
Hoogheemraadschap van 

Rijnland 

DEFINITIEF-BESLUIT TOT INTREKKEN VAN VERGUNNING 
WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN 

Nr. 9510151/ V.30123 

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland 
hebben op 18 juli 1995 het verzoek ontvangen van het Provinciaal 
Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N .V . (PROAV), gevestigd 
aan de Overschieseweg 322, 3112 NC te Schiedam, om de aan haar 
verleende vergunning op grand van de Wet verontreiniging opper
vlaktewateren, besluit d . d. 30 november 1994 nr. 93 00187 /V. 3 0123, 
in te trekken. 

Deze vergunning betreft een lazing van afvalwater, afkomstig van 
een inrichting voor het scheiden en vergisten van huishoudelijke 
afvalstoffen, gelegen aan de Voorschoterweg te Leiden. Deze 
lazing zou indirect plaats gaan vinden via de Rijnlandse afvalwa
terzuiveringsinrichting te Leiden Zuid West in het oppervlakte
water, te weten het Rijn-Schiekanaal . 

OVERWEGINGEN BETREFFENDE DE GEVOLGDE PROCEDURE. 

De intrekkingsprocedure is 
van de Wet Milieubeheer en 
bestuursrecht . 

uitgevoerd overeenkomstig art. 8.26 
paragraaf 3 . 5. 6 van de Algemene wet 

Tegelijk met het verzoek tot intrekking van de W. v.o . -vergunning 
is oak aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een verzoek inge
dient tot intrekking van de door hen verleende vergunning in het 
kader van de Afvalstoffenwet. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland coordineren de behandeling 
van de beide intrekkingsverzoeken op grand van de Wet milieube
heer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

Het voornemen tot intrekken van de vergunning is aan de vergun
ninghouder en de wettelijke adviseurs meegedeeld. 

Er zijn geen bedenkingen of adviezen naar aanleiding van dit 
voornemen kenbaar gemaakt. 
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Het ontwerp-intrekkingsbesluit W. v. o. heeft ter inzage gelegen 
van 19 februari 1996 tot en met 4 maart 1996 . 

Er zijn geen bedenkingen tegen het ontwerp-intrekkingsbesluit 
ingekomen. 

OVERWEGINGEN BETREFFENDE HET INTREKKEN VAN DE VERGUNNING 

In het verzoek is door de PROAV aangegeven dat de betref fende in
s talla tie niet zal worden gerealiseerd ten gevolge van de eisen 
voor geuremissie die gesteld worden in de vergunning op grond van 
de Afvalstoffenwet. 

De verzoeker heeft onderzoek laten uitvoeren om zekerheid te 
krijgen over het kunnen voldoen aan de vergunningvoorschriften 
ter voorkoming van geurhinder. Uit dit onderzoek blijkt dat 
slechts na ingrijpende wijzigingen van het oorspronkelijke 
on twerp aan de betreffende eisen zal kunnen worden voldaan. Het 
laten maken van een nieuw ontwerp en het starten van een nieuwe 
aanvraagprocedure is volgens de verzoeker zodanig kostbaar en 
tijdrovend dat ervan afgezien wordt om een scheidings- en vergis
tingsinstallatie (SVI) te realiseren te Leiden. 

Wij stemmen in met het uitgangspunt dat intrekking van de vergun
ning voor met name de omwonenden de meeste rechtszekerheid biedt, 
zodat wij de vergunning in het kader van de W.v.o. intrekken. 

BESLUIT 

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland 
trekken hun besluit van 30 november 1994, nr. 9300187 / V. 30123 
in, zij nde de W. v. o. -vergunning aan het Provinciaal Afval verwij -
deringsbedrij f Zuid-Holland N. V. (PROAV) , gevestigd aan de Over
schieseweg 322, 3112 NC te Schiedam, voor het lozen van afvalwa
ter, afkomstig van een inrichting voor het scheiden en vergisten 
van huishoudelijke afvalstoffen, gelegen aan de Voorschoterweg te 
Leiden. 

Dit besluit berust 
oppervlaktewateren, 
stuursrecht. 

op de bepalingen in de Wet verontreiniging 
de Wet Mlieubeheer en de Algemene wet be-

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan: 

gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland; 
burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, Dienst 
Milieu en Beheer, sektor Milieu, postbus 9100, 2300 PC
Leiden; 
het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwa
terbehandeling (RIZA), postbus 17, 8200 AA-Lelystad; 
Raad van State, afd. Bestuursrechtspraak, te Den Haag. 
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De beschikking ligt gedurende de in de bekendmaking vermelde 
termijn ter inzage. 
Tegen de beschikking kan gedurende deze termijn op grond van 
artikel 16 van de W. v. o. beroep worden ingesteld. Het beroep
schrift moet binnen genoemde termijn warden ingediend bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 
22, 2514 EN 's-Gravenhage, dan wel postbus 20019, 2500 EA ' ·S

Gravenhage. 

De beschikking wordt na de beroepstermijn van kracht. 

Een verzoek tot het tre.ffen van een voorlopige voorziening kan 
tot het einde van de beroepstermijn, met toepassing van de Wet op 
de Raad van State, worden ingediend bij de Afdeling Bestuurs
rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's
Gravenhage, in welk geval de beschikking niet van kracht wordt 
voordat op da t verzoek is beslist. 

Besloten te Leiden op 13 maart 1996. 

Verzonden: 

Dijkgraaf en hoogheemraden, 

=:r~ 
Ho\!fd Waterbeheer. 
ir. M. A. Heinsdijk. 
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