
Beschikking 

Waterschap Hollandse Delta heeft op 4 mei 2007 een aanvraag en op 17 augustus 
2007 aanvullende informatie ontvangen van HVC afvalcentrale Dordrecht Facilitair 
N.V., om een vergunnlng op grond van artikel 1, tweede lid Wet verontreiniglng 
oppervlaktewateren (Wvo). De vergunnlng heeft betrekking op het lozen van 
bedrljfsafvalwater, hulshoudelljk afvalwater en hemelwater In oppervlaktewater, 
via de rloolwaterzuiveringsinrichting (rwzl) Dordrecht. Het afvalwater komt vrij 
vanult de afvalverbrandingslnstallatle (AVI) aan de Baanhoekweg 40 in Dordrecht, 
kadastrale aandulding: gemeente Dordrecht, sectie R nummer 1996, 2997,3003 
en 6263. 

Overwegingen ten aanzien van de procedure 
In de AVI worden hulshoudelijke en daarmee vergelijkbare afvalstoffen ver
brand. Vanuit het bedrljf wordt afvalwater, via de rwzl Dordrecht geloosd in 
oppervlaktewater. Gelet hierop is op grond van een Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) als bedoeld In artikel 1, tweede lid van de Wvo voor deze lozlng 
een vergunning vereist. De AVI Is een bestaande inrichting waaraan In 2003 
voor de huidige lozlng een Wvo-vergunnlng is verleend en in 2005 een wljzi
gingsvergunning. Deze Wvo-vergunning is geldig tot februari 2013. 
Daarnaast valt HVC onder de Europese richtlljn 'Integrated Pollution Prevention 
and control' (IPPC). 

HVC gaat de verbrandingscapaciteit verhogen en daarom de installatle uitbrel
den met een vijfde verbrandingslljn. V~~r de uitbreiding van de installatie is een 
Milieueffectrapport (MER) opgesteld en zijn vergunningen, waaronder een Wvo
vergunning en een vergunnlng in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) aan
gevraagd. Op 4 mel 2007 heeft HVC de MER en bijbehorende vergunningaan
vragen ingediend bij Provincle Zuld-Holland. D.d. 17 augustus heeft HVC hierop 
aanvullende informatie ingedierid. 

De MER heeft van 8 oktober 2007 tot 19 oktober 2007 ter Inzage gelegen. Hier
op zljn geen adviezen en zienswljzen binnengekomen. 

De Commissie MER heeft blj toetsing van de MER, In eerste instantie, tekort
komingen geconstateerd. Naar aanleidlng hiervan heeft de aanvrager (Inltlatief
nemer) aanvullende informatie aangeleverd. Op 16 januari 2008 heeft de 
Commissle MER een toetslngsadvles ultgebracht. De commissie Is van oordeel 
dat in de MER en de aanvulllng voldoende Informatie aanwezig is om bij de be
sluitvorming het mllieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven. Ten aan
zlen van het compartiment water heeft de commissie geen aanbevellngen ge
daan voor de verdere besluitvorming. 

De aanvraag voor de Wvo-vergunning heeft betrekking op de lozing vanuit de 
installatie nadat de vijfde verbrandingslijn inwerking is (naar verwachting medlo 
2009). 

Beide aanvragen (Wm en Wvo) worden overeenkomstig hoofdstuk 14 van de 
Wm gecoordineerd voorbereld en behandeld. In een overleg tussen Provincie 
Zuld-Holland en het waterschap is beoordeeld dat in de aanvragen geen Inhou
delijke tegenstrijdlgheden voorkomen. De advlezen over de aanvragen die de 
Provincie Zuid-Holland en het waterschap aan elkaar hebben uitgebracht respec
tlevelJjk op grond van artikel 8.31, eerste lid Wm en artikel 7b, vlerde lid Wvo, 
waren hierdoor positief. Provlncie Zuid-Holland verzorgt de coordinatie. 

Geiet op de aard en omvang van deze lozlng zijn ingevolge artikel 7 van de Wvo 
op de voorberelding van de beschlkking de afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) en de afdellng 13.2 van de Wet mllieubeheer (Wm) van 
toepassing. Daarnaast moeten de, ingevolge artikel 7, vierde lid Wvo, bedoelde 
bestuursorganen in de gelegenheid worden gesteld advies te geven omtrent het 
ontwerp van de beschikking. 
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Gelet op artikel 1 lid 1 van het overgangsreglement voor waterschap Hollandse 
Delta Is bij het navolgende besluit tevens rekening gehouden met de bepalingen 
uit de Lozingsverordening Hollandse Eilanden en Waarden. Daarnaast is reke
ning gehouden met de Verordening Waterbeheer Zuid-Holland en het Integraal 
Waterbeheersp!an ! en II (!VVBP I en II). 

Het ontwerpbesluit heeft van 11 februari tot en met 25 maart 2008 ter inzage 
gelegen. Hierop is geen zienswijze binnengekomen. 

Overwegingen ten aanzien van de bedrijfssituatie en de lozingssituatie 
In de AVI worden huishoudelijke en daarmee vergelijkbare afvalstoffen ver
brand. 
Het afval wordt naar de AVI aangevoerd met vrachtwagens, opgeslagen in af
valbunkers en daarna verbrand in de ovens. Bij dit verbrandingsproces komen 
verbrandingsgassen (rookgassen) en warmte vrij. De rookgassen worden be
handeld in een rookgasrelnlglngssysteem (RGR) alvorens ze -gereinlgd- de 
schoorsteen verlaten . Bij de behandellng van de rookgassen in de RGR komt 
waswater vrlj, dat wordt gereinigd in een eigen afvalwaterbehandelingslnstallatie 
(A RAj aivorens het geloosd wordt op de rwzi. 
De warmte die vrij komt wordt gebrulkt om elektriciteit op te wekken. 
De AVI is een volcontinue bedrijf. 

Het afvalwater dat behandeld is in de ARA wordt direct geloosd op de rwzi. Het 
overige afvalwater dat vrijkomt bij HVC wordt via de terreinriolering (gemengd 
rioolstelsel) en een gemeentelijk (DOV) gemaal afgevoerd naar de rwzi. 

In de huidlge situatie bestaat de AVI uit 4 verbrandingslijnen, waarvan er 2 be
schikken over een stoomketel voor de product ie van stoom ten behoeve van het 
opwekken van elektriciteit. Begin 2008 wordt gestart met de bouw van een 
5e verbrandingslijn met stoomketel. Naar verwachting zal deze lijn medio 2009 
in proefbedrijf gaan. Zodra de vijfde lijn in proefbedrijf gaat, start de overgangs
situatie. Tijdens de overgangssituatie, die maximaal 2,5 jaar duurt, zullen aile 
lijnen (1 tIm 5) in bedrijf zijn. Na de overgangssltuatie worden de lijnen zonder 
stoomketel (lijn 2 en 3) bulte':l gebruik genomen (eindsituatie). 

