hogi;r d a n v-oor •Je. bodcm .

puam<\CC

h.1-:u111: v oo r • t o1hl 116:-d :c·... - ."end ma t e .: 1~ 0.l t~O '

Jtroe.tw·a.ude

M/1 liJtl

t=wM:d•
"'11 crbo:1an

w.t.IC'f

water

O.'.alc~

1 1q<1c .!!'lch ~ et o t

eon

"''°

tii

luttJt!':I

1 !gg.ctt d oe v oardi:n VC"Cr

tixu i:c,~1.1.'Ufdc

inta-.-cuicwurde

si&n&lcr\Jw.-i.wu(dc:

..,,1~:b:dc:m

wa1etbc:dcm

'a'llcrbcdcm

O'fflN'~Aloor •1.11rljding"""'4<lm

O,OOZ.)

Aldrin
o.011w11

~Jdrio

o.ooos

2.0 ng O

J,O.J

t l .0 4

O.OOl

J.(lil

ll,IJ.l

0.00"...S

Ml

11_1.1't

).Of

um

Aldrin + Dieldrio

En1rin

J,<r.?

Drim

DDT tiocl. ODD m t>OEl
a-En1osulran

M

a-Ei>1oou1fan + sulraal

M

o.cms
0 ,01
0,002.)

a-HO!

n.m

0,001

6-HCH
y-HCH

0 ,,,.

(tindAanl

HCH-vcrt>imQm

M

0.2,..11

o.oooos

10.0 "'

0,001

"·
2

M

0.002.S

Hepeachloor

0.002

HepCa<:hloorqxQlc

l,O?

HepW:hloor + epoxidc

....~~ ...................................... ____ ___ ___ ..................... --···----··--"''""

OJ!ll'l.S

Hei<ahloort:ll!Odif:n

11.m

).0:?

0.01
0.1.2

>.O?

n,1}1

U. I

San pdticltlen
Cldtxif/""'1111

Maoocbloorfmolen

0.2-'

0.002.S

p

1)J1..

Dicbloorfmolcn

0.08

o.ooo

(l.08

•).003

Tricliloorf.,,.,lm

o.o-.s

0.001

2.'

•), I

Tdndlloorf-1al

0.01

0,001

I

l),(i9

0,0:!

'l,002

o.os

Q,CC

PaUcl>!QC>rfmol

~1

10

Cbloorf<ilolen

Tweede Kame=, vargadorja&r
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BUlae4i V: Ovenkht va:n at rc~r·. crcn •.. \orttlnet ·. 1itpUlfcr lnaµ• en lntct"'tnl lC:t'll";f;et'd•

b e l an~

.io f'

d•

"' • t. • rtt~ od•:. ) )rwallt: e it. .

~a t ~ ~ . tot aa !ge hGltc in vo l e r $n )'9/1 . t e n ~ !} dnd r r& vet~~ ldl
'IJ& t e rbod-cm • g e hlllt c in w-at e rbod !!ft'I [ln mg/kq>. 0~9 -= :-!:'l: e nd n"'l'lr <l e ist.o.nd\'1 4 rdbodr.if1 no t org o nleche ato f e n ,5 '
2:\Ja r c rr:ic t 6 len t: n o rQ-&nlache m1c : cv -: ronr:rc 1nl9tng"'.: 11 r - epcc1t r vr l,)k. c "' n fl1ctor l,S -=n 2 hoqf".:~ d an voo r d e br:xl c m.

w.tcr

w1 terbiXlan

aJ&lC'f

toclllnvv.rutd.c

I n::risWN.nie

>lttct'W.aanlc

Mn llj><

pifllDC ~Ct

lutum): veer e<. a niJ.n..,rd t iJevcnd mo.re: l o. ta I 120 '

w1tcrbadnn

u..atr- rtoJcm

c r9innl:9Ch c ·eto t en 4 0 '

----

!utumj

I \gge n de wGa rde n voo r

UuC"t"\·cntiC"Wun1"

~i&na.tmi..swun:lc

"'•t.crbodan

-lntJodcrn

OrpnDfolfor llt31rl}dlngsnddddnt
Cholincsl•!U•

n:mru,.

0.)

