
HOLLANDSE EILANDEN EN WAARDEN 

Notitie inzake de definitieve beschikking op een aanvraag d.d. 19 februari 1993 
en nadere infonnatie d.d. 11 maart 1993 van Ecoservice Nederland B.V. te 
Alblasserdam om een vergunning voor het lozen via de gemeentelijke riolering en 
de afvalwaterzuiveringsinrichting (awzi) 'Eiland van Dordrecht' in oppervlak
tewater van huishoudelijk afvalwater. bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig 
van de op te richten bedrijfsvestiging aan de Van Leeuwenhoekweg ong. te 
Dordrecht, kadastraal bekend sectie L, nl.lllller 2612 (ged.). 

1. Procedure 

Ecoservice Nederland B.V. te Alblasserdam heeft op 19 februari 1993 bij Gedepu
teerde Staten van de provincie Zuid-Holland vergunningaanvragen ingediend 
ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) en de Afvalstoffenwet 
CAW) en een ontheffing ingevolge de Wet chemische afvalstoffen C\.K:A) voor het 
oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de opslag, be- en 
verwerking van chemische afvalstoffen op de locatie Van Leeuwenhoekweg ong. te 
Dordrecht. kadastraal bekend sectie L, nurrmer 2612 (ged.). Gelijktijdig met de 
vergunningaanvragen is ook een Milieu Effect Rapport (MER) ingediend. 

De vergunning- en ontheffingprocedure is gecoordineerd door Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland. De ontwerp-beschikkingen hebben van 25 april 1994 tot en met 
9 mei 1994 ter inzage gelegen. Hierop zijn drie bezwaarschriften ingekomen die 
gggn betrekking hebben op aspecten die de WVO betreffen. Deze zullen dan ook in 
de WVO-vergunning niet worden meegenomen. 
In een brief van 5 mei 1994 meldt het bedrijf dat betreffende de te bouwen 
installatie een aantal aanpassingen c.q. wijzigingen zullen worden aangebracht 
ten opzichte van de oorspronkelijke opzet (zie bijlage 1). Met betrekking tot de 
WVO betreft het een wijziging van de centrale luchtbehandelingsinstallatie. Het 
bedrijf verzoekt deze aanpassing/wijziging in de WVO-vergunning op te nemen. 

De luchtbehandelingsinstallatie zal bestaan uit een biofilter-installatie in 
plaats van een biogaswasser. De biofilter-installatie bestaat uit de volgende 
onderdelen: 
- 2 stoffilters: 
- 2 luchtverwarmers: 
- luchtbevochtiging: 
- 2 parallel geschakelde twee-traps biofilter. 

De onttrokken lucht wordt door stoffilters geleid teneinde een te hoge drukop
bouw in de installatie te voorkomen, waarna de lucht wordt verwannd. Vervolgens 
wordt de lucht bevochtigd, voordat het naar het biofilter wordt gevoerd. Het 
biofilter wordt besproeid met water. 
Het afvalwater afkomstig van de luchtbevochtiging en de biofilters wordt via de 
bufferopslagtank geloosd op de gemeentelijke vuilwaterriolering. In de melding 
is opgenomen dat circa 2.000 nr/jaar aan afvalwater afkomstig van deze luchtbe
handelingsinstallatie zal moeten warden geloosd en dat de kwaliteit van het te 
lozen afvalwater zal voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de 
ontwerp-beschikking ingevolge de WVO. 



In de ontwerp-beschilcking was opgenomen dat maximaal 5.500 nr/jaar aan afvalwa
ter afkornsti g van de l uchtbehande l i ngsi nsta 11 ati e zou \«>rden gel oosd. De 
aanpassing/wijziging van de luchtbehandelingsinstallatie leidt derhalve tot een 
vennindering van de hoeveelheid te lozen afvalwater onder gelijke vergunnings
voorwaarden. zodat hiertegen bij het zuiveringsschap geen bezwaar bestaat. 
Gelet op het vorenstaande zal deze aanpassing/wijziging in de definitieve 
vergunning \«>rden opgenomen. 

2. Voorstel 

1. In te stemnen met de aanpassing/wijziging van de luchtbehandelingsinstallatie 
zoals weergegeven in de brief d.d. 5 mei 1994 van het bedrijf en hierop de 
definitieve beschikking te wijzigen. 

2. Op grand van het vorenstaande adviseer ik u om aan Ecoservice Nederland B.V. 
te Alblasserdam de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de 
bijgevoegde beschikking. 

Dordrecht, 8 juni 1994 

BA043JR.T6/rr/94 

De directeur van de 

\ 

echni sche di enst, 

r. A.W. van der Vlies 
adjunct-directeur 
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A 

HOLLANDSE EILANDEN EN WAARDEN 

Beschikking 

HET DAGELIJKS BESlUUR VAN HET ZUIVERI~SCHAP HOLL.ANDSE EIL.ANDEN EN WAARDEN: 

Gelezen het desbetreffende verzoek d.d. 19 februari 1993 en nadere infonnatie 
d.d. 11maart1993 van Ecoservice Nederland B.V. te Alblasserdam tot het geven 
van een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) 
tot het lozen via de gemeentelijke riolering en de awzi 'Eiland van Dordrecht' 
in oppervlaktewater van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen. 
afkomstig van de op te richten bedrijfsvestiging aan de Van Leeuwenhoekweg ong. 
te Dordrecht, kadastraal bekend sectie L, nLIJIJler 2612 (ged.) . 

Overwegende, 

dat op 19 februari 1993 Ecoservice Nederland B.V. te Alblasserdam bij Gedepu
teerde Staten van de provincie Zuid-Holland vergunningaanvragen heeft ingediend 
ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren CWVO) en de Afvalstofferrnret 
CAW) en de Wet chemische afvalstoffen (~A) voor het oprichten en in werking 
hebben van een inrichting voor de opslag, be- en verwerking van chemische 
afvalstoffen op de locatie Van Leeuwenhoekweg ong. te Dordrecht, kadastraal 
bekend sectie L, mmner 2612 (ged.): 

dat gelijktijdig met de vergunningaanvragen, gelet op artikel 41ab van de Wet 
milieubeheer (~) een Milieu Effect Rapport (MER) is ingediend, omdat het 
realiseren van de inrichting voor be- en verwerking van chemische afvalstoffen 
een mer-plichtige activiteit is ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage 
(MER): 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, gelet op de artikelen 2 en 5e van de 
~. belast zijn met de gecoordineerde voorbereiding en behandeling van zowel het 
MER als de vergunningaanvragen: 

dat het MER en de vergunningaanvragen ter inzage hebben gelegen van 24 mei 1993 
tot en met 23 juni 1993: 

dat op 9 juni 1993 een openbare hoorzitting is gehouden te Dordrecht; 

dat in totaal tegen de aanvragen 5 bezwaren zijn ingediend: 

dat deze bezwaren geen betrekking hebben op aspecten die de WVO betreffen, zodat 
hierop in deze vergunning niet verder zal ~rden ingegaan: 

dat er een advies is ingekomen op de aanvraag: 

Advies 

dat de COfllllissie voor de milieu-effectrapportage in haar toetsingsadvies van 
22 juli 1993 heeft aangegeven dat zij van oordeel is dat het MER voldoende 
infonnatie biedt voor de besluitvonning over de ingediende vergunningaanvragen: 



dat met betrekking tot de WVO-aspecten door de Coomissie geen opnerkingen zijn 
gemaakt: 

dat het bedrijf zal worden gevestigd aan de Van Leeuwenhoekweg ong. te Dordrecht 
en dat er circa 36 personen werkzaam zullen zijn; 

dat de werkzaamheden circa 10 uur per dag zullen plaatsvinden, gedurende 5 dagen 
per week: 

dat het bedrijf een aansluitirig op de gemeentelijke vuilwaterriolering en een 
aansluiting op de gemeentelijke schoorMaterriolering zal krijgen; 

dat het huishoudelijk afvalwater, het bedrijfsafvalwater en het mogelijk 
verontreinigde hemelwater op de gemeentelijke vuilwaterriolering zullen worden 
geloosd: 

dat het hemelwater afk.omstig van dakoppervlakken op de gemeentelijke schoorMa
terriolering zal worden geloosd: 