Op het terrein naast HVC is de Regionale Stortplaats Crayestein-West 
(Baanhoekweg 40, kadastraal bekend sectie R, 1996 en 2997) gelegen. Op de 
stortplaats ligt niet gevaarlijk afval gestort. Vanuit de stortplaats wordt perco
laat- en kwelwater, samen dralnagewater genoemd, geloosd op de terrelnriole
ring van HVC. Voor deze lazing is in 2004 aan Gevudo GR een Wvo-vergunning 
(0308710)verieend. 
Ten behoeve van de bouw van de vijfde lij n heeft HVC een deel van dit terrein 
(stortvak 1 en een gedeelte van stortvak 2) aangekocht. Met de aankoop van dit 
terrein heeft HVC de verantwoordelijkheid op zlch genomen voor de totale lazing 
van het drainagewater afkomstig van het terreln van de stortplaats. Tijdens de 
overgangssituatie en in de eindsituatie zullen de stortactlvltelten en de pUin
breekactiviteiten op de stortplaats niet meer plaatsvlnden. 

Grenzend aan het terrein van HVC is ook de verbrandingsinstallatie voor zieken
hulsafval (ZAVIN) gelegen, de rwzi Dordrecht en DRSH Zuiveringsslib NV. 
De verbrandingsinstallatie van ZAVIN beschikt net als HVC over een natte rook
gasreiniging. Het afvalwater dat vrijkomt uit de rookgasreiniging en het slak
kenwater wordt behandeld in de ARA van HVC. Het overige afvalwater van 
ZAVIN wordt geloosd op de terreinriolering van HVC. 

Uit de aanvraag blijkt dat jaarlijks vanuit de AVI naar verwachting de volgende 
afvalwaterstromen zullen worden geloosd: 
a. huishoudelijk afvalwater in een hoeveelheid van 1.700 m3

; 

b. afvalwater afkomstig van de rookgasreiniging In een hoeveelheid van circa 
175.200 m3 in de overgangssltuatle en circa 122.640 m3 in de eindsituatie; 

c. slakkenwater, In een hoeveelheid van circa 43.800 m3 in de overgangssitua
tie en circa 35.040 m3 in de elndsituatie; 
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d. afvalwater (afvalwater rookgasreiniging en slakkenwater) afkomstig van de 
ZAVIN in een hoeveelheid van circa 43.800 m3 

e. mogelijk verontreinigd hemelwater, afkomstig van 500 m2 dakoppervlak en 
4.000 m2 verhard oppervlak 

f. ketelspuiwater, in een hoeveelheid van circa 35.040 m3 

g. regeneratiewater afkomstig van de demiwaterinstallatie in een hoeveelheid 
van circa 26.280 m3

; 

h. drainagewater In een hoeveelheid van circa 130.000 m3
; 

I. overig afvalwater In een hoeveelheid van circa 26.280 m3 in de overgangs
situatie en 17.520 m3 in de eindsituatie; 

j. niet door bedrijfsactiviteiten verontreinigd hemelwater, afkomstig van de 
dakoppervlakken en verharde oppervlakker van HVC en ZAVIN. 

Ad a. 
Het huishoudelijk afvalwater komt vrij bij de sanitaire voorzieningen van de In
stallatie van HVC, de installatie van ZAVIN en het tljdelijk kantoor van DRSH 
(tot circa 2013). Het hulshoudelijk afvalwater wordt geloosd op de terreinrlole
ring. 

Ad b. 
De bij het verbrandingsproces vrijgekomen rookgassen worden gereinigd In een 
RGR. Bij de behandeling van de rookgassen in de RGR komt waswater vrij. Ais 
waswater wordt gebrulkgemaakt van spaarbekkenwater. Het waswater wordt 
gerecirculeerd. De spui van het waswater wordt geloosd in de waswaterkelder 
en wordt van daarult behandeld in de ARA. 

Ad c. 
Bij het verbrandingsproces ontstaan bodemassen (slakken). De slakken vallen 
vanuit de oven in een met water gevulde bak (ontslakker) en worden vanuit 
deze ontslakker met een gesloten transportband via de hoektoren naar de TOS 
(tussenopslag slakken) getransporteerd. Ais gevolg van het blussen bevat de 
slak nog circa 25% water. Verder bestaan de slakken uit de onbrandbare en niet 
vluchtige stoffen (onder andere zware metalen) van het afval. Het uitlekwater 
van de slakken (slakkenwater) wordt behandeld in d~ ARA. 

Ad d. 
ZAVIN beschikt net als HVC over een natte rookgasrelniging. De spui van het 
waswater van de rookgasreiniging en het slakkenwater afkomstig van de ZAVIN 
wordt behandeld in de ARA van HVC. 

Ad e. 
Het hemelwater afkomstlg van het terrein nablj de TOS en de hoektoren kan 
verontreinigd zljn door het slakkentransport. Vanult de TOS en in incidentele 
gevallen vanuit de hoektoren worden slakken in containers geladen waarna ze 
naar een erkend verwerker wordt afgevoerd. Bij dit overladen kunnen mogelijk 
deeltjes van de slakken op het verharde terreln terechtkomen, welke het hemel
water kunnen verontreinlgen. Het mogelijke verontreinigd hemelwater wordt via 
de slibwaterkelder geleid naar de ARA. 

ML 
De warmte-inhoud van de rookgassen van de verbrandlngslijnen 1 en 4 wordt In 
de ketelinstallatie gebrulkt voor de productle van stoom. Aan het ketelvoeding
water worden chemicalien gedoseerd, om de kwaliteit van het ketelwater op pel! 
te houden. Om ophoping van zouten en andere verontrelniglngen in dit ketelwa
ter te voorkomen, dlent er continu een hoeveelheld te worden gespuid, wat 
wordt aangevuld met demiwater. HVC wil het ketelspuiwater via de slibwater
kelder lelden naar de ARA. 

M..9.:. 
In de demiwaterinstallatle wordt, door mid del van ionenwisselaars, uit spaar
bekkenwater en in Incidentele gevallen uit drinkwater, demiwater gemaakt. 
Periodiek wordt de ionenwlsselaar geregenereerd. Nadat het regeneraat Is ge
neutraliseerd wordt het direct geloosd op de terreinriolerlng. 
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Ad h. 
Het drainagewater bestaat uit percolaat- en kwelwater en is afkomstig van de 
voormalige stortplaats Crayestein-West. Het percolaatwater is hemelwater dat 
op de stortplaats valt, door de stort percoleert en onderin wordt opgevangen in 
het drainagesysteem. Het k\A!e!'Nater Is grcnd'lJater dat vanV-veyE de geohydroio
gische situatie ter plaatse opkwelt en via het drainagesysteem wordt afgevoerd. 
Het drainagewater wordt verzameld in verzamelputten (3). Iedere verzamelput 
is voorzien van een automatisch niveaumeting- en afpompsysteem dat er voor 
zorgt dat bij een te hoog waterniveau het dralnagewater wordt afgepompt naar 
de terreinriolering 

Ad i 
Hieronder wordt het schoonmaakwater verstaan dat vrijkomt bij: 
• het schoonmaken van de vloeren van de rookgasreiniging, de hoektoren, de 

TOS en het ketelhuis; 
• het uitwendig reinigen van de vrachtwagens op de vloeistofdichte vloer van 

de TOS. 
Dit schoonmaakwater wordt behandeld in de ARA. 

