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Provincie Zuid-Holland
Directie Water en Milieu
Afd. ABC, bur. CVM,
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG.

Aanvraag W.v.o.-vergunning;
besluit nr.98 i 3203 I V.33 778
(coördinatie J.

Leiden, . ~
j ~)

Hierbij zenden wij udc door ons vastgesli'lde tweede versie van de ontwerp-beschikking op
grond van de Wet verontreiniging opperv~.l::tewatelen, -in het kader van de gecoördineerde
behandeling van de vergnnningaanvraag van Alphen Recycling B.V., inzake de inrichting
voor opslag, overslag, bewerking en verwerking van afvalstolfen aan De Schans 57 te
Alphen aan den Rijn.

W\j verzoeken u de ontwerp-beschikking ùp de gebruikelijke wijze bekend te maken.

1'evens verzoeken wij u te verzenden:
I~ een kopie van de ontwerp-beschi;;king en de bekendmaking aan de adviseur va:i

aanvrager c,q. Adviesbureau Peutz & Associés BV, postbus 696, 2700 AR Zoetermeer;
li idem dito aan het Rijksinstituut VCOf Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwater-

behandeling/RIZA, postbus 17,8200 AA-Lelystad;
ii idem dito aan de Gemeente Alphen aan den Rijn, Taakgroep Milieu, postbus 13,

2400 AA-Alphen aan den R\jn;
I~ idem dito aan de Afdeling Bodem en Afvalstoffen van de Provincie Zuid-Holland;
li een kopie van de bekendmaking aan het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd.

Vergunningen en Emissies, postbus 156,2300 AD Leiden;
li de ontwerp-beschikking en de bekendmaking aan de vergnnninghouder.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens dezen,

;Æ)-t ~ ¿Ø-l
Ing. W.N. van der Heeden,
Hoofd Vergunningen en Emissies

Archimedesweg 1

postadres:
postbus 156

2300 AD Leiden
telefoon (071) 5 168268
telefax (071) 512.3916 internet: www.rijnland.net e-mail;post&!rijnland.net
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Hoogheemraadschap van

Rijnland

ONTWERP-BESCHIKKING
WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN

Nr. 981 32031V.33778

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 5
augustiis 1998 een aanvraag ontvangen van Alphen Recycling B.V., De Schans 53-57,
2408 ZA Alphen aan den Rijn, voor een vergunning op grond van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (W.v.o.).

OVERWEGINGEN BETREFFENDE DE AANVRAAG.

De aanvraag betreft ecn lozing van:

a. circa 100 m 3 huishoudelijk afvalwater per jaar;

b. circa 4.S00 m 3 bedrijfsafvalwater per jaar;

c. circa 5.500 m 3 verontreinigd hemelwater per jaar, afkondig van de verharde terrein-

en dakoppervlakken;

indirect, via het vuilwaterrioolstelsel van de gemeente Alphen ald Rijn en de
afvalwaterzuiveringsinstaliatie (A WZi) Kerk en Zanen, in Iiet oppervlaktewater van de
Oude Rijn. Het afvalwater is alkomstig van de inrichting voor overslag, bewerking en
verwerking van afvalsto ffen, gelegen aan De Schans 57 te Alphen ald Rijn.

Het bedrijf, waarin afvalstoffcn worden overgeslagen, verwerkt en bewerkt, valt onder
categorie C van het besluit van 4 novem ber 1983 (Stb. 577), zoals bedoeld in artikel I,
tweede lid, en artikel 31, vierde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Derhalve is voor deze lozing van afva Iwater een vergunning vereist op grond van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren.

De aanvraag betreft tcvens een lozing van circa 150 m3 hemclwatcr per jaar dat overstort
uit het verbeterd gescheiden rioolstelsel van de overslagkade en circa 1.250 m3, afkomstig
van het dak van de sorteerhal in het oppervlaktewater van de Gouwe. Voor de lozing van
dit afvalwater, dat als' niet-verontreinigd' wordt beschouwd, is geen W.v.o.-vergunning
vereist.

Vergunningssituatie
Aan de aanvrager is voor de lozing via de gerneentelüke riolering eerder een vergunning
verleend op grond van de Wet verontreini ging oppervlaktewateren (besluit van 3 maart
1993 (nr. 9202183/- V.29705). (Toekomstige) wüzigingen in de lozingssituatie hebben het
noodzakelük gemaakt een nieuwe vergunning aan te vragen. De wijzigingen zullen
gefaseerd worden ingevoerd. De in 1993 verlecnde vcrgunning wordt gelijktijdig met het
verlenen van deze vergunning ingetro kken.