Bedrijfsactiviteiten 

dat bij de huidige vestiging van het bedrijf in Alblasserdam verpompbare 
chemische afvalstoffen zoals zuren, basen, emulsies en slibs langs chemisch
fysische weg worden behandeld: 

dat het hierbij ontstane slib wordt ontwaterd, waarbij de afvalstoffen, als 
hergebrui k ni et moge l i jk is, worden verbrand of gedeponeerd; 

dat tevens bij deze vestiging chemische afvalstoffen worden bewerkt: 

dat hierbij kleinere hoeveelheden chemische afvalstoffen worden gegroepeerd tot 
grotere partijen van gelijkwaardig materiaal, waarbij de afvalstoffen worden 
gesorteerd. omgepakt, verkleind en/of ontwaterd, voordat de afvalstoffen worden 
afgevoerd naar eindverwerkers: 

dat in de nieuwe vestiging van het bedrijf de volgende activiteiten zullen 
worden verricht, die in de aanvraag zijn aangegeven als afdelingen: 
- het sorteren, samenvoegen, opslaan van kleine hoeveelheden verpakte chemische 

afvalstoffen (afdeling 3), voorafgaand aan verdere interne of externe verwer
king; 

- het verwerken van vaste of pasteuze afvalstoffen van organische aard tot een 
vervangende brandstof dan wel een geconditioneerd afval (afdeling 4): 

- het verwerken van dikslibs van anorganische aard tot steekvaste en deponeerba
re eindprodukten (afdeling 5); 

- het in een chemisch-fysische behandelingsinstallatie verwerken van verpompbare 
chemische afvalstoffen (afdeling 6): 

- het -indien noodzakelijk- tijdelijk opslaan van niet binnen het bedrijf te be
of verwerken chemische afvalstoffen (afdeling 8): 

- het reinigen van containers, transportmiddelen en apparatuur (afdeling 10); 
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dat de verschillende be- en verwerkingsactiviteiten plaats zullen vinden in 
afgesloten loodsen. die voarzien zijn van vloeistofdichte vloeren: 

dat de activiteiten batch-gewijs worden uitgevoerd: 

dat bij de afdelingen 5, 6 en 10 afvalwater kan vrijkomen, dat na behandeling op 
de gemeentelijke riolering zal worden geloasd: 

dat bij de activiteiten in de afdelingen 3, 4 en 8 geen afvalwater vrijkomt; 

dat bij het bedrijf oak een eigen laboratoril.111 zal worden gevestigd Cafdeling 
2): 

dat hierin analyses zullen worden uitgevoerd van de bij het bedrijf binnenkomen
de chemische afvalstoffen alsmede van de bij het bedrijf vrijkomende afval(wa
ter)stromen; 

dat de activiteiten in de verschillende afdelingen als volgt kunnen worden 
samengevat: 

afdeling 2: dat in het laboratoril.111 analyses worden uitgevoerd van de bij het 
bedrijf aangeboden (basis-analyse) en aangeleverde Ccontrole-analy
se) chemische afvalstoffen: 
dat oak analyses worden uitgevoerd van bij het bedrijf vrijkomende 
afval(water)stromen: 
dat de resten van de analyses en het spoelwater afkomstig van de 
reiniging van apparatuur en glaswerk (dit wordt 3 keer gespoeld) 
zal worden opgevangen in containers en worden afgevoerd naar 
afdel ing 3; 
dat hier zal worden beoordeeld of de afvalstof intern kan worden 
verwerkt. of dat de afva 1 stof za 1 worden afgevoerd naar derden; 
dat het glaswerk en de apparatuur vervolgens wordt gereinigd in 
wasmachines. waarbij het spoelwater zal worden geloasd op de 
vuilwaterriolering (terrein) van het bedrijf: 

afdeling 3: dat in deze afdeling kleine hoeveelheden verpakte chemische afval
stoffen worden gesorteerd, samengevoegd en opgeslagen, waarna de 
afva l stof verder intern of extern za l worden verwerkt: 
dat in deze afdeling geen afvalwater vrijkomt: 

afdeling 4: dat in deze afdeling vaste of pasteuze chemische afvalstoffen van 
organische aard. zeals oliebevattend afval, organische filters. 
absorptiemateriaal, verfrestanten, kleefstoffen, lijmen en 
niet-reinigbaar verpakkingsmateriaal verwerkt worden tot een 
vervangende brandstof; 
dat de resterende grove fractie als geconditioneerd afval zal 
worden afgevoerd naar derden ter verwerking; 
dat in deze afdeling geen afvalwater vrijkomt; 
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afdeling 5: dat in deze afdeling niet- of slecht-verpoopbare chemische afval
stoffen van anorganische aard batch-gewijs verwerkt warden tot 
steekvaste en deponeerbare eindprodukten: 
dat het hierbij vrijkomende afvalwater via een leiding afgevoerd 
wardt naar afdeling 6: 

afdeling 6: dat in deze afdeling verpoopbare chemische afvalstoffen batchgewijs 
warden verwerkt in een chemi sch- f ys i sche behande 1 i ngs i nsta 11 at i e 
door middel van precipitatie, neutralisatie en filtratie tot een 
verontreinigde steekvaste filterkoek: 
dat het vrijkomende filtraatwater wardt opgevangen in deze afdeling 
voordat het afvalwater (filtraat) verder zal warden behandeld: 
dat alle gesloten opslag-, chemicalien- en reactietanks in afdeling 
6 warden afgezogen: 
dat de l ucht met name zure dampen kan bevatten en wardt voorbe
hande l din een alkalische wasser voordat de lucht wardt afgevoerd 
naar de centrale luchtbehandelingsinstallatie: 
dat het waswater in de alkalische wasser wardt gerecirculeerd, 
waarbij periodiek de pH van het afvalwater zal warden gemeten: 
dat verwacht wardt dat circa 1 keer per maand het waswater dient te 
warden ververst, waarna het in deze afdeling zal warden verwerkt: 

afdeling 8: dat in deze afdeling -indien noodzakelijk- de niet binnen het 
bedrijf te be- of verwerken chemische afvalstoffen tijdelijk warden 
opgeslagen: 
dat bij deze afdeling geen afvalwater vrijkomt: 

afdeling 10: dat in deze afdeling (klein-)containers. transportmiddelen en 
apparatuur warden gereinigd met behulp van hogedrukreiniging: 
dat het hierbij vrijkomende afvalwater separaat wordt opgevangen; 
dat afhankelijk van de samenstelling van het afvalwater het intern 
verder verwerkt wordt (anorganisch belast afvalwater) of afgevoerd 
wordt naar derden ter verwerking (organisch belast afvalwater): 

l uchtbeharde l i ng 

dat de afgezogen lucht die bij afdeling 6 reeds is voorbehandeld, samen met de 
lucht die wordt afgezogen vanuit de afdelingen 3, 4, 5 en 10 binnen het bedrijf, 
voorbehandeld en gereinigd wordt in de centrale luchtbehandelingsinstallatie 
(afdeling 7); 

dat het afvalwater dat hierbij vrijkomt, op de gemeentelijke riolering zal 
warden geloosd: 

Afvalwatersituatie 

Afvalwaterstl"CllBl 

dat in de aanvraag is aangegeven dat de volgende afvalwaterstromen op de 
gemeentelijke riolering warden geloosd: 
a. circa 450 nr/jaar huishoudelijk afvalwater, 
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b. bedrijfsafvalwater, bestaande uit: 
bl. afvalwater afkanstig van de be- en verwerking van chemische afvalstoffen 

in een hoeveelheid van circa 3.280 nr/jaar, 
b2. afvalwater afkanstig van de luchtbehandelingsinstallatie in een hoeveel. 

heid van circa 5.260 nr/jaar, 
b3. spoelwater afkcxnstig van het laboratoril.lll in een hoeveelheid van circa 

20 ni3 I jaar. 
c. hemelwater, bestaande uit: 

cl. schoon hemelwater afkanstig van daken van bedrijfsgebouwen (oppervlak 
circa 6.880 rrf) in een hoeveelheid van circa 5.160 nr/jaar, 

c2. nngelijk verontreinigd hemelwater afkanstig van het verharde terreinop
pervlak Coppervlak circa 1,2 ha.) in een hoeveelheid van circa 9.000 
ni3 I jaar; 

Ad a. 1-k.iismudelijk afvalwater 

dat het huishoudelijk afvalwater dat bij het bedrijf vrijkomt, afkomstig is van 
toiletten. douches, wasbakken en dergelijke; 

dat bij het bedrijf een kantine aarMezig is waar geen wanne maaltijden worden 
bereid; 