Tevens wordt onder het overig afvalwater verstaan: 
• het waswater dat vrijkomt bij het reinigen van de overige vloeren/ 

gebouwen; 
• spoelwater uit de zandfilters van het spaarbekkenwater; 
• condenswater dat vrijkomt bij de productie van perslucht. 
Het condenswater kan verontreinigd zijn met olie en wordt daarom alvorens het 
met het waswater en het spoelwater wordt geloosd op de terreinriolering, be
handeld in een olieafscheider met coalisentiefilter. 

Ad j. 

Op de verharde terreinen vindt onder andere Intern transport, stalling van voer
tuigen en containeropslag (vloeistofdicht) plaats. Het hemelwater afkomstig van 
deze verharde oppervlakken is niet verontreinigd als gevolg van de bedrljfsacti
viteiten. Het hemelwater wordt geloosd op de terreinriolering. 

In bijlage 1 is in een blokschema de lozingssituatie van de AVI weergegeven. 

Overwegingen ten aanzien van het beleid 

Nationaal waterkwaliteitsbe/eld 
Het nationaal waterkwaliteitsbeleid (hier op hoofdlijnen beschreven) kent 2 uit
gangspunten, namelijk: 
a. 'vermindering van de verontreiniglng'; 
b. het 'stand-stillbeginsel'. 

a. Vermlndering van de verontrelniglng 
Oit ultgangspunt houdt In dat de verontreiniging, ongeacht de stofsoort, zoveel 
mogelljk moet worden beperkt (voorzorgprincipe) . Hleronder va It het ontstaan 
van afvalwater door (bijvoorbeeld) het nemen van procesge'integreerde maatre
gelen, het beperken van de lozing van afvalwater door dat water bijvoorbeeld op 
te werken ten behoeve van hergebruik en het zuiveren van het afvalwater (stof
specifieke aanpak). 

Binnen de stofspecifieke aanpak wordt onderscheid gemaakt tussen een tweetal 
sporen: de emissieaanpak en de waterkwaliteitsaanpak. 

De emissieaanpak wordt gevolgd voor vrijwel aile verontreinigingen. De em is
sieaanpak houdt in dat onafhankelijk van de waterkwaliteitsdoelstellingen een 
inspanning moet worden geleverd om verontreiniging van het oppervlaktewater 
te voorkomen. V~~r zwarte lijststoffen (en stoffen met vergelijkbare eigen
schappen) bestaat de emlssieaanpak uit de toepassing van de best bestaande 
technieken (BBT). V~~r overige stoffen is een saneringsinspanning vereist vol
gens de best ultvoerbare technieken (BUT). 
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De waterkwaliteitsaanpak wordt slechts gevolgd voor een beperkt aantal, relatief 
onschadelijke, van nature in het oppervlaktewater voorkomende stoffen (bij
voorbeeld chloride en sulfaat) met een geringe mate van toxiteit. De mate waar
in maatregelen ter beperking van de lozing moeten worden genomen zijn pri
mair afhankelijk van de voor het ontvangende oppervlaktewater geldende wa
terkwaliteitsdoelstellingen. 

b. Stand-stillbeginsel 
De toetsing aan het stand-stillbeginsel geldt aileen voor nieuwe lozingen en voor 
bestaande lozingen waarbij een toename van de lozing plaatsvindt. Op grond 
van het stand-stillbeginsel kunnen aanvullende eisen (boven op die welke voort
vloeien uit de emissieaanpak) noodzakelijk zijn. Binnen dit beginsel wordt even
eens onderscheid gemaakt tussen zwarte lijststoffen en overige stoffen. V~~r 
zwarte lijststoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van 
de lozingen in een bepaald beheersgebied niet toenemen. 
V~~r de overige verontreinigingen houdt het stand-stillbeginsel in dat de water
kwaliteit niet significant mag verslechteren. Waterkwaliteitsdoelstellingen mogen 
in beginsel dus niet worden opgevuld. Door middel van de immissietoets wordt 
invulling gegeven aan het stand-stillbeginsel. 

Europees waterkwaliteitsbe/eid 
Het Europese waterkwaliteitsbeleid is vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water wel
ke op 22 december 2000 in werking is getreden. De Kaderrichtlijn Water ver
wijst onder andere naar de IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 
richtlijn. Deze richtlijn is vanaf 1999 van kracht. Nieuwe inrichtingen dienen 
direct aan deze richtlijn te voldoen en bestaande inrichtingen vanaf oktober 
2007. Met deze richtlijn wordt een vergunningenregime beoogd voor emissies 
naar lucht, bodem en water uit industriele installaties, waarbij rekening wordt 
gehouden met vermindering van afval en energiegebruik. Een belangrijk ele
ment is dat emissiegrenswaarden gebaseerd dienen te zijn op de in de richtlijn 
gedefinieerde 'best available techniques' (BAT: omvat zowel BUT als BBT) en dat 
er uitwisseling van informatie over BAT en de ontwikkelingen daarin tussen de 
lidstaten en de Europese Commissie komt. Het resultaat van de informatie
uitwisseling wordt vastgelegd in ~ogeheten BREFs (BAT Reference Documents). 

Overwegingen ten aanzien van de toetsing van het beleid 
In de vergunningaanvraag is aangegeven dat het te lozen afvalwater afkomstig 
uit de ARA verontreinigd kan zijn met organische verontreinigingen, sulfaat, 
chloride en zware metalen, waaronder kwik. 

Toetsing aan het emissieaanpak 
Gelet op de in het te lozen afvalwater te verwachten verontreinigingen, dient de 
saneringsaanpak, volgens het CIW-rapport 'Het beoordelen van stoffen en pre
paraten voor de uitvoering van het emissiebeleid water', mei 2000, plaats te 
vinden overeenkomstig de aanpak van zwarte lijststoffen. Dit komt erop neer 
dat dient te worden gesaneerd overeenkomstig de BBT. Hieronder worden die 
technieken verstaan waarmee tegen hogere kosten (ten opzlchte van BUT) een 
nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de prak
tijk kunnen worden toegepast. 