M

o.~-

DichloorvO.
0,0 1

Triazo[oo
AZinfoo-m<til)'l

0,00006

0 ,7 toSll

0.01

AZinfos.".!hyl

0,01

Falitrol.hlon

o.os
OM

0,2

Paralhlon-mothyl
o.o~ ~II

Di.Nlfolal

O.OCXXl4

5,0

0.0 1

1..1

~ II

0 ,(J(IJ

O,QO)

TricbJQOJ1pn

0.002

a.maroo
0,9

0,00007

~11

JO.o ..n

o.m:i

0.02

Failian

0.1

Faxiln
Malathion

0,

0,0 1

P-lhlm .,. -m:lhyl

t)i.azjnm

20.0 11111

0 ,4

Danctoo

Panlhioo-etb;yl

0.03

0.{}4 ngll

0.00002

•.O._11

0.00?

O,OOl

Moviafoo

0,00)

Pynzoroo

0.1

OxyJr'!tl<llloD'lllCl!tyl

Ofl0Md11.,,.,f11"4/ngm

'TIITO
Tru..l)llW>-YtfbiDdillccn
Tri(eeyllin-verbindirgcn

Cl.I 1'411

0.0001

J0,0

~ II

0.001.S

0.01

o.oou

0.01

0.00 1
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8Ula&t V: <>ven:lcht wn tlnef-. r;rens-, todtlnp-, slenalerlnp- en lntervenllewa•rd• van b•lang voor d• ~•t•r (bod.ml kv•litait.
w~ter. totaalgehalte in water 1n ~g/l. tenzlj and~rs verme)d)
waterbodem. gehalte in waterbodem (1n mg/kg), omger~kend naar de ecanJaardbodem (10' orgdnische etof en 2S'
z-.rare metal en en org.,nleche mlcroveronl relnlgingen respect level l jk ~en factor l, 5 en 2 hoger dan voor de bodern.

crcmwurde

tlrttl\vurdc

M/ILijsl

puunetcr

l •.Jtum); voor stan..:ldard zw~vend mat~rlaal

water

watcrbodem

water

walerl>l:ido:n

(2•J

\'

?l<Jdnlsc-he stof en 40'

lutum)

l\ggen de \llaarden voor

lortsing3wurde

intcrvcsitiewutdc

•i&nal•..U.•wunl•

walerbodan

watcrbOOcm

watcrba1cm

OVUIG ND:T-GrBALOG!!<URl>E VUUll!<DINCtN

FmDlll<rfllddnl

O.D2

Dinoseb

0,3

-

DNO<.:
0..-m

0,5

Aldi~rb

0,5

Durnil

0,03

Carbc:Dd&zim
ClislrJDcarllalrtd ..,

1,0

MIUIOb

35

0,02

Thinm

0, 6

Zinob

0,01

Motbam-nalriwn

0.<n1• ll»Jlm
~roxide

(fem!)

Minentle oLi'

100)

50

M

3000

XlOO

2

Aniline

200

NTA
OVUJGK GEILUOGENURDI VIlllll!<DINGI>

(.'Jlloo,,..-mo.zy-ootflon""'' (l1<rflld«n)
II

2,4-d

0,2

1c.cpa

0,1

TNuin<1

Atrazine

0,00005

1,5 og/l

100,.0 og/l

0,002

6

0,4

Simozine

.,..•.teede Kamer,

vergaderj.aar 1993-1St ~4,

21 250,
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BUiac- V: Ovt;ulchl wn Mruf·. sr•n•·. tod tlnp ·, •-l cnaltrlnp·· f'_n lnhn·cnlh•·1.. rd• • an b • l • n\

, "r d•

""'-• t•:' I bod. .) lnl& 11 t • l t .

v4ter • totoolgeholte 1n v 4ler tn ~g/I. ~en1!) ondert ver~cld l
voterbode=i .. gehalt e ln vo tcrbodee nn eq/k91. c-r:'3er -k"!nd r.6t11r de e· onJ••rdbod,.~ n o \ c r9•nl • Che 1tof en 25 '
: ware "''"t•lcn e n or9on1 • cho "'tcr ovcr ~nt.:<\ntql nlJ~ " re1pe ct lev-:llJlt cen foct o 1 l.~ e n 2 :J().3er der voor d e bodcm.