Ad b. Bedrijfsafvalwater 

Ad bl. Bedri.ifsafvalwater afkomstig van de be· en verwerking van chemische 
afvalstoffen 

dat het bedrijfsafvalwater afkomstig van de be- en verwerking van chemische 
afvalstoffen bestaat uit de volgende afvalwaterstromen, die vrijkomen bij de 
volgende afdelingen: 

afvalwaterstroom afdeling 5: 
dat afvalwater dat vrijkomt bij de sedimentatie en indikking (gravitatie· 
afscheiding) van niet- of slecht-verpompbare anorganische chemische afvalstoffen 
via een leiding direct wordt afgevoerd naar afdeling 6; 
dat naar verwachting deze hoeveelheid circa 310 nr/jaar bedraagt; 

afvalwaterstroom afdeling 10: 
dat het afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van materieel en klein-contai
ners in afdeling 10 wardt opgevangen in containers; 
dat afhankelijk van de samenstelling het afvalwater wardt afgevoerd naar 
afdeling 6 voor interne verwerking of wardt afgevoerd naar derden ter verwer
king; 
dat naar verwachting de hoeveelheid afvalwater die in afdeling 6 zal warden 
verwerkt, circa 690 nr/jaar bedraagt; 

schrob- en spoelwater diverse afdelingen: 
dat het schrob- en spoelwater dat vrijkomt bij het reinigen van de verschillende 
afdelingen met een vacul.inzuiger zal warden opgevangen; 
dat afhankelijk van de samenstelling het schrob- en spoelwater intern zal warden 
verwerkt (afdeling 6), dan wel zal warden afgevoerd naar derden ter verwerking: 
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afvalwaterstroom afdeling 6: 
dat de hoeveelheid afvalwater afkomstig van de afdelingen 5 en 10 gezamenlijk 
circa 1.000 nr/jaar gedraagt: 
dat dit afvalwater wardt verwerkt in afdeling 6: 
dat in deze afdeling tevens circa 3.000 nr/jaar aan verpolll>bare chemische 
afvalstoffen (dunslibs en dergelijke) wardt verwerkt: 

Behandeling afvalwater afk.anstig van be- en venerking van denisdle 
afvalstoffen 

dat de behandeling van het afvalwater in afdeling 6 (totale hoeveelheid circa 
4.000 nr/jaar) per batch van 15 a 20 ni3 plaatsvindt in de chemisch-fysische 
behandelingsinstallatie: 

dat de behandelingsinstallatie bij het bedrijf bestaat uit de volgende onderde
len: 
- een flocculatietank: 
- een kamerfilterpers: 
- twee in serie geschakelde fijnfilters: 
- twee in serie geschakelde ionenwisselaars: 
- een actief-koolfilter: 

dat van elke te behandelen batch afvalwater in het eigen laboratoriLDTI een 
controle-analyse wardt uitgevoerd: 

dat aan het afvalwater chemicalien warden gedoseerd ten behoeve van flocculatie, 
waarna het afvalwater/slib mengsel door een kamerfilterpers wordt geleid, 
waarbij het filtraat wordt opgevangen; 

dat het filtraat na neutralisatie vervolgens wardt geleid door de fijnfilters 
voor het verwijderen van onopgeloste bestanddelen en door de ionenwisselaars 
voor het afvangen van opgeloste zware metalen: 

dat indien een batch afvalwater (filtraat) hoge concentraties aan organische 
verbindingen bevat. het afvalwater (filtraat) eveneens zal worden geleid door 
het actief-koolfilter: 

dat indien het afvalwater Cfiltraat) te hoge concentraties aan sulfaat bevat. 
altJTiinaten aan het afvalwater zullen warden toegevoegd, waardoor het sulfaat als 
gips zal worden afgescheiden: 

dat van het afvalwater (filtraat) vervolgens weer een analyse wardt uitgevoerd 
in het laboratoritJTI; 

dat indien het afvalwater (filtraat) aan de gestelde lozingseisen voldoet, het 
zal worden geloosd op de gemeentelijke riolering; 

dat verwacht wardt dat circa 3.280 m'/jaar aan afvalwater (filtraat) zal worden 
afgevoerd naar een bufferopslagtank (inhoud 20 - 50 m'>: 
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dat in de afvoerleiding naar de bufferopslagtank een debietmeter is ge;·nstal
leerd voor registratie van de hoeveelheid afvalwater Cfiltraat) en tevens 
roonstername-apparatuur is aangebracht, voor het nemen van roonsters van het 
afvalwater Cfiltraat); 

dat in de aanvraag is aangegeven dat de vervuilingswaarde van dit afvalwater 
Cfiltraat) circa 258 v.e. bedraagt; 

dat indien uit de analyseresultaten blijkt dat het te lozen afvalwater Cfil
traat) niet aan de gestelde lozingseisen voldoet, het opnieuw chemisch-fysisch 
zal warden verwerkt dan wel zal warden afgevoerd naar derden ter verwerking; 

Ad b2. afvalwater afkomstiq van de luchtbehandelinqsinstallatie 

dat de centrale luchtbehandelingsinstallatie achtereenvolgens bestaat uit de 
volgende onderdelen: 
- een stoffilter: 
- een actief-koolfilter: 
- een absorptiekolom: 
- twee bioreactoren: 
- een ultra-filtratie-unit voor behandeling van het waswater: 
- een kamerfilterpers voor ontwatering van overtollig slib: 

dat de lucht via het stoffilter en het actief-koolfilter wardt geleid naar de 
absorptiekolom: 

dat in de absorptiekolom de luchtstroom wardt gewassen met behulp van een water/ 
siliconen-olie mengsel: 

dat aan het waswater siliconen-olie wardt toegevoegd om de verwijdering van met 
name organische stoffen uit de luchtstroom te verbeteren Corganische stoffen 
zijn over het algemeen slecht oplosbaar in water); 

dat het water/siliconen-olie mengsel uit de absorptiekolom wordt geleid over 
twee (in serie staande) bioreactoren; 

dat in deze reactoren, elk met een inhoud van 150 nr, actief-slib aarrwezig is, 
dat zorgt voor de biologische afbraak van de stoffen die in het waswater (en met 
name in de siliconen-olie) aarrwezig zijn: 

dat vanuit de tweede bioreactor het waswater wardt gerecirculeerd over de 
absorptiekolom: 

dat vanuit de tweede bioreactor een continue spui plaatsvindt van waswater met 
daarin actief-slib deeltjes en siliconen-olie: 

dat het waswater wardt geleid over een ultra-filtratie-unit voor de afscheiding 
van het slib en de siliconen-olie; 

dat het filtraatwater afkomstig van de ultra-filtratie-unit wardt geloosd op de 
gemeentelijke riolering; 
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dat periodiek het gevonnde actief-slib wordt ontwaterd in een kamerfilterpers; 

dat het hierbij vrijkomende water wordt teruggeleid in de eerste bioreactor; 

dat verwacht wordt dat circa 5.260 nr/jaar aan afvalwater zal worden afgevoerd 
naar de bufferopslagtank: 

dat in de afvoer 1 ei ding naar de bufferops 1 agtank een debi etmeter is gei'nsta 1-
1 eerd voor registratie van de hoeveelheid afvalwater en tevens 100nstername
apparatuur is aar.gebracht voor het nemen van 100nsters van het afvalwater; 

dat in de aanvraag is aangegeven dat de vervuilingswaarde van dit afvalwater 
circa 78 v.e. bedraagt; 

Ad b3. spoelwater afkornstig van het laboratorium 

dat in het laboratoritJn het afvalwater, dat vrijkomt bij de reiniging van 
apparatuur en bij het 3 keer spoelen van glaswerk, wardt opgevangen in contai
ners: 

dat de afvalstof zo rrogelijk intern zal warden verwerkt; 

dat het glaswerk en de apparatuur vervolgens warctt gereinigd in wasmachines. 
waarbij het spoelwater zal warden afgevoerd via de vuilwaterriolering (terrein) 
van het bedrijf naar het regenwateropvangbekken; 

dat naar verwachting deze hoeveelheid circa 20 nr/jaar bedraagt: 

M c. l'BIE l water 

Ad cl. schoon hemelwater afkomstig van daken van bedrijfsgebouwen 

dat het hemelwater afkomstig van de daken van bedrijfsgebouwen (circa 5.160 
nr/jaar) wardt geloosd via de regenwaterriolering van het bedrijfsterrein op de 
gemeentelijke schoonwaterriolering: 

Ad c2. nnqelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van het verharde terreinop
pervlak 

dat het hemelwater afkornstig van het verharde terreinoppervlak (circa 9.000 
nr/jaar) nngelijk verontreinigd is en via de vuilwaterriolering (terrein) van 
het bedrijf wardt afgevoerd naar het regerrwateropvangbekken; 