Op 28 december 2002 is de 'Regeling lozingen afvalwater van rookgasreiniging' 
in werking getreden. In deze regeling is de richtlijn 2000/76 EG van het Euro
pees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 4 december 2000 ge'im
plementeerd. Teneinde het oppervlaktewater te beschermen worden in deze 
richtlijn onder andere voorschriften gegeven omtrent de zuivering van afvalwa
ter afkomstig van de reiniging van verbrandings- en meeverbrandingsinstalla
ties. In artikel 4 van deze regeling zijn grenswaarden opgenomen voor lozingen 
van afvalwater afkomstig van de reiniging van rookgassen. Deze grenswaarden 
zijn zodanig geformuleerd dat hiermee wordt voldaan aan de best bestaande 
techniek. 
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In de aanvraag heeft de vergunninghouder aangegeven welke stoffen en prepa
raten door het bedrijf worden gebruikt. Met behulp van de Aigemene Beoorde
lingsmethodiek (ABM) heeft de vergunninghouder aangegeven wat de water
bezwaarlijkheid is van de gebruikte stoffen en preparaten en de bijbehorende 
saneringsinspannrngen. De in het bediijf getroffen fnaatregeien Kamen overeen 
met deze saneringsinspanningen die volgens de ABM dienen te worden getrof
fen. In bijlage 5 is de ABM toegelicht. 

De IPPC-richtlijn inzake de ge"integreerde preventie en bestrijding van verontrei
niging wordt vertaald In een BREF voor afvalverbranding. In de definitleve con
cept-BREF van 14 december 2006 verwijzen maatregel 46, 47 en 48 naar de 
BAT over het watermanagement en waterbehandeling. Conform deze maatrege
len worden bij HVC de afvalwaterstromen zoveel mogelijk gerecirculeerd en her
gebruikt, is er een gescheiden systeem voor het drainagewater, wordt het niet 
verontreinlgde hemelwater afzonderlijk ingezameld en geloosd en wordt het 
afvalwater afkomstig van RGR behandeld in een fysisch-chemische waterzuive
ring conform de BREF. Een schematische weergave van de ARA is weergegeven 
in bijlage 2. 

Gelet op het bovenstaande wordt voldaan aan de emissieaanpak. 

Toetsing aan het immissiespoor 
In het MER is aangegeven dat, als gevolg van de ingebruikname van de vijfde 
verbrandingslijn, met name de lozlng van het effluent van de ARA een beperkte 
negatieve Invloed heeft op het ontvangende oppervlaktewater. 

Het afvalwater wordt, alvorens het geloosd wordt in oppervlaktewater, behan
deld In de rwzi Dordrecht. In een rwzi wordt echter voornamelijk biologisch af
valwater gezuiverd. Het afvalwater afkomstig van de rookgasreiniging is veront
reinlgd met zware metalen. Deze zware metalen worden deels gebonden aan het 
zuiverlngsslib en het restant zal ongezuiverd de rwzi passeren en in het opper
vlaktewater terechtkomen. De gevolgen van de lozing van het effluent van de 
rwzi Dordrecht in het oppervlaktewater zijn reeds beschreven in de MER van de 
rwzi Dordrecht. Blj het opstellen van deze MER is onder andere rekenlng gehou
den' met de in de vigerende vergunning toegestane emissies van HVC. 

In de MER van HVC is gerekend met vrachten aan verontreinlgde stoffen, die 
beneden de In de vigerende vergunning toegestane hoeveelheden Iiggen. In 
deze vergunning blijven de toegestane hoeveelheden aan verontreinigende stof
fen gelijk aan die In de vigerende vergunning. Gelet hlerop zal de toegestane 
belasting van het oppervlaktewater niet veranderen en zal de waterkwaliteits
doelstelling als gevolg van deze Indirecte lozing niet in gevaar komen. 

Overwegingen ten aanzien van de lozingselsen 
In het besluit zijn overeenkomstig artikel 4 van de 'Regeling lozlngen afvalwater 
van rookgasreiniging' grenswaarden opgenomen waaraan het afvalwater afkom
stig uit de ARA ten mlnste moet voldoen. Een uitzondering hierop zijn de grens
waarden die gesteld zijn aan kwlk, cadmium en de temperatuur en de bemon
steringfrequentie en analyse van onopgeloste bestanddelen. Deze uitzonderln
gen gelden ook In de vigerende vergunning. 

Gelet op het stand-stillbeginsel en het feit dat kwik en cadmium zwarte lijststof
fen zijn, zijn in het besluit de lozingseisen vanuit de vigerende vergunning voor 
kwik en cadmium overgenomen. Aan de temperatuur van het afvalwater afkom
stig van de rookgasreiniging Is geen els gesteld, omdat het afvalwater direct 
wordt geloosd op de rwzi Dordrecht. 
Ten opzichte van de RLAR is de bemonstering en analyse van onopgeloste be
standdelen aangepast. De dagelijkse bemonstering en analyse van onopgeloste 
bestanddelen in het afvalwater afkomstig van de waterzuivering (ARA) is met 
name in de RLAR opgenomen om een eventueel verhoogde concentratie aan 
zware metalen aan te tonen. 
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Het afvalwater afkomstig uit de rookgasreiniging bij HVC is met name verontrei
nigd met zware metalen, waaronder cadmium en kwik. Uit de analysegegevens 
van HVC van de afgelopen jaren blijkt dat er geen relatie is tussen het gehalte 
aan onopgeloste bestanddelen en het gehalte aan kwik en cadmium. Daarnaast 
is het gehalte aan zouten (chloride, sulfaat) in het effluent van de ARA hoog. Dit 
kan de analyse van onopgeloste bestanddelen verstoren. 
Gelet hierop is het niet doelmatig om een dagelijkse bemonsteringsverplichting 
voor onopgeloste bestanddelen op te nemen, maar is het doelmatiger om een 
afzonderlijke bemonsteringsverplichting voor kwik en cadmium op te nemen. 

In de aanvraag heeft HVC aangegeven dat het afvalwater afkomstig van de 
rookgasreiniging van HVC en ZAVIN, tezamen met het mogelijk door bedrijfsac
tiviteiten verontreinigd hemelwater, het ketelspuiwater, schoonmaakwater en 
het slakkenwater, wordt behandeld in de ARA. 

Het ketelspuiwater wil HVC vanwege logistieke reden lozen op de ARA. De hoe
veelheid aan ketelspuiwater dat HVC wil lozen op de ARA is circa 10% van de 
totale hoeveelheid afvalwater dat in de ARA wordt behandeld. Gelet op de ver
ontreiniging van het ketelspuiwater is het niet noodzakelijk en doelmatig dat het 
ketelspuiwater wordt behandeld in de ARA. In het besluit zal daarom worden 
opgenomen dat HVC het ketelspuiwater direct via de terreinriolering op het 
DOV-gemaal dient te lozen. 