Archìmedesweg 1
postadres:
postbus 156

2300 AD Leiden
telefoon (071) 5168268
telefax (071) 5 123 916
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OVERWEGINGEN BETREFFENDE DE BEDRlJFSACTIVITEITEN.

De bedrijfsactiviteiten bestaan uit:

1. Op- en overslag, alsmede mechanisch/fysisch scheiden en breken van steenachtige

materialen van:

bouw- en sloopafval;
bedrijfsafVal;
grof huishoudelijk afval;

2. op- en overslag, alsmede compostering van groen- en snoeiafval;

3. op- en overslag en ontwatering van kolkenslib en veegvuil;

4. op- en overslag van:

vethoudend slib;
overig afval (dakafval. asbesthoudend afval, autobanden, glas, kunststolfen);
groente-. fruit-, en tuinafval;
huishoudelijk afvaL.

Binnen de inrichting zijn tevens In gebruik: kantoren, twee weegbniggen, een werkplaats
voor onderhoud en reparaties aan eigen materieel, een bovengrondse opslagtank voor
afgewerkte olie, een pompeiland, en ondergrondse brandstot1anks ten behoeve van eigen
transportmi ddelen.

Afvalwaterstromen

Huishoudelijk alValwater
Dit afvalwater is afkomstig van wasbakken en sanitaire voorzieningen, en wordt zonder
zuiveringstechnische voorziening geloosd in de gemeentelijke vuilwateniolering. In het
bedrijf is geen kantine of restaurant aanwezig waarin wanne maaltijden worden bereid.

BedrijfsalVaIwater
Dit afvalwater bestaat uil:

.- afvalwater dat ontstaat bij het ontwateren van veegvuil en ko Ikenslib;
vocht uit het afval in de sorteerhal;
sproeiwater dat ontstaat bij het bevochtigen van het bedrijfsterrein cn de puinbreker
tegen stoloverlast;
overloop van het waterbassin voor groencompostering.

Ten behoeve van het composteerproces wordt grondwater en hemelwater (her)gebruikt via
een gesloten systeem. Ten behoeve van het bevochtigen van de afvalstol1èn in de sorteerhal
cn het bedrijl~terrein wordt oppervlaktewater gebruikt Voor het bevochtigen van de
puinbreker wordt grondwater gebruikt

De verontreinigingen in dit afvalwater kunnen zeer divers zijn (0.11. slibdeeitjes, zware
metalen, aromatische koolwaterstoffen en organochloor bestrijdingsmiddelen). Het
bedrijj~afValwater doorloopt een zniveringsinstallatie ( slibvangpnt, olie-afscheider en filter)
voordat het in de vuilwaterriolering wordt geloosd.

Verontreinigd hemelwater
Dit afvalwater is afkomstig van de verharde terrein- en dakoppervlakken. Het hemelwater
van het hedrijj~terrein wordt via zuiveringsteclinische voorzieningen in de vuilwater-
riolcring geloosd. Dit hemelwater is, ten gevolge van de opslagaetiviteiten en het rijden met
voertuigen, verontreinigd met bezinkbare deeltjes (zand, slib), minerale olie, aromatisehe
koolwaterstolfen, zware metalen en zo uten.

Het hemelwatcr van de laad- en loskade wordt via een verbeterd gescheiden rioolstelsel
(VGS) algevoerd naar de vnilwaterriolering. Dit houdt in dat alleen verontreinigd
hemelwater (eerste 4 min) naar de gemeentelijke vuilwatcrriolering wordt atgevoerd.

Y.33ïï8imcsl1
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Dit hemelwater is, ten gevolge van het rijden met voertigen, verontreinigd met bezinkbare
deeltjes (zand), minerale olie, aromatische koölwaterstoffen en zware metalen. Hct overige
niet-verontreinigde hemelwater dat uit het verbeterd gescheiden terreinrioolste!sel
overstort, wordt direct in het 0 ppervlaktewater van De Gonwe geloosd.

OVERWEGINGEN BETREFFENDE DE GEVOLGDE PROCEDURE.