Beharneling spoelwater laboratoriun en rogelijk verontreini~ terelwater 

dat het naspoelwater van het laboratorium en het rrogelijk verontreinigd hemelwa
ter wardt afgevoerd naar het regerrwateropvangbekken (inhoud 236 nr) van het 
bedrijf; 

dat vanuit dit bekken het afvalwater via een bezinkput/olie-afscheider (met 
coalescentiefilter) wardt afgevoerd naar de gemeentelijke riolering: 
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dat in de aanvraag is aangegeven dat het afvalwater kan \«lrden beroonsterd; 

dat in de afvoerleiding naar de gemeentelijke riolering een restrictie is 
aangebracht van 2,1 l/s, zodat maximaal 7,5 nr/uur lll)Qelijk verontreinigd 
hemelwater op de gemeentelijke vuilwaterriolering zal \«lrden geloosd; 

dat in geval van langdurige regenval het bluswateropvangbekken als noodbuffer 
(inhoud 300 nr) zal fungeren: 

Calamiteitenvoorziening 

dat het eventueel bij een calamiteit vrijkomende bluswater binnen de verschil-
1 ende afde l i ngen i«lrdt opgevangen; 

dat bij een bepaald vloeistofniveau op de vloer het bluswater via het bluswater
rioolstelsel van het bedrijf \«lrdt verpo!Tl>t naar het bluswateropvangbekken: 

dat dit bekken een inhoud heeft van 300 nr; 

dat het bluswater afk.omstig van het verharde terrein via de vuilwaterriolering 
(terrein) zal i«lrden afgevoerd naar het regenwateropvangbekken: 

dat de afvoer naar de gemeentelijke vuilwaterriolering bij het optreden van een 
calamiteit hancinatig zal \«lrden afgesloten; 

Lozingssituatie bedri.jf 

dat het bedrijf het afvalwater via een aansluitpunt op de gemeentelijke vuilwa
terriolering en via een aansluitpunt op de gemeentelijke schoonwaterriolering 
loost: 

l ozi ngspunt gereente l i jke wi l waterri o l eri ng 

dat het huishoudelijk afvalwater, het bedrijfsafvalwater en het mogelijk 
verontreinigd hemelwater (inclusief naspoelwater laboratoriLJTI) via een lozings
punt \«lrden geloosd op de gemeentelijke vuilwaterriolering; 

dat het huishoudelijk afvalwater direct naar de gemeentelijke vuilwaterriolering 
i«lrdt afgevoerd: 

dat het bedrijfsafvalwater afk.omstig van de be- en verwerking van chemische 
afvalstoffen en het bedrijfsafvalwater afk.omstig van de luchtbehandelingsinstal-
1 ati e i«lrden afgevoerd naar een bufferops 1 agtank ( i nhoud 20 - 50 nr) : 

dat vanuit deze buffertank het afvalwater via een restrictie in de afvoerleiding 
(0,4 l/s = 1,4 nr/uur) \«lrdt afgevoerd naar de gemeentelijke vuilwaterriolering; 
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dat het nx:>gelijk verontreinigde hemelwater afkcxnstig van het bedrijfsterrein en 
het spoelwater afkcxnstig van de wasmachines in het laboratorilJTI via de vuilwa
terriolering (terrein) \«>rden afgevoerd naar een regerMateropvangbekken (inhoud 
236 nr): 

dat vanuit dit bekken het afvalwater \«>rdt afgevoerd naar de gemeentelijke 
vuilwater-riolering; 

Te stellen lozinqseisen 

dat ter plaatse van het lozingspunt op de gemeentelijke riolering voarwaarden 
zijn opgenomen met betrekking tot de pH, de tE!IJ1)eratuur. het bezinkselgehalte en 
het gehalte van sulfaat; 

dat op 11 maart 1993 het bedrijf nadere infonnatie heeft toegestuurd over de 
nx:>gelijke effecten van een verhoogde chloride concentratie in het afvalwater van 
het bedrijf op de Cbetonnen) riolering en de in het rioleringsstelsel aa1'11t'ezige 
po!ll)en; 

dat het chloride in het afvalwater met name afkcxnstig blijkt te zijn van de be
en verwerking van chemische afvalstoffen; 

dat uit deze gegevens biijkt dat een chloride concentratie in het te lozen 
afvalwater van maximaal 4.000 mg/l geen aantasting van de (niet-gewapende) 
betonnen gemeentelijke riolering tot gevolg heeft; 

dat oak deze chloride concentratie geen noemenswaardige nadelige effecten heeft 
op de pompen c.q. pomponderdelen; 

dat ter plaatse van het lozingspunt op de gemeentelijke riolering daarom een 
lozingseis met betrekking tot chloride is opgenomen van maximaal 4.000 mg/l; 

dat oak ter plaatse van het afvoerpunt van afvalwater afkomstig van de be- en 
verwerking van chemische afvalstoffen naar de bufferopslagtank een lozingseis 
zal \«>rden opgenomen in de vergunning; 

dat verder eisen zijn opgenomen voor de verschillende bedrijfsafvalwaterstromen. 
het afvalwater afkcxnstig van het laboratorilJTI en het IOOQelijk verontreinigd 
hemelwater; 

dat uit een overleg met de gemeente Dordrecht is gebleken, dat de gemeente geen 
bezwaar heeft tegen het opnemen van deze lozingseis voar chloride; 

bedrijfsafvalwater aflcanstig van be- en wnerking van chemische afvalstoffen 

dat het afvalwater afkcxnstig van de be- en verwerking van chemische afvalstoffen 
met name verontreinigd zal zijn met zware metalen; 

dat gezien de verscheidenheid aan te verwerken afvalstoffen in het afvalwater 
oak minerale olie, vluchtige en poly-cyclische aromatische koalwaterstoffen 
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(BTEX en PAK's). EOX (extraheerbare gehalogeneerde verbindingen) en fenolen 
aarwezig kunnen zijn: 

dat de behandeling van het afvalwater in afdeling 6 per batch van 15 a 20 nr 
plaatsvindt in de chemisch-fysische behandelingsinstallatie: 

dat afhankelijk van de aard van de verontreinigingen in het afvalwater de 
verschillende onderdelen van de chemisch-fysische behandelingsinstallatie zullen 
"9Urden toegepast: 

dat de ionerrwisselaars van deze installatie zijn aan te merken als best bestaan
de techniek voor het verwijderen van zware metalen: 

dat het actief-koolfilter van deze installatie is aan te merken als best 
bestaande techniek voor het verwijderen van organische verbindingen: 

dat in het MER en de vergunningaanvraag de te verwachten concentraties van 
verontreinigende verbindingen in het afvalwater (filtraat) zijn aangegeven: 

dat hierbij onderscheid is gemaakt in de te verwachten concentraties van circa 
2.550 nr te lozen afvalwater (filtraat) en in de te verwachten kwaliteit van 
circa 730 nr te lozen afvalwater (filtraat): 

dat in de vergunning voorwaarden zijn opgenomen voor enig steek· c.q. etmaalmon
ster ter plaatse van het afvoerpunt van afvalwater (filtraat) naar de bufferop
slagtank: 

dat ook voorwaarden zijn opgenomen voor het gemiddelde van 10 steek· c.q. 5 
etmaalmonsters ter plaatse van het afvoerpunt: 

dat uitgaande van de gemiddelde concentraties aan zware metalen in 10 steek
c.q. 5 etmaalmonsters die in de vergunning zijn opgenomen en de hoeveelheid te 
lozen afvalwater (filtraat), de maximale vracht aan zware metalen minder zal 
bedragen dan de CUWVO richtlijn met betrekking tot zware metalen (20 kg/jaar): 

dat het chloride gehalte in enig monster niet meer mag bedragen dan 6.000 mg/l. 
met dien verstande dat ter plaatse van het lozingspunt op de gemeentelijke 
riolering het chloride gehalte niet meer mag bedragen dan 4.000 mg/1: 

afvalwater afkanstig van de luchtbehandelingsinstallatie 

dat het afvalwater afkomstig van de luchtbehandelingsinstallatie met name 
verontreinigd kan zijn met zware metalen en verschillende vluchtige verbindingen 
zeals vluchtige en poly-cyclische aromatische koolwaterstoffen CBTEX en PAK's). 
EOX en fenolen; 

dat in het MER en de aanvraag te de verwachten concentraties zijn aangegeven van 
de verschillende verbindingen; 

dat in de vergunning voorwaarden zijn opgenomen voor enig steek· c.q. etmaalmon· 
ster ter plaatse van het afvoerpunt van afvalwater naar de bufferopslagtank; 
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afva lwater l aboratori lD 

dat het spoelwater afkcxnstig van de wasmachines in het laboratoritJTI dient te 
warden geleid door een controleput, voordat het op de vuilwaterriolering 
Cterrein) wardt geloosd; 

dat in de vergunning de voorwaarde is opgenomen dat de pH van het afvalwater ter 
plaatse van de controleput dient te liggen tussen 5,5 en 11, met dien verstande 
dat de pH van de totale afvalwaterstroom ter plaatse van de gemeentelijke 
riolering dient te liggen tussen pH 6,5 en 10; 