i.1111iju

~

,n:n.wulll<

Jlfcct'O.'urde:

•·.icr

lutum \ : voor- e-tondocrJ :z""'cvenc rntt.t ... d<tdol

G.>atcrb9r:Sau

watetbodan

waler

n o ' Qrq4ntec:h-: tto! en ~ o ' htt 'J") llg-ge-n de v oordcn voor

lOt"U~JW&lrdC

in1 crvcna icwu :de

•iinat<.U..s wurd<

-.atcr~cm

watcrbodcm

Wllf'tbodcm

Ro1t>1•""'1t--m
0,01

Trilluantin
Pa11&c:hloomitrobcm«n

O.l

O.•

l')•rttArlo<krt
0.6

(.'yptrtntlhrin

0.4

OclllJn&nn

0,8

Pcrm<lhM

1,6

Bircntlvln
MIU...
0,1

Pnip&c:hloor
Al'OIJtllllKA~

ddH,...,.,Ottat

Uwroo

3.3-dicl1Joortxmicllnc

0.1
O.l

<Atf>o.dlrflMn
CapWol
Captan

0 .2

O.l

T\.leede Kamer, vergaderj aar 1993-19'4, 21 2SO. nro . 27-28
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&Ula.It V: Ovenlchl van ltrur-. cren1-, lot(1lnp·. 1lenaJerlnp- en lnltr"'Yenlle'Wliiliard• van b•lang voor d• va t.•r (bod••) Jofali t•i t.
water• totaalgehalte 1n water 1n ~g/l, t enz1j anders vermeld )
wat~~rbodem • gehalte in vaterbod.em (1n rrg / kqJ. omgetekend na"tr de etand.?i.ardbodem (10 ' organlsche fltof en 25 t
zware metalen en organleche microverontrr:1n1glngen r~eipectle\leltjl< een factor l.5 en 2 hoget" dan voor de bod.em.

water

voor etanda.1rd zwev~nd matet ldal

c1cnswa&Jde

slrcetwa&J'de

M!l lijs1

pe.ramder

l1Jt'Jm):

waler

w.slerbodc:m

watcrbodan

(20 tr o r•3 a nisch~ staf en 40 t

lut•;m)

ligg-:n de waarden vaor

tocuingswurde

intervcntiewaarde

si,&.nalerirc1wurde

wakrbOOan

watcrtxxlc:m

wa'crbodcm

z,,_..COO.It
MolybdtCll

20

240

10

200

20

Ton

62~

20()

Buriwn
V1lluAli,re laalogem bo,.,.,_eN!lOffm

0,001

Trichlooret.hu..i

in

0.001

Trichloorm<lhaan

0.001

T1etrac.h.loorethun

n.001

Tetnc.h.1oortT'elhaan

0.01

Tet.n.chloorclhccn

0,01

Chloorpropccn
Eralo6rt:lllfll"'-oro~m

0.01

MCllOChloornitrobcm«:n

0,01

Dichloomitrot>mzecn
<herl6• Mlcro•e"'rtlrtinigt.ngm

20

Cyanide (tawl vriJ)
Cy.rude (canpla pH <

-

6~

~)

~

Cyan'de (canpla pH> - ~'

0 ,05

l'lmzeen

Elbylbmz=
Tohleen

Xylc:nm
F<mlm

om

50

0,05

130

0,05

25

0,05

40

0.1

EOCL(Toual)

0,1

'Jl'etrabydroftlrau

0,4

0,1

Pyridine

0.1

'Jl'~oftCIJ

-·"eede Kamer,

vergaderja.ar 1993-1994, 21 250,

90
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8ijba.et V: Ovuzlcht van airut·. vent·, toe1.111n&J.-. s1IJUl.lcr1n~ en ll"ltlf.rvcndsv.'lia.rd •

van b:•lar.c;,

_,r d• wat•r lbod•alJfwa l1te1t.