De bedrijfsactiviteiten vallen onder categorie 18.2 van het Besluit Milieneffectrappoiiage
(Besluit Mer). Derhalve is er een Mer-procedure doorlopen. De startnotitie Mer is op 11
april 1997 ingediend en heeft van 20 mei tot en met 16 juni 1997 ter inzage gelegen. Naar
aanleiding hiervan is op 15 juli 1997 het advies m.b.t de te geven richtlijnen van de
Commissie voor de Milieueffectrapportage ( Cic-Mer) ontvangen, en zijn in augustus 1997
de richtlijnen ten behoeve van het milieu effecten rapport (MER) vastgesteld door het
bevoegd gezag.

Gedepnteerde Staten hebben zorg gedragen voor de coördinatie van de voorbereiding en de
procedure van zowel het MER als de vergunningaanvragen.. Het MER is bij schrijven van
4 september 1998 door hct bcvoegd gezag aanvaardbaar bevonden. De vergunning-

aanvragen zijn tegelijke rtijd ontvankelijk verklaard.

Bij de vergunningsaanvraag W.v.o. zijn de stukken gevoegd die vereist zijn op grond van
artikel 4 van de Lozingsverordening Rij nland.

De vergunningprocedure is nitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk 3 van de Algemene wet
bestuursrecht

Inhond MER
Naast een beschrijving van de door Alphen Recycling gewenste en aangevraagde bedrijfs-
voering (het voorkeursalternatiej), zijn in het MER tevens de volgende alternatieven voor
de voorgenomen activiteiten onderzocht en beschreven:

Hetnulalternatief de vergunde situatie;
Het nulplusalternatiel: dit alternatief omvat de feitelijke situatie bij Alphen Recycliug.
Het nulplusaltcmatiefwijkt m.b.t. de lozingsaspecten op de volgende onderdelen af van
het nulalternatief:

De locatie van een aantal installaties is anders:
Het terrein is groter (door betTekking van ecn aanliggend perceel bÜ de
bedrijfsactiv iteiten);
De hoeveelheid geaccepteerde atValstoffen is groter.

Het meest mileuvriendelijk alternatief (MMA): dit alternatief omvat een aantal
geselecteerde mileubeschermende maatregelen die technisch en organisatorisch gezien
in principe mogelijk zouden zijn en waannee de te verwachten milieugevolgen tot een
minimnm kunnen worden beperkt

Terinzageleggirig, adviezen, opmerkingen en bedenkingen
Het MER en de vergnnningaanvragen hebbcn van 14 september 1998 tot en met 12 oktober
1998 ter inzage gelegen. Gedurende die periode zijn derdenibelanghebbenden in de

gelegenheid gesteld hun zienswijze schriftelük naar voren te brengen.

Op grond van aiiikel 7.26 van de Wm zijn de Cie-Mer, de regionale inspecteur van de
Inspectie Milieuhygiëne Zuidwest en burgemeester van wethouders van Alphen a1d Rijn in
de gelegenheid gesteld te reageren op het MER. Ook burgemeester en wcthonders van de
gemeenten die gelegen zijn binnen een straal van 10 kilometer gemeten vanaf de grens van
de inrichting (Boskoop, Bodegraven, Wadd inxveen, Leiden, Leiderdorp, Zoetermeer en
Alkemade) zijn in de gelegenheid gesteld te reageren op het MER.

V.337ï8lme,;ii
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Op 30 september 1998 is er een openbare zitting, als bedoeld in altikei 7.24 van de Wm,
gehouden. Tijdens deze zitting is de gelegenheid gebodcn om mondelinge opmerkingen ten
aanzien van het MER te maken. Tijdens de zitting zijn er geen reacties ingebracht op het
MER. Een gewaannerkt exemplaar van het verslag Val1 de zitting is bij de stukken gevoegd.