11>gel ijk. verontreini~ halElwater 

dat het nngelijk verontreinigd hemelwater dient te kunnen warden bemonsterd. 
voordat het op de gemeentelijke riolering wardt geloosd: 

dat in de vergunning voorwaarden zijn opgenomen met betrekking tot het bezink
selgehalte en het gehalte aan minerale olie in enig steekmonster ter plaatse van 
de controleput; 

Algemeen 

dat in de vergunning verder voorwaarden zijn opgenomen, dat de hoeveelheid 
bedrijfsafvalwater afkomstig van de zuiveringsinstallaties continu dient te 
warden gemeten: 

Evaluatie 

dat in het Besluit m.e.r. voor het bevoegd gezag de verplichting is opgenomen 
een evaluatie uit te voeren waarin de milieugevolgen van de voorgenomen activi
teit warden onderzocht: 

dat de evaluatie zal warden gecoordineerd door Gedeputeerde Staten van de 
provincie Zuid-Holland: 

dat in de WVO-vergunning zal warden opgenomen dat het bedrijf periodiek een 
bemonstering dient uit te voeren van de verschillende bedrijfsafvalwaterstromen: 

dat in het kader van de evaluatie de resultaten van de uitgevoerde analyses door 
het bedrijf dienen te warden toegestuurd aan Gedeputeerde Staten van de provin
cie Zuid-Holland: 

dat de ontwerp-beschikkingen van 25 april 1994 tot en met 9 mei 1994 ter inzage 
hebben gelegen; 

dat hierop drie bezwaarschriften zijn ingekomen die~ betrekking hebben op 
aspecten die de WVO betreffen: 

dat deze dan ook in de WVO-vergunning niet zullen warden meegenomen; 
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dat in een brief van 5 mei 1994 het bedrijf meldt dat betreffende de te bouwen 
installatie een aantal aanpassingen c.q. wijzigingen zullen ~rden aangebracht 
ten opzichte van de oorspronkelijke opzet (zie bijlage 1): 

dat met betrekking tot de WVO het een wijziging betreft van de centrale luchtbe· 
handelingsinstallatie: 

dat het bedrijf verzoekt deze aanpassing/wijziging in de WVO-vergunning op te 
nanen; 

dat de luchtbehandelingsinstallatie zal bestaan uit een biofilter-installatie in 
plaats van een biogaswasser: 

dat de biofilter-installatie bestaat uit de volgende onderdelen: 
- 2 stoffilters; 
- 2 l uchtverwanners: 
- luchtbevochtiging; 
- 2 parallel geschakelde twee-traps biofilter: 

dat de onttrokken lucht door stoffilters ~rdt geleid teneinde een te hoge 
drukopbouw in de i nsta 11 at i e te voorkomen. waarna de l ucht ~rdt verwannc:I: 

dat vervolgens de lucht ~rdt bevochtigd, voordat het naar het biofilter ~rdt 
gevoerd: 

dat het biofilter ~rdt besproeid met water: 

dat het afvalwater afkanstig van de luchtbevochtiging en de biofilters via de 
bufferopslagtank ~rdt geloosd op de gemeentelijke vuilwaterriolering; 

dat in de melding is opgenomen dat circa 2.000 m3/jaar aan afvalwater afkanstig 
van deze luchtbehandelingsinstallatie zal iooeten ~rden geloosd en dat de 
kwaliteit van het te lozen afvalwater zal voldoen aan de kwaliteitseisen die 
zijn opgenomen in de ontwerp-beschikking ingevolge de WVO: 

dat in de ontwerp-beschikking was opgenomen dat maximaal 5.500 m3/jaar aan 
afvalwater afkanstig van de luchtbehandelingsinstallatie zou ~rden geloosd: 

dat de aanpassing/wijziging van de luchtbehandelingsinstallatie derhalve leidt 
tot een vennindering van de hoeveelheid te lozen afvalwater ender gelijke 
vergunningsvoorwaarden. zodat hiertegen bij het zuiveringsschap geen bezwaar 
bestaat; 

. 
dat gelet op het vorenstaande deze aanpassing/wijziging in de definitieve 
vergunning zal ~rden opgenomen: 

Slotoverweqingen 

Gezien het advies van de directeur van de technische dienst: 
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Gelet op het bepaalde in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren: 

Gelet op het bepaalde in de Wet alganene bepalingen Milieuhygiene; 

Gelet op het bepaalde in de Verordening Waterkwaliteitsbeheer Zuid-Holland: 

Gelet op het bepaalde in de Lozingsverordening Hollandse Eilanden en Waarden: 

BESLUIT: 

I Instemnen met de aanpassing/wijziging van de luchtbehandelingsinstallatie zoals 
weergegeven in de brief d.d. 5 mei 1994 van het bedrijf. 

II Aan Ecoservice Nederland B.V. te Alblasserdam en zijn rechtverkrijgenden Chierna 
te noanen vergunninghouder) vergunning te verlenen tot het via de gemeentelijke 
riolering en de afvalwaterzuiveringsinrichting Cawzi) 'Eiland van Dordrecht' 
lozen in oppervlaktewater van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke 
stoffen afkomstig van de op te richten bedrijfsvestiging aan de Van Leeuwenhoek
weg ong. te Dordrecht. kadastraal bekend sectie L, n!JllTler 2612 (ged.) . 

Onder de volgende voorwaarden: 

VCXRWAARDEN TEN AANZIEN VAA DE SCXRTEN AFVALWATER 

1. De ingevolge deze vergunning via een aansluitpunt op de gemeentelijke 
vuilwaterriolering te brengen afvalstoffen, verontreinigende of schade-
1 i jke stoffen rnogen. in een maximale hoeveelheid van 9 nr/uur. uitsluitend 
bestaan uit: 
a. huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire voorzieningen in 

een hoeveelheid van circa 450 nr/jaar; 
b. bedrijfsafvalwater. bestaande uit: 

bl. afvalwater afkomstig van de be- en verwerking van chemische afval
stoffen, in een hoeveelheid van maximaal 3.500 nr/jaar; 

b2. afvalwater afkomstig van de luchtbehandelingsinstallatie, in een 
hoeveelheid van maximaal 2.250 nr/jaar, 

b3. spoelwater afkomstig van het laboratorilJTI, in een hoeveelheid van 
circa 20 nr/jaar. 

c. hemelwater, bestaande uit mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig 
van het verharde terreinoppervlak, in een hoeveelheid van circa 9.000 
nr/jaar. 

2. Het ingevolge deze vergunning via een aansluitpunt op de gemeentelijke 
schoo11t1aterriolering te brengen hemelwater mag uitsluitend bestaan uit 
schoon hemelwater afkomstig van daken van bedrijfsgebouwen. in een hoe
veelheid van circa 5.500 nr/jaar. 

Een en ander overeenkomstig de bij de aanvraag d.d. 19 februari 1993, het MER 
d.d. 19 februari 1993 en de nadere infonnatie d.d. 11 maart 1993 overgelegde 
bescheiden. 
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TE STELLEN LOZI~VcmwAARDEN 

3. Ter plaatse van het lozingspunt op de gemeentelijke vuilwaterriolering 
dient het afvalwater te voldoen aan de volgende eisen: 
a. de zuurgraad. uitgedrukt in pH-eenheden iooet een waarde hebben tussen 

6,5 en 10; 
b. het sulfaatgehalte mag niet hoger zijn dan 300 mg/l: 
c. de t~ratuur mag niet hoger zijn dan 30° C: 
d. het chloride gehalte mag niet hoger zijn dan 4.000 mg/l. 

BEDRIJFSAFVALWATER BE- EN VERWERKIMJ CHEMISCHE AFVALSTOFFEN 

4. Het afvalwater dat vrijkomt bij de be- en verwerking van chemische afval
stoffen dient v66r lozing op de gemeentelijke riolering te worden behan
deld in een chemisch- fysische behandelingsinstallatie, die bestaat uit de 
volgende onderdelen: 

een flocculatietank: 
een kamerfilterpers: 
twee in serie geschakelde fijnfilters: 
twee in serie geschakelde ionerwisselaars: 
een actief-koolfilter. 

Afhankelijk van de samenstelling van een batch afvalwater dat vrijkomt bij de 
be- en verwerking van chemische afvalstoffen dient het afvalwater te worden 
behandeld in onderdelen van de chemisch-fysische behandelingsinstallatie, 
gericht op het doelmatig achterhouden van de in het afvalwater aanwezige 
verontreinigende verbindingen. 

