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BESCHIKKING
(maatwerkvoorschriften)

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.
Onderwerp
Hierbij delen wij u mede dat wij, naar aanleiding van het op 11 mei 2016 ingediende verzoek en de aanvullende
gegevens ontvangen op 1 juni 2016 door Fokker Aerostructures B.V. (hierna: Fokker), op grond van artikel 8.42 van
de Wet milieubeheer alsmede op grond van het “Activiteitenbesluit milieubeheer” (hierna: het Besluit) tijdelijk
maatwerkvoorschriften aan het bedrijf Fokker opleggen.
De reden voor het verzoek om tijdelijke maatwerkvoorschriften is dat bij Fokker, gelegen aan de Industrieweg 4 te
Papendrecht, is dat tijdens de verbouwing van de productiehal op het terrein bodemverontreiniging is aangetroffen. Er
zal ten behoeve van deze bodemverontreiniging een sanering plaatsvinden. In verband met deze sanering zal er
grondwater op het gemeentelijk riool worden geloosd.
Motivering en overweging
Reden verzoek
Het vrijkomend freatisch grondwater uit het saneringsgebied bevat concentraties aan chroom en ijzer die hoger zijn
dan de normen voor het oppervlaktewater. Daarom wordt deze geringe waterstroom apart geloosd op het
vuilwaterriool. Het water zal moeten worden gezuiverd van onopgeloste bestanddelen. Dit zal worden gedaan door
middel van een bezinkbak gedurende vier a zes weken. Het betreft een debiet van 6 tot 12 m3 per dag. Het
opgepompte, gezuiverde grondwater zal op het bedrijfsriool worden geloosd, waarna het naar het gemeentelijk riool
wordt gepompt.
Beoordeling en opgevraagde adviezen
Het lozen vanuit een bodemsanering is in eerste instantie verboden. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om op
oppervlaktewater, op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (niet
zijnde een vuilwaterriool) te lozen kan het bevoegd gezag lozen op het vuilwaterriool toestaan.
De intentie is om gedurende vier weken met een debiet van 6 tot maximaal 12 m3 per etmaal te lozen op het
gemeentelijk vuilwaterriool. Navraag bij de beheerder van het openbaar riool, gemeente Papendrecht, heeft
aangetoond dat de lozingshoeveelheid qua belasting geen probleem zal opleveren voor het gemeentelijk
vuilwaterriool. De adviezen zoals beschreven in het plan van aanpak 21 april 2016 van Tauw onder paragraaf 4.2 en
4.4 en 4.5.1 dienen opgevolgd te worden. Het water van de spanningsbemaling circa 48 tot 72 m3/dag gedurende één
tot twee dagen wordt na zuivering geloosd op het oppervlaktewater en nadrukkelijk niet op het riool.
Tevens is er advies bij Waterschap Hollandse Delta (hierna: het Waterschap) aangevraagd. Hierop heeft het
Waterschap gereageerd. Zij geven aan dat zij geen bezwaar hebben tegen de lozing op het vuilwaterriool.
Specifieke toelichting maatwerkvoorschriften
Met het stellen van een maatwerkvoorschrift conform artikel 3.1 lid 6, onder b van het Besluit, kan het bevoegd gezag
artikel 3.1 lid 5 niet van toepassing verklaren en het lozen vanuit een bodemsanering in een vuilwaterriool toestaan,
indien het belang van de bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen
van het afvalwater niet tegen het lozen in een vuilwaterriool verzet.
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Conclusie
Gezien de overwegingen kan de lozing van uit de bodemsanering op het vuilwaterriool worden toegestaan. De
maatwerkvoorschriften zijn enkel van kracht vanaf de datum aanvang van de lozing tot 8 weken na die datum. De
drijver van de inrichting dient zich te houden aan deze maatwerkvoorschriften.
Besluit
Gelet op artikel 3.1 lid 6, onder b van het Activiteitenbesluit milieubeheer verklaren wij hierbij dat artikel 3.1 lid 5 van
het Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing is voor de periode van maximaal 8 weken gerekend vanaf de
datum van aanvang van de lozing.
Procedure
Voorbereiding
De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in Titel 4.1 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij deze beschikking is het gestelde in artikel 8.42 van de Wet milieubeheer
betrokken.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze
beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een bezwaarschrift gericht aan de
Provincie Zuid-Holland, afdeling Financiële en Juridische Zaken, secretariaat Awb;
Postadres; Zuid-Hollandplein 1, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van 6 weken na de datum van verzending van deze
beschikking. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige
voorziening bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Het verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Rechtbank Rotterdam. Deze kan een
voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
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Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
Hoofd afdeling Vergunningen en Meldingen
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
drs. J.J. Cats
Dit besluit is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.
Besluitdatum: 3 juni 2016

Kopie:

- gemeente Papendrecht;
- Tauw B.V., t.a.v. de heer

, Postbus 133, 7400 AC Deventer.
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