In artikel 9 van de RLAR is opgenomen dat indien het afvalwater afkomstig van 
de reiniging van rookgassen wordt gezuiverd met afvalwater afkomstig van an
dere bronnen, de vergunninghouder extra metingen moet verrichten. Met behulp 
van deze metingen kan worden vastgesteld welk aandeel van de emissies kan 
worden toegeschreven aan de reiniging van rookgassen. Voorschrift 5 is hierop 
uitgebreid. Hierin zijn echter niet aile metingen, die in de RLAR zijn voorge
schreven, opgenomen omdat de verontreinigingen in de overige afvalwaterstro
men ten opzichte van de verontreinigingen in het afvalwater afkomstig van de 
rookgasreiniging naar verwachting minimaal zijn. Daarnaast is opgenomen dat 
indien uit de metingen blijkt dat het aandeel van de emissies, afkomstig van de 
overige afvalstromen, minimaal is of indien HVC het slakkenwater, schoon
maakwater eOn het mogelijk door bedrijfsactiviteiten verontreinigd hemeiwater 
niet meer behandelt in de ARA, HVC een verzoek kan doen om deze metingen te 
laten vervallen. 

Tot slot zijn in het besluit de in RLAR voorgeschreven driemaandelijkse metingen 
van dioxinen en furanen, gedurende de eerste bedrijfsperiode van 12 maanden, 
niet overgenomen. Vorenstaande omdat HVC reeds een bestaand bedrijf is en 
uit onderzoeken die HVC in het verleden heeft gedaan blijkt dat in het afvalwa
ter van de rookgasreiniging geen aantoonbare concentraties aan dioxinen en 
furanen zijn aangetroffen. Gelet hierop is in het besluit, aileen de in de RLAR 
voorgeschreven 6-maandelijkse meet- en bemonsteringsverplichting opgeno
men. 

Het is de verwachting dat het bedrijf voldoet aan de gestelde lozingseisen. 

Het effluent van de ARA bevat hoge concentraties aan sulfaat en chloride. Ais 
gevolg van de hoge concentraties kan, de werking van de rwzi Dordrecht in ge
vaar komen. Gelet hierop is in het besluit opgenomen dat indien de werking van 
de rwzi nadelig wordt be'invloed als gevolg van deze hoge concentraties HVC in 
overleg met het waterschap een plan dient op te stellen om de nadelige be'in
vloeding op te heffen. 

Overwegingen ten aanzien van wijzigingen in de lozingssituatie 
In het besluit is opgenomen dat voorgenomen veranderingen in de afvalwatersi
tuatie, die niet in overeenstemming zijn met de vergunning maar die niet leiden 
tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit dan de vergun
ning toestaat, schriftelijk moeten worden gemeld. 
V~~r veranderingen in de afvalwatersituatie, die niet in overeenstemming zijn 
met de vergunning en die leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de 
waterkwaliteit dan de vergunning toestaat, dient de vergunninghouder tij
dig/vooraf bij het waterschap een nieuwe/wijzigings-Wvo-vergunning aan te 
vragen. 
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Overwegingen ten aanzien van het inwerking treden van de inrichting 
en de duur van de vergunning 
Conform het verzoek van de aanvrager wordt op basis van artikel 8.18 lid 2 van 
de Wm de termijn waarbinnen de inrichting voltooid dient te zijn en inwerking 
gebracht ver!engd tot 5 jaar. 

Op 24 september 2003 is de ministerii:He regeling 'tijdelijke vergunning voor 
lozing van zwarte Iijststoffen' In de Staatscourant gepubllceerd. De ministeriele 
regeling bepaalt dat een Wvo-vergunning voar het lozen van zwarte lijststoffen 
vaor een maxlmale duur van tlen jaar geldt. Omdat in het afvalwater, afkomstig 
van HVC afvalcentrale Dordrecht Facilltair N.V., zwarte Iijststoffen bevinden, 
wordt de vergunnlng verleend voor een periode van 10 jaar. 

Dijkgraaf en Heemraden van waterschap Hollandse Delta 

Besluiten: 

De in 2003 (vergunningnummer 0205473) met bijbehorende wijziglngsvergun
ning door de rechtsvoorganger van het Waterschap Hollandse Delta aan HVC 
afvalcentrale Dordrecht Facilitair N.V. verleende Wvo-vergunning in te trekken, 
zodra de vijfde verbrandingslljn inwerking wordt gesteld. 

II De in 2004 (vergunningnummer 0308710) door de rechtsvoorganger van 
waterschap Hollandse Delta aan de rechtsvoorganger van HVC afvalcentrale 
Dordrecht Facllitair N.V. verleende Wvo-vergunning in te trekken, zodra de vijf
de verbrandingslijn inwerking wordt gesteld. 

III Aan HVC afvalcentrale Dordrecht Facilltair N.V., verder te noemen de vergun
ninghouder, op grond van artikel 1, lid 2, van de Wet verontreiniging oppervlak
tewateren (Wvo), vergunnlng te verlenen voor een periode van 10 jaar na de 
datum dat de vijfde verbrandlngslijn inwerking wordt gesteld, voor het lozen van 
afvalstoffen, verontrelnigende of schadelijke stoffen In oppervlaktewater, via de 
rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Dordrecht, afkomstig van de afvalverbran
dlngslnstallatie (AVI) aan de Baanhoekweg 40 in Dordrecht, kadastrale aandui
ding: gemeente Dordrecht, sectie R nummer 1996, 2997, 3003 en 6263. 

Onder de volgende voorschriften: 

Definities 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
1. afvalwater: verontreinigd water dat wordt geloosd door huishoudens, 

bedrljven en Instellingen; 
2. bedrijfsafvalwater: afvalwater dat binnen de inrichting ontstaat als gevolg 

van de bedrijfsvoering; 
3. stoffen: afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zoals bedoeld 

in artlkel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren; 
4. waterkwaliteitsbeheerder: waterschap Hollandse Delta; 
5. een werk: onder werk ingevolge deze vergunning wordt verstaan een vaste 

aanwezige voorzlening waarmee stoffen direct of indirect in de gemeentelij
ke vullwaterrlolerlng, de gemeentelijke regenwaterriolering en/of oppervlak
tewater kunnen worden gebracht; 

6. ARA: Abwasserreinigungsanlage (afvalwaterbehandelingsinstallatie) 
7. TOS: Tussenopslag slakken 

Voorschrift 1: in werking treden I vervallen vergunning 
1.1 Deze vergunning treedt niet eerder inwerking dan nadat: 

• de vergunninghouder een actuele rioleringstekening van de inrichting 
heeft Ingediend bij het waterschap en het waterschap deze riole
rlngstekenlng schriftelijk heeft goedgekeurd. 