5.1 Ter plaatse van het afvoerpunt naar de bufferopslagtank van afvalwater 
(filtraat) afkomstig van de be- en verwerking van chemische afvalstoffen 
dient het afvalwater (filtraat) te voldoen aan de volgende eisen: 

pH 
sul faat 
chloride 
onopgeloste bestanddelen 
kwik 
arseen 
seleen 
a 1L1ni ni Lill 

anti noon 
cadnilJll 
ch room 
cyanide 
koper 
load 

gemiddelde concentratie 

in 10 steek- (*) c.q. 
5 etmaalmonsters 

6,5 < pH <10 
300 mg/l 

4.000 mg/l 
100 mg/l 
50 µg/l 

100 µg/l 
100 µg/l 

2 mg/l 
100 µg/l 
80 µg/l 

0,8 mg/l 
0,3 mg/l 
0,6 mg/l 

1 mg/l 
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maximale concentratie 

in enig steek- c.q. 
enig etmaalmonster 

6,5 <pH <10 
300 mg/l 

6.000 mg/l 
100 mg/l 
50 µg/l 

100 µg/l 
100 µg/l 

2 mg/l 
100 µg/l 
100 µg/l 

2 mg/l 
1 mg/l 
1 mg/l 
3 mg/l 



nikkel 1 mg/l 3 mg/l 
zink 2 mg/l 'l mg/l .J 

EOX 0,6 mg/l 1 mg/l 
PAK (totaal) 0,2 mg/l 1 mg/l 
minerale olie 5 mg/l 20 mg/l 
vluchtige aromatische 
koolwaterstoffen 0,3 mg/l 1 mg/l 
fenolen (totaal) 1 mg/l 5 mg/l 

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

5.2 Het te lozen afvalwater afkomstig van de be· en verwerking van chemische 
afvalstoffen dient te allen tijde te kunnen warden bem:>nsterd. Daartoe 
dient het afvalwater (filtraat) via een controleput te warden geleid, die 
geschikt is voor bem:>nsteringsdoeleinden. 

5.3 De in lid 2 bedoelde controleput dient zodanig te warden geplaatst, dat 
deze goed bereikbaar en toegankelijk is. 

5.4 Het afvalwater afkomstig van de be· en verwerking van chemische afval· 
stoffen dient ter plaatse van de controleput maandelijks te warden bem:>n· 
sterd door middel van etmaalroonsters en te warden geanalyseerd op de 
aangegeven parameters, confonn de voorschriften waarnaar wardt verwezen in 
bijlage 2 behorende bij deze vergunning. 

5.5 De wijze en de frequentie van het te verrichten afvalwateronderzoek 
behoeft de schriftelijke goedkeuring van het dagelijks bestuur van het 
zuiveringsschap. De analyseresultaten van de afvalwatennonsters dienen elk 
kwartaal te warden toegestuurd aan Gedeputeerde Staten van de provincie 
Zuid-Holland en aan het zuiveringsschap. 

AFVALWATER AFKOOTIG VAN DE LUCKIBEHANDELl~INSTALLATIE 

6.1 Ter plaatse van het afvoerpunt naar de bufferopslagtank van afvalwater 
afkomstig van de luchtbehandelinqsinstallatie dient het afvalwater te 
voldoen aan de volgende eisen: 

pH 
sulfaat 
chloride 
bezinkselgehalte 
a ll1ni ni LJTI 

ca<inil.ITI 
cyanide 
kwik 

maximale concentratie in enig 
steek· c.q. enig etmaalroonster 

6,5 <pH <10 
300 mg/l 
500 mg/l 

1 ml/l 
1 mg/l 

10 µg/l 
10 µg/l 
1 µg/l 

som van antirooon, arseen, chroom 
koper, lood, nikkel, seleen en zink 250 µg/l 
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EOX 
PAK (totaal) 
minerale olie 
vluchtige arCJ11atische koolwaterstoffen 
fenolen (totaal) 
PCB's 

1 mg/l 
1 µg/l 
1 mg/l 

100 µg/l 
1 mg/l 
1 µg/l 

6.2 Het te lozen afvalwater afkomstig van de luchtbehandelingsinstallatie 
dient te allen tijde te kunnen warden beroc>nsterd. Daartoe dient het via 
een controleput te warden geleid, die geschikt is voor beroc>nsterings
doeleinden. 

6.3 De in lid 2 bedoelde controleput dient zodanig te warden geplaatst, dat 
deze goed bereikbaar en toegankelijk is. 

6.4 Het afvalwater afkomstig van de luchtbehandelingsinstallatie dient ter 
plaatse van de controleput maandelijks te warden benXJnsterd door middel 
van etmaalroonsters en te warden geanalyseerd op de aangegeven parameters, 
conform de voorschriften waarnaar wardt verwezen in bijlage 2 behorende 
bij deze vergunning. 

6.5 De w1jze en de frequentie van het te verrichten afvalwateronderzoek 
behoeft de schriftelijke goedkeuring van het dagelijks bestuur van het 
zuiveringsschap. De analyseresultaten van de afvalwatermonsters dienen elk 
kwartaal te warden toegestuurd aan Gedeputeerde Staten van de provincie 
Zuid-Holland en aan het zuiveringsschap. 

AFVALWA1ER LABOOATCRIUM 

7.1 Het spoelwater afkomstig van de wasmachines in het laboratorium dient te 
warden geleid door een controleput, voordat het wardt geloosd op de 
vuilwaterriolering (terrein) van het bedrijf. 

7.2 Ter plaatse van de controleput dient de pH van het afvalwater te liggen 
tussen pH 5.5 en 11. met dien verstande dat de pH van het mogelijk veront· 
reinigd hemelwater. ter plaatse van de controleput in afloop naar de 
gemeentelijke vuilwaterriolering, dient te liggen tussen pH 6,5 en 10. 

twrGELIJK VERONTREINIGJ HEMELWA1ER 

8. Het mogelijk verontreinigd hemelwater dient v66r lazing op de gemeente
lijke vuilwaterriolering te warden geleid door een bezinkput/olieafschei· 
der (met coalescentiefilter). 

9.1 Ter plaatse van het afvoerpunt naar de gemeentelijke vuilwaterriolering 
van mogelijk verontreinigd hemelwater dient het afvalwater te voldoen aan 
de volgende eisen: 
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pH 
bezinkselgehalte 
minerale olie 

maximale concentratie 
in enig steekmonster 

6,5 < pH <10 
1 ml/l 

20 mg/l 

9.2 Het te lozen rrngelijk verontreinigd hemelwater dient te allen tijde te 
kunnen warden beroonsterd. Daartoe dient het via een controleput te warden 
geleid, die geschikt is voor baronsteringsdoeleinden. 

9.3 De in lid 2 bedoelde controleput dient zodanig te warden geplaatst. dat 
deze goed bereikbaar en toegankelijk is. 

9.4 Het rrngelijk verontreinigd hemelwater dient ter plaatse van de controleput 
elk kwartaal te warden beroonsterd door middel van steekmonsters en te 
warden geanalyseerd op de aangegeven parameters. conform de voorschriften 
waarnaar wardt verwezen in bijlage 2 behorende bij deze vergunning. 

9.5 De wijze en de frequentie van het te verrichten afvalwateronderzoek 
behoeft de schriftelijke goedkeuring van het dagelijks bestuur van het 
zuiveringsschap. De analyseresultaten van de afvalwatenoc>nsters dienen elk 
kwartaai te warden toe-
gestuurd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en aan het 
zuiveringsschap. 

10.1 De in de bezinkput en olie-afscheider teruggehouden bestanddelen mogen 
niet op de gemeentelijke riolering warden geloosd, maar dienen te warden 
verwijderd door het bedrijf of door derden . 

10.2 Van de afgifte van de in voorwaarde 10.1 genoemde stoffen dient in het 
logboek een aantekening te warden gemaakt of dienen in de administratie 
afgiftebewijzen te warden bewaard. 

VcmJ<CJ.1EN V~ VERONTREINIGIMJ 

11.l Vergunninghouder dient al le mogelijke maatregelen te treffen om te voorko· 
men dat (chemische) afvalstoffen in de vuil· c.q. schoonwaterriolering 
(terrein) kunnen komen. 

11.2 De opslag, overslag, bewerking, verwerking of het transport van (chemi· 
sche) afvalstoffen dient zodanig te geschieden, dat venneden wordt dat 
daardoor het van het terreinoppervlak afkomend hemelwater meer dan onver
mijdel ijk wordt verontreinigd. 

OODERHCXJD BE!l{IJFSRIOLERIMJ 

12.1 De bij het onderhoud van de bedrijfsriolering vrijkomenc:le bezinkbare en 
opdrijvenc:le bestanddelen mogen niet op de gemeentelijke riolering warden 
geloosd, maar dienen intern te warden verwerkt dan wel te warden afgevoerd 
naar derden ter verwerking. 
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12. 2 Van de afgi fte van de in voorwaarde 12 .1 genoande stoffen aan derden 
dienen in de adninistratie afgifte bewijzen te worden bewaard. 