De Cie-Mer heelt op 20 november 1998 haar toetsingsadvies op het MER uitgebracht Als
algemeen oordeel is de commissie van mening dat het MER de essentiële inlormatie bevat
die noodzakelijk is. Er is hierdoor goedc en bruikbare inlormatie beschikbaar gekomen om
het milicubelang een volwaardig plaats te kunnen geven in de besluitvorming. De
commissie spreekt haa waardering uit voor de heldere opzet van het MER en wijze waarop
de infonnatie is geprese nteerd.
De commissie heelt in haar toetsingsadvies een aantal aanbevelingen gegeven voor de
verdere besluitvomiing. De aanbeveling m.b.t. de lozingsaspecten zijn als volgt:
I. Geef aan de hand Val1 balansberekeningen en inlonnatie Vali groencomposterings-

installaties elders een inschatting van de vrachten aan verontreinigingen die via het
afvalwater worden geloosd;

~ Stel door middel van monitoring de daadwerkelijk geloosde vrac hten vast;

3. Schep meer duidelijkheid over de realisatie en het gebruik van de laad- en loskade.

Ten aanzien van deze aanbevelingen wordt het volgende vermeld:
ad. i. De leemte in kennis ten aanzien van de daadwerkelijk te lozen vrachten, wordt niet

bezwarend geacht, daar bij het stellen van de lozingseisen onder mecr ervarings-
cijfers van vergelijkbare processen worden betrokken.

ad.2. De vergunningsvoorschrifien voorzien in eenmonitoringsprogrami.na, ondermeer

ter eval uatie van het MER.
ad.3. De bij de laad- en loskade te realiseren emissiebeperkende maatregelen zijn onaf'

hankelijk van het gebrnik van de kade. In de aanvraag is onder meer opgenomen dat
er een verbeterd gescheiden rioolstelsel wordt gerealiseerd. Aanvullende maat-
regelen worden in de voorschriften van de vergunning opgenomen.

Evaluatie MER
Krachtens altikeI 7.39 van de Wm dienen de bevoegde instanties na realisatie van de
MER-plichtige activiteiten een evaluatie uit te voeren, die zich richt op het onderzoeken
van de daadwerkelijke milieugevolgen van de betrókken activiteit De bevoegde

gezagen, in dit geval Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingevolge de Wm en het
Hoogheemraadschap van Rijnland ingevolge de W.v.o., zijn verantwoordelijk voor de
evaluatie.

Binnen de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland wordt het
principe van selectieve m.e.r.-evaluatie toegepast Dit houdt in dat een activiteit alleen
geëvalueerd wordt, als zo 'n evaluatie een meerwaarde oplevert Deze meerwaarde kan
uitgedrnkt worden in de gebruiksdoelen van een evaluatie: controle, kennis en
communicatie.

Controledoel
Met controle wordt beoogd de in het MER gedane voorspellingen te controleren.
Controle is m.n. interessant waar grote effecten verwacht worden of gevoelige gebieden
gelegen zijnJn deze vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot een
periodieke meting, bemonstering, registratie en rapportage van alle relevante afvalwater-
stromen. De gegevens geven een goed bceld van afvalwaterlozingen in relatie tot de
geprojecteerde groei van het bedrijf

Kennisdoel
De kennisfunctie heelt hoofdzakelijk tot doel onzekerheden op te lossen en inzicht te
krijgen in gesignaleerde leemten in kennis in het MER. Andere functies kunnen zijn:
waarde voor toekomstige projecten, verificatie van voorspellingsmodellen en inspelen op
wetenschappelijke discussies. Bij Alphen Recyeling worden geen activiteiten uitgevoerd
of processen toegepast waarvoor en concrete kennisbehoefte bestaat.

V.33778/nieslJ
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COl1l1unicatiedoel
Met het communicatiedoel wordt beoogd, indien daar op grond van specifieke omstan~

digheden aanleiding toe is, meerder bevoegde gezagcn, desknndigen en derden

belanghebbenden te informeren over de daadwerkelijk opgetreden milien-effecten. Tot
op heden is de betrokkenheid van externen bij het MER en de vergnnningaanvraag niet
van dien aard dat wij een evaluatie van het MER als communicatie-instrumeut

overwegen.

Bij Alphen Recycling kan in het kader van de in deze vergunning opgenomen meet,

registTatie -en rapportageverplichiingen voldoende informatie ten behoeve van de
coutrolefunctie worden verkregen. Ten aanzien van de voorgenomen activiteit
beschikken wij over voldoende kennis om het besluit op de aanvraag te kunnen nemen.
Ook zijn er geen klachten, of reacties naar aanleiding van het MER en de
vergunningaanvraag die op dit moment een communicatietraject noodzakelijk maken.
Daarbij is in juni 1999 het Besluit milieu-effectrapportage 1994 gewijzigd in die zin, dat
de activiteiten van initiatiefnemer niet meer vallen onder de m.e.r.-plicht,en evenmin
onder de m.e.L beoordelingsplichL Voor het op dit moment aanvragen van een
vergunning voor de genoemde activiteiten hoeft derhalve geen MER meer opgesteld te
worden. Op basis van deze gegevens achten wij een m.e.r.-evaluatie weinig zinvol en
zien dan ook af van deze evaluatie.