• de vergunninghouder 1 week voorafgaand aan de inwerkingtreding 
van de vljfde verbrandingslijn, het waterschap schriftelijk op de 
hoogte heeft gebracht van de opstart van de vijfde verbrandingslljn; 

1.2 Deze vergunning vervalt indien de inrichtlng niet binnen 5 jaar, nadat 
deze onherroepelijk is geworden, is voltooid en inwerking is. 
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Voorschrift 2: limitering afvalwaterstromen 
2.1 De ingevolge deze vergunning, via het gemeentelijk gemaal op de rwzi 

Dordrecht te brengen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit: 
a. huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire voorzieningen; 
b. ketelspuiwater; 
c. regeneratiewater van de demiwaterinstallatie; 
d. drainagewater afkomstig van de voormalige stortplaats Crayestein

West; 
e. overig afvalwater bestaande uit waswater, spoelwater zandfilters ten 

behoeve van spaarbekkenwater en condenswater; 
f. niet verontreinigd hemelwater afkomstig van de dakoppervlakken en 

verharde oppervlakken. 

2.2 De ingevolge deze vergunning direct op de rwzi Dordrecht te brengen af": 
valwater mag uitsluitend bestaan uit effluent van de ARA bestaande uit: 
a. afvalwater afkomstig van de rookgasreiniging; 
b. slakkenwater; 
c. afvalwater afkomstig van de rookgasreiniging en slakkenwater 

afkomstig van de ZAVIN; 
d. mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de terreinen en 

daken van de TOS en de hoektoren; 
e. overlg afvalwater bestaande uit schoonmaakwater en spoelwater 

van het ARA zandfilter. 

2.3 De te lozen afvalwaterstromen als bedoeld in voorschrift 2.1. mogen een 
hoeveelheid van maximaal 85 m3/uur en een totale hoeveelheid van 
325.000 m3/jaar niet overschrijden. 

2.4 De te lozen afvalwaterstromen, als bedoeld in voorschrift 2.2, mogen 
een hoeveelheid van maximaal 40 m3/uur en een totale hoeveelheid van 
400.000 m3/jaar niet overschrijden. 

2.5 De afvalwaterstromen, als bedoeld in voorschriften 2.1 en 2.2, dienen 
overeenkomstig bijlage 1 op de rwzi Dordrec~t te worden gebracht. 

Voorschrift 3: algemene lozingseisen gemeentelijk gemaal 
3.1 Het afvalwater als bedoeld in voorschrift 2.1, dat via het gemeentelijk 

gemaal op de rwzi Dordrecht wordt geloosd, dient te voldoen aan de 
volgende eisen: 

parameter 

cadmium 
kwik 
som van arseen, chroom, 
koper, lood, nikkel en zink 
fenolen 
PAK (16 van EPA) 
BTEX 
EOX 
minerale olie 

maximale concentratie in 
enig etmaal- c.q. gemiddelde 
concentratie in 5 steekmonsters * 

10 jJg/1 
5 jJg/1 

500 jJg/1 
500 jJg/1 

40 jJg/1 
100 jJg/1 

20 jJg/1 
20 mg/I 

(*) Tussen twee achtereenvolgende monsters dient minimaal 24 uur te zijn 
verstreken. 

Voorschrift 4:lozingseisen 
4.1 In het afvalwater als bedoeld in voorschrift 2.2, dat direct op de rwzi 

Dordrecht wordt geloosd, mag ter plaatse van de controlevoorziening, 
het gehalte aan de in onderstaande tabel genoemde parameters en ver
bindingen daarvan, de daarbij vermelde waarden niet overschrijden: 
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parameters 

pH 
arseen 
chroom 
koper 
load 
nikkel 
zink 
sam van arseen, chroom, koper, load, nikkel 
en zink 
thallium 
dioxinen en furanen, gedefinieerd als de sam 
van de afzonderlijke dioxinen en furanen, 
gewogen overeenkomstig bijlage 4 van de 
vergunning 

lozingseis 

6,5<pH<10 
150 ~g/I 
500 
500 
200 
500 

1.500 

2 
50 

lin II 
.... ':11· 

~g/I 
~g/I 
~g/I 
~g/I 

mg/I 
~g/I 

0,3 ng/I 

4.2 De gemiddelde concentratle aan kwlk in 5 opeenvolgende monsters van 
het afvalwater al bedoeld in voorschrift 2.2 mag, ter plaatse van de 
voor deze afvalwaterstroom bedoelde controlevoorziening, niet meer be
dragen dan 5 ~g/1. De maxlmale concentratle aan kwik in een enkel 
monster mag niet meer bedragen dan 10 ~g/1. 

4.3 De gemiddelde concentratle aan cadmium in 5 opeenvolgende monsters 
van het afvatwater als bedoeld In voorschrift 2.2 mag, ter ptaatse van de 
voor deze afvalwaterstroom bedoelde controlevoorziening, niet meer 
bedragen dan 10 \.19/1. De maxlmale concentratie aan cadmium In een 
enkel monster mag nlet meer bedragen dan 20 I-Ig/1. 

4.4 Het gehalte aan onopgeloste bestanddelen in het afvalwater als bedoeld 
in voorschrift 2.2 ter plaatse van de voor deze afvalwaterstroom bedoel
de controlevoorzlening mag nlet meer bedragen dan: 

95% * 
30 mg/I 

100% * 
45 mg/I 

* Dit houdt in dat in x % van de monsters het gehalte aan onopgeloste 
bestanddelen niet meer mag bedragen dan y mg/1. 

4.5 De analyses dienen te worden uitgevoerd conform de voorschriften 
waarnaar wordt verwezen in bljlage 3 van de vergunning. 

4.6 Bij de metingen van zware metalen mag per component niet meer dan 
1 keer per jaar de daarvoor in dit voorschrift gestelde grenswaarden 
worden overschreden. 

Voorschrift 5: controle- en bemonsteringsvoorzieningen 
5.1 Ter controle van de lozing dient het afvalwater, als bedoeld in voorschrlft 

2.2 voordat het op de rwzi wordt geloosd, het influent van de ARA, het 
afvalwater van de rookgasreiniging van HVC en het afvalwater afkomstlg 
van de rookgasreiniging van ZAVIN te worden geleid door een meet- en 
controlevoorziening. De voorzieningen dienen geschikt te zijn voor het 
nemen van representatieve steek-, c.q. etmaalmonsters. Verder dienen 
de voorzlenlngen in goede staat van onderhoud te verkeren, deugdelijk 
te functioneren en zodanig te worden geplaatst, dat deze goed bereik
baar en toegankelijk zljn. 

5.2 Het deblet van het afvalwater, als bedoeld In voorschrift 2.2, het influent 
van de ARA, het afvalwater van rookgasreiniging van HVC en het afval
water afkomstig van de rookgasreiniging van ZAVIN dient continu te 
worden gemeten en geregistreerd. 