METH(] I~M»tEN WATER 

13. De ingenomen hoeveelheid leidingt1ater dient te worden gemeten door een 
watenneter die KIWA gekeurd is . 

LCX130EK 

14. De vergunninghouder dient een logboek bij te houden waarin ten minste 
worden venneld: 

de hoeveelheid en samenstelling van een batch te lozen afvalwater dat 
vrijkomt bij de be· en verwerking van chemische afvalstoffen: 
de behandeling van het afvalwater in de verschillende onderdelen van 
de chernisch-fysische behandelingsinstallatie; 
de analyseresultaten van een nDnster van het te lozen afvalwater (fil· 
traat) na behandeling in onderdelen van de chemisch-fysische behande· 
lingsinstallatie, voordat dit geloosd wordt: 
de datLJTI van afvoer naar de bufferopslagtank van de betreffende batch 
afvalwater (filtraat). 

CAL.AMITEITEN 

15.1 Indien als gevolg van enige omstandigheid niet aan de gestelde voorschrif· 
ten wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, dient de 
vergunninghouder terstond maatregelen te nemen ten einde de nadelige 
invloed van de lazing zoveel 11DQelijk te voorkomen of te beperken. 

15.2 Van een dergelijke omstandigheid dient de vergunninghouder het dagelijks 
bestuur onniddellijk in kennis te stellen. De door of varMege het dage· 
lijks bestuur ter zake gegeven aa11t1ijzingen dienen stipt te worden opge· 
volgd. 

15.3 Indien het dagelijks bestuur dit verzoekt, moet de vergunninghouder 
betreffende het voorval uiterlijk binnen 1 week schriftelijk rapport 
uitbrengen met vennelding van oorzaak, datLJTI en tijd van aanvang en 
beeindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de kwaliteit 
van het geloosde afvalwater, alsmede van de voorgenomen maatregelen ter 
voorkoming van herhaling. 

MM-JIJZit-ll CONTACTPERSONEN 

16. De vergunninghouder is verplicht een of meerdere personen aan te wijzen, 
die in het bijzonder belast is Czijn) met de naleving van het bij deze 
vergunning bepaalde of bevolene en met wie in spoedgevallen overleg kan 
worden gevoerd. In de aanvraag is aangegeven dat de heren G. den Breejen 
(conmercieel directeur) en G. van de Velde (chemisch·technisch directeur), 
telefoon (01859) 1 59 77 Cvestiging in Alblasserdam) als zodanig zijn 
aangewezen. 
Wijzigingen dienen onniddellijk schriftelijk te warden gemeld. 
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WIJZIGINJEN LOZINGSSilUATIE 

17. Voorgenomen wijzigingen, die tot gevolg hebben dat de feitelijke afvalwa
tersituatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening 
overgelegde beschrijvingen \\Urdt weergegeven, dienen tijdig ter goedkeu
ring van het dagelijks bestuur aan het zuiveringsschap te \\Urden toege
stuurd. 

I I I Onder de aandacht van be l anghebbende te brengen: 

· dat de vergunning gedurende 6 weken ter inzage \\Urdt gelegd; 

. dat op grond van artikel 16 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en 
artikel 20.1 van de Wet milieubeheer, binnen 6 weken na bekendmaking van de 
beschikking beroep kan \\Urden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State; 

· dat het beroepschrift geirotiveerd moet zijn en moet \\Urden gezonden aan de 
Raad van State. Afdeling Bestuursrechtspraak, Kneuterdijk 22 , 2514 EN 
Den Haag. 
Het beroepschrift bevat tenninste de naam en het adres van de indiener. een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en een dagteke· 
ning; 

· dat ingevolge artikel 20.3 van de Wet milieubeheer deze vergunning niet in 
werking treedt, voordat de beroepstermijn is verstreken. dan wel met toepas· 
sing van artikel 36 van de Wet op de Raad van State juncto artikel 8:81 van de 
Algemene wet bestuursrecht is beslist op het gedurende de termijn van beroep 
gedane verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening; 

· dat voor al le met betrekking tot de lazing en het afvoersysteem aan te brengen 
wijzigingen vergunning van het dagelijks bestuur is vereist. 
Een dergelijke vergunning dient tijdig schri~elijk te \\Urden aangevraagd 
onder overlegging van tekeningen in 10-voud, waarop de bestaande en de nieuwe 
toestand gedetailleerd is aangegeven . 

IV Origineel van dit besluit 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. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te Den Haag; 
3. de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [X}1, 

directie Afvalstoffen te Den Haag; 
4. de hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwater

beheer en Afvalwaterbehandeling te Lelystad; 
5. de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat directie Zuid·Holland te 

Rotterdam: 
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6. de inspecteur van de Valksgezondheid, belast met het taezicht op de hygiene 
van het milieu te Zuid-Holland te Rijswijk; 

7. het Bureau Vergunningen Wet chemische afvalstoffen te Den Dungen. 

Aldus besloten te Dordrecht. 20 juni 1994 

BA043JR.T6/rr/94 

I-let dagelijks 
~/'secretaris, 

y 
I 
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Bijlage 1.1 ECOSERVICE 0 

ECOSERVICE NEDERLAND B'/ · Postbus 20 · 2950 AA Alblasserdam ECOSERVICE NEDERLAND B.Y. 

Ed1sonweg 16 
Aan GS van Zuid-Holland 2952 AO Albla999fdam 

Telefoon 01859-159 77' 
Tel~ax 01859-121 56 Dienst Water en Milieu - Af'M"li-:1'-oi"~A · 

Postbus 90602 f :.\·. [ . , Handelsregister K.v.K. 

2509 LP 'S-GRAVENHAGE 
, , 
L. . .. Dordrechl nr. 50906 

BTW-nr. Nl.008742182801 

L"Jc: .::~~' , ,i.J. Bankrelaties: 

Uw ref. Uw schr. van 

- 9 ME I 199~ -,,"'ls S~o ~::!~~gR,e. ~~~ -~2~723 

1
,------ -- T - -- Postbank nr. 5619434 

"~i ~iii!!_ : >S'll_(_ __ o .. ~m 
;~ .. ~i.qvV'iMJ< Jb07~·7s 5~ mei 1994 
i'.? /J:i i!V 1 00 ~~-~-' -· -We en Wvo .Betreft: ontwer -beschikki 

Geacht college, 

Op 19 februari 1993 heeft Ecoservice Nederland bv vergunningsaen
vragen ingediend voor het oprichten en in werking hebben van een 
inrichting voor de opslag, be- en verwerking van chemische afval
stoffen. Gelijktijdig is een milieu-effectrapport (MER) ingediend 
ten behoeve van beschrijving van de activiteiten en eruit resul
terende milieu-effecten. Op 30 maart 1994 heeft u ons de ontwerp
beschikkingen Aw/Wca/Wvo toegestuurd, waarop wij in een separaat 
schrijven reageren. 

Via deze brief melden wij u dat in betreffende te bouwen installa
tie een aantal wijzigingen c.q. aanpassingen ten opzichte van de 
oorspronkelijke opzet zullen warden aangebracht. 

1. Noodaggregaat: 

·In overleg met de R.E.D. is gebleken dat voor het noodag
gregaat een dieselopslag zal moeten worden voorzien. Dit 
betekent dat een dubbelwandige dieselopslagtank met een 
inhoud van 5 m3 zal warden geplaatst in het noodaggre
gaatgebouw. Deze tank zal warden uitgevoerd volgens de 
daarvoor geldende voorschriften, vastgelegd in de CPR 9.6. 

2. Brandblusvoorzieningen: 

Mede in overleg met brandweerdeskundigen en de brandweer, en 
op grond van aanbevelingen uit het door BVS goedgekeurde 
Programma van Eisen, inzake de sprinklerinstallatie (Risk 
Control nr. 92/1894/6339), zullen de omvulruimtes in afde
ling 3c niet warden voorzien van een C02-blusinstallatie, 
maar van een "plaatselijke sprinklerinstallatie". 

Op al onze transact1es z1jn van toepass1ng onze algemene voorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 
Dordrechl op 31 juh 1992 
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BXJOBMCE M:DER.AND B.V. 

. .. ,... ,, 

2 5 mei 1994 

Deze wijziging is mede i ngegeven door het feit dat de gehele 
afdeling 3 reeds wordt voorzien van een (automatische) 
sprinklerinstallatie; het aanbrengen van een aftakleiding is 
daarmee relatief eenvoudig. 