¥ dter. tote c l9 e h41t ~ I n ~6 t er ln ~g/l . t ~ n~t) a nd ~ 1e v~rm ~ !JJ
Wt11ler bod e m .. g e h 'L\t t c i n 'W-O l ~r bod e m l ln mg/kq t. oni9~re- \:.-c;r.d n o .of rJ i: Md.ndd .a.rdbod e m (10 \ o tqtllnt a chc e to ! e n 2S 111
zwore m.c t a l en e n c t gon lache- mlc r o vcr ontr- e ln!qln9eri teBp e cr l e v e-1\) :IC r.e u f actor 1.~ e n '2 h()"J e r- d o n voo r d o b od om..

p&rameler

sra»Ot-"Un'.lc

'UC'C~'Urdc

M n lij"
water

lut.um11 voe ;- !t tondo.i:ltd Z"'~v ~mi:I eiiblr;t\.aal

w1 1crtxdan

water

9"1lcrbodcm

12n \ r t 911n1echie ll:. o t e n 4 0 •

!199en d e 'Wa.tr.rd~rn v oo r

lOC'lS U~9.'Urtk

tn1crvcn1i ~·urdc

1'ignalC'.V.Jw&&tdc

'-" •1 c: ft'i(clc:m

""&CccbocSan

O/ll(!rbcdcm

0 ,1

no

Styrcen

11.I

10()

Fulltm(Towll

0. 1

60

C)'cldlclUIOll

~·J l·.itnl

Geo:Uie.nlc PAK (T OI.Hit
Hcp<un

Ocwn

20

Thioey&JUtcn
Crosolcn

!il

C11Khol

Rcorcinol

TU

Hyd~

10

<A<Mor<t nk lt>o/w61t.,t0Jlm

1,2-0ichloorctl\u.n
20

Dlchloormclhull

0 ,(

VlrQ!lchloridc

10

Cbloom>ll.alccn

!al'IJdf"l""'6ikltn
Cul>uyl

2

Cuboturan

Tweede Kamer,

vergaderjaar 1993-1994 , 21 250, nro . 27 - 28
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BU-.,. V: Overzlchl

\'IUl

llreer-, uen•-, lodJlnp-> •ler-Jerlnp- tn lnlerventle"Waar.i• van belang voor de water (bodem) kwalitei ~-

wai:vr • totaalgchalte ln water tn µ.g/l, I enzl j ander~ v~tmeldl
waterbodem • gehalte \n waterbodem (in mg/kg), omg~rek.end naa.r de etandaordbode-m (10 \' orgdr.leche stof en 25 '
zwa.re metalen eri organleche microverontrelnig l ngcn r·~epe c t1evel1jk ecn factor 1,5 en 2 h cqer dan voor d4~ bodem.

water

Al&crncne

pa.rametc~

M

Klan. ,cur, Jc.bJim. va,[ aJ\oal,

water

w.stcrbulcm

walcrbodcm

(:.1.0 II

ori3dnlsc-h~

etof en 40 \' lutum)

liggen de 'tl'aarden voor

toellirigswaardc

intcrvaiti~urdc

1i&nale~1wurde

walcrbodcm

warcrbodan

waterbcdcm

Hot water mai niet ziohtb&r of Nikbu.r vcn::11l·

troebclirc

~ini&d

zijn
2.1

M

Tanperaruur C'C)

Zwntor
echler:

crenswurde

JtrcrfWu.rde

Mn lijst

parameter

lut 1Jm); vo o r etanda titd zw~vt:nd m~'(f"t laa!

(men)

M

M

· 4<n0rmaliseerde bckm/1esoiM1e bclten
kanalenlwielmlpet&aten
· :.1lM:1swatercn/1lo<~

M

Zwrgrud (n. pH)

M

Doorr.icht (z.n. meter)

M

0,4

M

0,ll

Nwrllnl<rt m IUlmf.
Tot.ul rosrut (j,

Z,

n. "" Pn1

9.0

2,2

M

Cblorol'.YI·• (o. z, 1•&n)

M

Ammooill

M

z.o ....,.

s

I"'""""''" (tl><I Wd<r)

Tot.ul •tibtor (z. '" "" Nill (Kj-N + Nu, + NO, I

Ni l)

(q

., 6,.1

100
0,02

(U>d .,....,,

Cblqride (O.
Fbloride (tn&

me

200

M

Cl/1)

1•.1

Fm

M

l!i1'mide (!Jl& Brn)

SU!lut (IIW SO,IJ)
JlldooaiKr. ,,.