5.3 De wijze van meten en bemonsteren van het afvalwater behoeft de 
goedkeuring van het waterschap 
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5.4 Het afvalwater, als bedoeld in voorschrift 2.2, dient ter plaatse van de 
controlevoorziening wekelijks door de vergunninghouder te worden be
monsterd door middel van een steekmonster of een etmaalmonster en 
te worden geanalyseerd op het gehalte aan onopgeloste bestanddelen, 
cadmium en kwik. 
De analyseresultaten dienen elk kwartaal te worden toegestuurd aan het 
waterschap. 

5.5 Het afvalwater, als bedoeld in voorschrift 2.2, het influent van de ARA, 
het afvalwater van de rookgasreiniging van HVC en het afvalwater af
komstig van de rookgasreiniging van ZAVIN dient ter plaatse van de 
controlevoorziening een keer per vier weken door de vergunninghouder 
te worden bemonsterd door middel van een etmaalmonster en te wor
den geanalyseerd op de in voorschrift 4.1,4.2,4.3 en 4.4 genoemde pa
rameters (uitgezonderd dioxinen en furanen). De analyseresultaten die
nen elk kwartaal te worden toegestuurd aan het waterschap. 

5.6 Het afvalwater, als bedoeld in voorschrift 2.2, het influent van de ARA, 
het afvalwater van de rookgasreiniging van HVC en het afvalwater af
komstig van de rookgasreiniging van ZAVIN, dient ter plaatse van de 
controlevoorziening, een keer per half jaar door de vergunninghouder te 
worden bemonsterd door middel van een etmaalmonster en te worden 
geanalyseerd op de in bljlage 4 genoemde dioxinen en furanen. De ana
Iyseresultaten dlenen elk half jaar -te worden toegestuurd aan het water
schap. 

5.7 Een keer per jaar overlegt de vergunninghouder schriftelijk aan de hand 
van een passende massabalansberekening het aandeel van de emissies, 
in de geloosde hoeveelheid afvalwater, dat kan worden toegeschreven 
aan het bij de reiniging van rookgassen ontstane afvalwater. 

5.8 Indien HVC het slakkenwater, het mogelijk door bedrijfsactiviteiten 
verontreinigd hemelwater en het schoonmaakwater niet meer behandelt 
in de ARA, komt artikel 5.7 te vervallen en zijn de in de voorschriften 
5.1,5.2,5.5 en 5.6 voorgeschreven meet- en controlevoorzieningen, 
metingen, bemonsteringen en analyses aileen nog van toepassing op het 
effluent van de ARA. De vergunninghouder dient het waterschap hier
over vooraf schriftelijk te informeren. 

5.9 Indien uit de massabalansberekening blijkt dat het aandeel van de emis
sies, dat kan worden toegeschreven aan de overige afvalwaterstromen, 
minimaal is, kan de vergunninghouder een verzoek doen bij het water
schap om artikel 5.7 te laten vervallen en de in de voorschriften 5.1, 
5.2, 5.5 en 5.6 voorgeschreven meet- en controlevoorzieningen, metin
gen, bemonsteringen en analyses aileen nog van toepassing te laten zijn 
op het effluent van de ARA. 

5.10 V~~r wijziging van de frequentie en/of te analyseren parameters dient 
het waterschap schriftelijke toestemming te hebben verleend. Een even
tueel voorstel hiertoe dient door de vergunninghouder tijdig aan het wa
terschap te worden toegestuurd ter goedkeuring 

Voorschrift 6: onderhoud zuiveringstechnische voorzieningen en afvoer 
achtergehouden bestanddelen 

6.1 De zuiveringstechnische voorzieningen dlenen te allen tijde goed bereik
baar en toegankelijk te zijn. 

6.2 De in lid 1 bedoelde zUiveringstechnische voorzieningen dienen regelma
tig te worden gecontroleerd en zo vaak dat voor de goede werking nood
zakelijk is te worden ontdaan van achtergehouden bestanddelen. Verder 
dienen de zuiveringstechnische voorzieningen oordeelkundig te worden 
bediend en in goede staat van onderhoud te verkeren. 
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6.3 De In lid 2 bedoelde achtergehouden bestanddelen mogen niet op het 
gemeentelijke gemaal of op de rwzl worden geloosd. 

6.4 Deze bestanddelen dienen te worden afgevoerd naar derden ter verwer
king of in eigen beheer te worden hergebrlJikt, 

6.5 De vergunninghouder is verplicht om te allen tijde bij navraag de bewij
zen van afgifte van de in lid 2 genoemde bestanddelen ter inzage te ge
ven. De afgiftebewljzen dienen tot 5 jaar na afgifte te worden bewaard. 

6.6 Indien de bestanddelen in eigen beheer worden hergebrulkt, dlent hier
van in een logboek met datum notltie van te worden gemaakt. 

Voorschrift 7: opslag van materialen, grond-, hulp- en afvalstoffen 
7.1 De opslag en overslag van materialen, grond-, hulp- en afvalstoffen, 

moeten zodanig geschieden dat voorkomen wordt, dat daardoor het af
stromend hemelwater en/of van de vloer afkomend schoonmaakwater 
worden verontreinigd. 

Voorschrift 8: informatieverstrekking en wijzigingen chemicaliengebruik 
(ABM) 

8.1 De vergunninghouder mag zonder toestemming vooraf van het water
schap gebruikmaken van een stof of preparaat, voor zover deze in het 
bedrijfsafvalwater kan voorkomen, die louter bestaat uit: 
• componenten die niet voorkomen op de bijlage bij de Mededeling 

van de Commissie aan de Raad (van 22 juni 1982), betreffende ge
vaarlijke stoffen die dienen te worden opgenomen in IIjst I van de 
Richtlljn 76/464/EEG (ook bekend onder de naam zwarte lijststof
fen); 

• componenten die niet carclnogeen zijn; 
• componenten die niet mutageen zijn; 
• componenten die een acute aquatische toxiciteit (LCso voor vissen 

en/of kreeftachtigen) hebben die groter is dan 0,01 mg/I; 
• componenten die op lange termijn geen schadelijke effecten in het 

aquatisch milieu kunnen veroorzaken. ' 

8.2 V~~r de stoffen die voldoen aan lid 1 moet door de vergunninghouder 
een overzicht worden bijgehouden. Dit overzicht dient per stof of prepa
raat te bevatten: 
• de gegevens overeenkomstlg de basisset en de aanduiding waterbe

zwaarlijkheid conform de ABM die' is opgenomen In bijlage 5 van de
ze vergunning; 

• een beschrijving van het gebrulk van de stof; 
• een beschrijving van de te treffen maatregelen om de lozing van 

schadelijke componenten te beperken en het effect van de maatre
gelen van de lozing. 