3 . Centrale luchtbehandelingsinetallatie: 

Teneinde emissies van verontreinigde hal - en proceslucht van 
de be- en/of verwerking van afvalstoffen zoveel mogelijk te 
voorkomen, werd naast het doelgericht creeren van een ge
ringe onderdruk d.m.v. een centrale afzuiginstallatie en het 
aanbrengen van filterinstallaties, een centrale luchtbehan
delingsinstallatie gepland in de vorm van een biogaswasser. 

In onze zorg om emissies alleraard zoveel mogelijk te be
perken aan de bron en om zoveel als mogelijk te besparen op 
grondstoffenverbruik, waarbij rekening wordt gehouden met de 
technische evolutie op het vlak van luchtzuivering, doet het 
one genoegen u te kunnen melden dat in plaats van de biogas
wasser een milieuvriendelijker alternatief zal voorzien wor
den. 

De centrale luchtbehandelingsinstallatie zal bestaan uit een 
biofilter-installatie van het type Bioton. Zijdelings bemer
ken wij dat hiermee beroep wordt gedaan op een in Nederland 
ontwikkeld en gefabriceerd produkt. 

De biofilter-installatie omvat (zie P & ID - schema in bij
lage) twee stoffilters voor de verwijdering van stofdeeltjes 
uit de luchtstroom, teneinde een te hoge drukopbouw in de 
ihstallatie te voorkomen. Door middel van luchtverwarmers 
wordt de gezamenlijke luchtstroom op de juiste temperatuur 
gebracht om vervolgens door een luchtbevochtiger te warden 
geleid. Deze bestaat uit een gepakt bed waarover continu 
water wordt gecirculeerd. De verontreinigingen in de lucht
stroom zullen niet of nauwelijks door het recirculatiewater 
worden opgenomen, daar zeer kort na opstart een evenwichts
situatie zal ontstaan tussen de luchtconcentratie en de 
waterconcentratie voor iedere individuele component. Ten
slotte wordt de luchtstroom via druppelaf scheiders naar het 
biofilter gevoerd. De vluchtige organische en anorganische 
verontreinigingen absorberen in de waterfase van het bio
logisch actieve filtermateriaal. In deze waterfaee, de bio
film, bevinden zich de bacterien welke voor de oxidatieve 
afbraak van de componenten zorgdragen. 
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Zowel de biof ilm ale de zich daarin bevindende bacteri~n 
zijn geYmmobilieeerd op het filtermateriaal. De luchtetroom 
doorstroomt het filtermateriaal in neerwaartee richting. 
Middels een scheidingewand wordt het filter in twee 
parallelle delen gesplitet, iedere helft behandelt 50 % van 
de totale luchtstroom. Elke helft kan afgeeloten worden voor 
onderhoud, waarbij de andere helft dan tot maximaal 65 ' van 
de totale luchtstroom zal kunnen behandelen. Dit betekent 
dat voor tijdelijke procesmaatregelen en tijdens onderhoude
werkzaamheden de installatie conform de NER kan blijven 
functioneren. Het filtermateriaal bestaat uit een hoog
waardige compost waarin alle nutri~nten voor de bacterien 
aanwezig zijn. De compost wordt gestabiliseerd door toevoe
ging van 65 vol-% geexpandeerd polystyreen. Verstopping van 
het filter kan niet plaatsvinden door een overmaat aan bio
masea, vermits de verontreinigingen volledig worden gemine
raliseerd. De werking van het biofilter wordt bepaald door 
de conditie van het filtermateriaal. De temperatuur voor 
biologisdhe afbraak zal tussen 15 °C en 40 °C dienen te 
liggen. Om energieverliezen te voorkomen is het filterhuis 
geYsoleerd. Uitdroging van het filtermateriaal wordt voor
komen door de luchtstroom vooraf te bevochtigen en door de 
plaatsing van sproeiers boven het filtermateriaal. Het bio
filter, inclusief alle luchtvoorbehandelingsapparatuur, 
wordt bewaakt rniddels een procescornputer, van waaruit de 
nodige sturing ge1nitieerd wordt. 

De volgende parameters worden continu bewaakt: 

- temperatuur van de afgassen 
- ingaande en uitgaande concentratie aan oplosrniddelen 

middels FID 
- vochtgehalte van het f iltermateriaal 
- drukval over het filtermateriaal 
- waterniveau in de luchtbevochter 
- werking van pomp en ventilatoren 

Het water dat zal rnoeten worden afgevoerd uit de biofilter
installatie wordt afgeleid naar een bufferopslag van ca. 30 
m3 inhoud: via een pornpsysteem wordt dit (drain-)water na 
controle gedoseerd afgevoerd via de faecaalbedrijfsriole
ring. Ten aanzien van de luchtemissie kunnen wij rnelden dat 
de leverancier van de biofilter-installatie dezelfde garan
ties afgeeft zeals beschreven in het rnilieu-effektrapport. 

. .. 
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Ten aanzien van de "wateremissie" wordt door het inzetten 
van de biofilter-installatie een wezenlijke verbetering 
gerealiseerd met behoud van kwaliteit. De hoeveelheid af te 
voeren afvalwater (=drainwater) uit de installatie zal ~ 
2.000 m3/1aar bedragen tegenover ca. 5.500 m3/jaar voor de 
eeret geplande biogaswas-inetallatie. Hierdoor wordt een 
verbetering van 3.500 m3/jaar gerealiseerd. Vermits de kwa
liteit van dit afvalwater voldoet aan de in de ontwerp-be
schikking, ingevolge de Wet verontreiniging oppervlakte
wateren (Wvo), opgenomen kwaliteitseisen, levert de biofil
ter-installatie additioneel een positieve bijdrage met be
trekking tot de absolute totale jaarlijkse uitstoot van 
stoffen en componenten via het afvalwater. 

Ten aanzien van het waterverbruik kan gesteld worden dat een 
besparing van ca. 4.000 ml per jaar wordt gerealiseerd. Het 
waterverbruik van de biofilter-installatie bevindt zich op 
ca. 2.500 m3 , tegenover ca. 6.500 ml per jaar bij de eerst 
geplande biogaswas-installatie. 

Wij menen dat wij door af te zien van de biogaswasser en een 
biofilter-installatie te voorzien, een n i et onbelangrijke 
bijdrage leveren in het beperken van het lozen van 
afvalwater en in het besparen op waterverbruik. 

Deze melding van wijziging en de invloeden ervan op de ontwerp-Wvo 
beschikking werden op 4 mei 1994 besproken met de heer J. Romeyn, 
Afdeling Bedrijfsafvalwater van het Zuiveringsschap Hollandse 
Eilanden & Waarden. 

Wij hopen u omtrent deze melding van wijzigingen voldoende te 
hebben ingelicht. Voor vragen en/of nadere inlichtingen staan wij 
steeds te uwer beschikking. 

In afwachting van uw verdere berichten, verblijven wij, 

hoogachtend, 

:ti _; 
ECOS ERV!=-~ ~EDE~D B. V. 

#... I .,-·' 

· -~:-. van' de- '.v~lde 
(Tech~tsch . direkteur) 

/_ ~--~-- - -- l 

·----. 
.:> I 

G. dien Breejen 
(C~5'11ercieel direkteur) 

Bijlage: P & ID-schema - biofilter-installatie 
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Bijlage 2 

De in deze vergunning genoemde stoffen dienen te warden bepaald volgens de 
voorschriften, venneld in de 'methode voor de analyse voor afvalwater' van het 
Nederlandse Nonnalisatie Instituut CNN!): 

zuurgraad pH NEN 6411 
sulfaat NEN 6487 
chloride NEN 6651 
bezinkselvolume NEN 6623 
onopgeloste bestanddelen NEN 6621 
a lL1ni ni um NEN 6437 
anti moon NEN 
arseen NVN 6432 
cacinium NEN 6452 ontsluiting NEN 6465 
ch room NEN 6448 " " " 

koper NEN 6451 II " 
kwik koude damp 
lood NEN 6453 
nikkel NEN 6456 " " 
seleen NEN 
zink NEN 6443 
cyanide ontwerp NEN 6655 
oliegehalte IR NEN 6675 
EOX ontwerp NEN 6676 
aromaten BTEX GC/VPR C85-10 
PAK (16-EPA) GC/VPR C85-11 
fenolen (fenol-index) NEN 6670 

Een wijziging in een nonnblad wordt automatisch van kracht dertig dagen nadat de 
wijziging door het dagelijks bestuur ter kennis van vergunninghouder is ge
bracht. tenzij binnen die tennijn bij het dagelijks bestuur schriftelijk bezwaar 
is aangetekend. 

BA065JR.T10/hk/93 

. 