'00
"

M

I"'""""'"'

(Bqn. o eq - 21 pein
0.1

tac.ale a-&ctivitcit (j)

1,0

llesl B-activiteit (j)

200

Tritium-activiteit (j)

- ""1eede Kamer, vergaderjaar

-.

1993-19~4.
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BUtace V: Ovenlcht van street-, cnn1-, totlllnp-, 1ICJUl.lerlnp- en lnlervenllunard• van

belang ot'bor de .,,at•r (bodea) kwalit:eit.

water• t o taalgehal t e tn water l n µg / l, t enz 1) andere v~t m cld l
waterbodcm .. gehalte ln wate:-bodcm (ln mg / kgl, omg~cr.-kend naa ~ de standaar-dbodem { 10 \ o rganlache atof en 25 \
zware mctalen en organleche ml c r o ver on tre1nlg 1ngen respec t levelljk ecn fa("tor 1,5 e n 2 h og cr dan voor de bodem.

M tllijst

i>-runt'tcr

voor s r and<icHd zw~ v ~ nJ. mdtt:cla nl

1n:mwunk

slreef'Wu.rdc
waler

lut 1Jm ) ;

walcrbodcm

Mter

watcrbodc:m

( ~O \

o rq<2rtl s che et o f en 40 \

l•Jt1Jm)

llggcn de wa.arden voor

tocl.lin,gJwurdc

intervcnlicwurde

si&.nalerirw,swurde

watcrho::frm

watcrbcdcm

waterbodan

Bacltrlalofl1cllt paramduJ

lbcrmo<ol<nnie coli' • uncdiwi. MPNiml)
Biol0&i.lche bcoordelirguystcmai

20

M

per watcn)'1.tc:cm uitwer·

ken·

n = afwijkingen van nature zijn toegestaan
j = jaargemiddelde
z = zomergemiddelde waarde voor eutrofi eringsgevoelige, stagnante wateren, april t/m september
= deze uitwerking kan voor vijf typen oppervlaktewateren geschieden volgens een systeem dat in opdracht van de STOWA al is
ontwikkeld voor stromende wateren , sloten , meren en plassen en nag wordt ontwikkeld voor kanalen en zand, -grind en kleigaten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 21 250,

nre. 27-2B
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De getalswaarden

streefwaarden

In de tabellen is een aantal verschillende kwaliteitsdoelstellingen
voor water en waterbodems weergegeven. Tevens zijn de toetswaarden, die relevant zijn voor de beoordeling van de kwaliteit
van baggerspecie opgenomen.

De regering heeft met haar beslissing over de notitie MilBoWa
(TK 1991-1992, 21 990. nrs l en 2) streefwaarden voor oppervlaktewater en waterbodems vastgesteld. Deze waarden zijn
zonder verdere aanpassingen in de tabellen opgenomen, met
uitzondering van die voor PAKs in waterbodems (zie hiervoor).
In de notitie MilBoWa zijn streefwaarden vastgesteld voor opgeloste stoffen en totaalgehalten in oppervlaktewater. Hiervan zijn
alleen de getalswaarden voor totaalgehalten in de tabellen opgenomen, omdat de bemonstering, analyse en beoordeling van de
waterkwaliteit, zoals aanbevolen door de CUWVO, is gebaseerd
op de totaalgehalten in water. Uitgaande van het voorzorgprincipe
en het stand-still-beginsel prevaleren bij de toepassing van de
kwaliteitsdoelstellingen op streefwaardeniveau overigens, met
name in de Noordzee en de getijdewateren, lagere achtergrondwaarden boven dcze kwal iteitsdoelstellingen.