8.3 Het in lid 2 bedoelde overzicht dient te allen tijde volledig te worden 
bijgehouden en ter inzage voor de toezichthoudend ambtenaren be
schikbaar te zijn. 

8.4 Wanneer een stof of preparaat niet voldoet aan lid 1, dient de vergun
ninghouder deze door het waterschap te laten toetsen. De vergunning
houder dient hiertoe mlnimaal 2 weken voorafgaand aan het gebruik van 
de stof een bericht aan het waterschap te sturen. Dit bericht dient in ie
der geval te bevatten: 
• de gegevens overeenkomstig de volledige set en de aanduiding van 

de waterbezwaarlijkheid conform de ABM die is opgenomen in bljla
ge 5 van deze vergunning; 

• een beschrijving van het gebruik van de stof; 
• een beschrijving van de te treffen maatregelen om de lozing van 

schadelijke componenten te beperken en het effect van de maatre
geien van de lozing. 
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Voorschrift 9: nadelige bei'nvloeding rwzi 
9.1 Indien als gevolg van de concentratie aan sulfaat en chloride in het af

valwater, als bedoeld in voorschrift 2.2. de goede werking van de rwzi 
Dordrecht nadelig wordt beTnvloed, dient de vergunninghouder maatre
gelen te treffen om deze nadelige be'invloeding te beeindigen. Deze 
maatregelen dienen in overleg met het waterschap te worden genomen. 

Voorschrift 10: contactpersonen 
10.1 De vergunninghouder is verplicht een of meerdere personen aan te wij

zen die in het bijzonder belast Is (zijn) met de naleving van het bij deze 
vergunning bepaalde of bevolene en met wie in spoedgevallen overleg 
kan worden gevoerd. Uit de verstrekte informatie blijkt dat de heer 
E.C.C.M. van Schendel, telefoonnummer 078 621 68 00, als zodanig zal 
optreden. Wijzigingen dienen direct te worden gemeld. 

Voorschrift 11: calamiteiten 
11.1 Indien als gevolg van een ongewoon voorval niet aan de gestelde voor

schriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, 
dient de vergunninghouder terstond maatregelen te nemen teneinde de 
nadelige invloed van lozing te voorkomen of te beperken. 

11.2 Van een dergelijke ongewoon voorval dient de vergunninghouder het 
waterschap zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. De door of vanwege 
het waterschap ter zake gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden 
opgevolgd. 

11.3 Indien het waterschap dit verzoekt, moet de vergunninghouder betref
fende het voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van 
oorzaak, datum en tijd van aanvang en beeindiglng van het voorgeval
lene en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afval
water, alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van 
herhaling. 

III Onder de aandacht van belanghebbenden te brengen: 
• dat de vergunning 6 weken ter inzage wordt gelegd; 

• dat op grond van artikel 16 van de Wet verontreiniging oppervlaktewa
teren en artikel 20.1 van de Wet milieubeheer een belanghebbende bin
nen 6 weken beroep kan instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. De beroepstermijn vangt aan met ingang van de 
dag na de dag waarop de vergunnlng ter Inzage Is gelegd; 

• dat het beroepsschrift gemotiveerd moet zijn en moet worden gezonden 
aan de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Kneuterdijk 22, 
2514 EN Den Haag. Het beroepschrift bevat tenminste de naam en het 
adres van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht en een dagtekening; 

• dat ingevolge artikel 20.3 van de Wet milieubeheer deze vergunning niet 
in werking treedt, voordat de beroepstermijn is verstreken, dan wei met 
toepassing van artikel 36 van de Wet op de Raad van State juncto arti
kel 8:81 van de Aigemene wet bestuursrecht is beslist op het gedurende 
de termijn van beroep gedane verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening; 

• dat deze vergunning aileen strekt tot het lozen van afvalstoffen, veront
reinigende of schadelijke stoffen, zodat eventuele bestaande vergunnin
gen op grond van het waterkwantiteitsbeheer van kracht blijven dan wei 
het hebben daarvan verplicht kan zijn; een dergelijke vergunning dient 
te worden aangevraagd bij de kwantiteitsbeheerder van de desbetref
fende watergang; 
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• dat voorgenomen veranderingen in de afvalwatersituatle die niet In 
overeenstemming zijn met de vergunning maar die niet lelden tot ande
re of grotere nadelige gevolgen voor de waterkwalitelt dan de vergun
ning toestaat, schriftelijk moeten worden gemeld. Binnen zes weken na 
ontvangst van de melding ontvangt de melder een schriftelljke verkla
ring waarin staat aangegeven of kan worden volstaan met de melding of 
dat de vergunnlng moet worden gewljzigd. 

IV Origineel van dit beslult te zenden aan de aanvrager/houder van de vergunning. 

V Afschrift van dit besluit te zenden aan: 

1. burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht; 
2. de hoofdlngenieur-directeur van het Rijksinstltuut voor Integraal 

Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA); 
3. VROM Inspectie ZUld-West; 
4. de hoofd-ingenieur directeur van Rijkswaterstaat directie ZUid-Holiand. 

Dordrecht, 31 maart 2008 

mevr. rs. J.e.E. Gerkens 
afdelingshoofd Vergunnlngverlening 

RLvv/OB/626 
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Bijlage 1 

Blokschema lozingssituatie 

Beneden Merwede 

Overstort naar riolering 
RWZI van WSHD 

RWZI --
.' 

HVC 

~"'--···· '-·~"~-- ·" · -·-·-"-·i 

l o~~:~:~.:!.~~~ . .r-···-
Revisie 1.0 Wvo vergunning, 
december 2007 

Afvalwaterstromen HVCafvalverwerking 
ARA en gezamenlijk gemengd riool 

~. 
~'" 

Slakkenwater, 
Afwatering hoektoren, 
Spoelwater vloer ketelhuis 

RGR: waswater en 

Crayestein West 

Regenwater 

Huishoudelijk afvalwater 

Drainagewater (kwel- en percolatiewater) 

Slakkenwater, mogelijk verontreinigd hemelwater en 
spoelwater vloer en vrachtwagens TOS 

r .......... ·~-·---·- .. ·--1 
'·'1 slibwaterkelder I 

!.._----_ ... . 

Waswater rook
gasreiniging Zavin 
+ slakkenwater 

ZAVIN 

Regenwater 

Huishoudelijk afvalwater 

Regenwater i········_···_·_-_··_-; 
i waswaterkelder i Legenda 
!.. .... ......... _ . ... _ .. __ ._ .. .. l 

Huishoudelijk afvalwater 
Gezamenlijk gemengd riool 

Regeneratie onthardingswater 
Bedrijfsafvalwater 

Condens Mannesmann en ECO air compressoren 
- RioleringRWZI 

Water uit zandfilter en ketelspui 

Spoelwater vloeren (o.a. loshal en turbinegebouw) 