non71ering PAKs in waterbodems
Voor de PAKs i~ in aanslu iting op de interventiewaarden ook
voor de toetsingswaarden een somnorm gekozen. Voor de hoogte
van de nieuwe toetsingswaarde is. aansluiting gezocht bij het
Maximaal-Toelaatbaar Risico-Niveau (MTR).
In aansluiting op de interventiewaarde is als parameter voor de
som 10 PAKs uit de MilBoWa-lijst gekozen. Mede op basis van
de inspraakreacties op de lijst zoals die in het ontwerp van de
Evaluatienota Water was opgenomen, strekt deze aanpassing zich
thans ook uit tot de grens- en streefwaarde. Voor de streefwaarde
is de waarde van 1 mg per kg overgenomen uit de notitie Mi!BoWa. Voor de grenswaarde is op basis van de grenswaarde voor
de 6 PAKs van Borneff en de grenswaarden voor de individuele:
PAKs een (afgeronde) grenswaarde van 1 mg per 1 kg opgeno-·
men. Dit betekent dat bij de verwijdering van baggerspecie de
laagste twee klassegrenzen samenvallen, waardoor er voor PAKs
geen klasse I bestaat. Omdat ~t' korte termijn in het kader van de
evaluatie van de notitie MilBoWa de grens- en streefwaarde voor
PAKs nader bekeken zullen warden, en een eventueel onderscheid
voor het huidige verspreidingsbeleid van ondergeschikt belang is,
is op dit moment afgezien van een onderzoek naar de mogelijkheid van differentiatie.
Tweede Kamer,

grenswaarden
De grenswaarden zijn in de plaats gekomen van de "Algemene
milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000)", die in de derde
Nota waterhuishouding waren opgenomen. Getalsmatig komen de
girenswaarden grotendeels overeen met de waarden van de "Algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelsteJlirg 2000)"; enkele wijzigingen, die op basis van de notitie MilBoWa noodzakelijk waren,
zijn reeds bij Nota van wijziging op de derde Nota waterhuishouding (TK 1991-1992, 21 250. nr. 3) doorgevoerd. De wijzigingen
van de grenswaarden voor PAKs in waterbodems zijn hiervoor
reeds aan de orde gesteld . Net als bij de streefwaarden zijn voor
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de grenswaarden alleen de totaalgehalten in oppervlaktewater uit
de notitie Mi!Bo\Va in de tabellen opgenomen.

toetsingswaarden
De toetsingswaarden, die binnen het huidige beleid dienen om te
beoordelen of baggerspecie in aanmerking kan komen voor
verspreiding, zijn voor de meeste stoffen ongewijzigd ten opzichte
van de toetsingswaarden zoals opgenomen in de derde Nota
waterhuishouding. Voor een beperkt aantal parameters, arseen en
de metalen chroom, lood en zink, was echter aanpassing van de
getalswaarden nodig, omdat de interventiewaarde voor deze
parameters scherper is gesteld dan de toetsingswaarde uit de
derde Nota. Gezien de functie van de toetsingswaarde is in dit
geval de toetsingswaarde getalsmatig gelijkgesteld aan de interventiewaarde. Voor de PAKs is besloten over te stappen op een
somwaarde (zie hiervoor).

functie. Als in anaerobe waterbodems sprake is van overschrijding van de interventiewaarden voor uitsluitend zware metalen en
de gemetei; concentraties aan zware metalen onder de signaleringswaarden uit de derde Nota waterhuishouding Iiggen, dan
wordt aangenomen dat de actuele risico's van de verontreinig:ng
laag zijn. Verder onderzoek en eventuele sanering kan in dat
geval voorlopig achterwege blijven. In verband hiermee zijn ook
de signaleringswaarden voor zware metalen in tabel B. l opgenomen.

interventiewaarden en signaleringswaarden
De interventiewaarden voor (water)bodems, die aangeven dat er
bij overschrijding sprake is van ernstige bodemverontreiniging,
zijn in de notitie Interventiewaarden bodemsanering (TK 19931994, 22 727, nrs. 5 en 7) door de regering vastgesteld en naar
de Tweede kamer gezonden. De vastgestelde interventiewaarden
zijn in de tabellen B.1 en B.2 opgenomen. De interventiewaarden
nemen de plaats in van de signaleringswaarden, zoals die waren
opgenomen in de derde Nota waterhuishouding.
Voor zware metalen behouden voor de beoordeling van de waterbodemkwaliteit de getalswaarden van de signaleringswaarde een

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994,

21 250, nrs. 27-28
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