Aanvulling op vergunningaanvraag
Op 1 december 2000 is er bij de provincie Zuid-Holland nan1ens Alphen Recycling BV
een aanvulling op de aanvraag binnen gekomen (vanadviesbnreau Peutz & Associes BV,
kenmerk: RP/PvV/DSm/F 3883-7, d.d. 30 november 2000) waarin een aantal verande-
ringen zijn aangegeven in de waterhnishouding ten opzichte van de in 1998 aange-
vraagde situatie. Tevens zijn er een aantal opmerkingen meegestuurd die betrekking
hebben op de concept ontwerp-beschikking.

De veranderingen hebben betrekking op de volgende aspecten:
. Het bassin voor opvang van hemelwater van het dak van de sorteerhal wordt ¡iiet

gerealiseerd. Het hemelwater wordt direct afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Voor het sproeien wordt dit water weer onttrokken aan het oppervlaktewater. Het

oppervlaktewater (Gonwe) fungeert hierdoor in principe als buffer i.p.v. het bassin.
Naast een beschrijving van de veranderingen is er een aangepaste riClleringstekening
en waterbalans aangeleverd. Uit de aanvullende gegevens blijkt dat de veranderingen
resulteren in een kleine toename van de te lozen hoeveelheid bedrijfsafvalwater.
Hieruit wordt geconcludeerd dat de gewijzigde lozingssituatie gelijkwaardig is aan
de oorspronkelijk aangevraagde situatie. Voordeel voor het bedrijf is dat de aanleg
van een duur bassin kan worden vermeden.

. De aanleg van composteerinrichting en overslagkade is onzeker geworden. Zij

blijven echter volwaardige onderdelen van de aanvraag. Verzocht wordt in de
voorschriften hiermee rekening te houden.

In de vergunning is rekening gehouden met de gewijzigde omstandigheden. De aanvul-
ling op de aanvraag is bij de stukken gevoegd.

OVER WEGINGEN BETREFFENDE HET BELEID

Algemene bele¡dsuitgllllg~punten
De Vierde Nota Waterhuishouding stelt de volgende algemene beleidsuitgangspunten:

1. de verontreiniging van het oppervlakte water moet worden verminderd, ongeacht de

stofsoort;
2. de verontreiniging van het oppervlaktewater mag niet toenemen, m.a.w. de water-

kwaliteit mag niet verslechteren; dit uitgangspunt wordt het "standstill" beginsel
genoemd;

V.33778/il1CS1l
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3. ten aanzien van (potentiële) zwartelijststoften geldt dat de emissie moet worden

beëindigd; geprobeerd moet worden zo dicht mogelijk bij een nullozing te komen via
sanering aan de bron met toepassing van de beste bestaande technieken. Verder

mogen emissies van zwartelijststofTen, gerekend over een bepaald beheersgebied, niet
toenemen;

4. de lozing van alle overige stoften moet worden beperkt met behulp van de best

uitvoerbare technieken.

De best uitvoerbare technieken zijn die technieken waarmee, rekening houdend met
economische aspecten (dat wil zeggen uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een
nonnaal renderend bedrijl), de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen.
De beste bestaande technieken zijn die technieken waannee tegen hogere kosten een nog
grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen (dan met toepassing van best
uitvoerbare technieken) en die in de praktijk kunnen worden toegepast

Doelmatige werking A WZI
Aansluitend aan bovengenoemde uitgangspunten, mag het Ie lozen afvalwater geen
nadelige gevolgen hebben voor zuiveringsprocessen in de A WZL Het aangevoerde
afvalwater moet kunnen worden gezuiverd, zonder dat dit ten koste gaat van de processen
in de A WZL, de kwaliteit van het efluent van de A WZI en de kwaliteit van het
zuiveringsslib, en zonder dat dit stankoverlast veroorzaakt. Dit bet ekent dat moet worden
voorkomen dal:
. ,grote hoe','eelheden biologisch afbrcekbarc stoffen, waarde AWZI niet op.berekend is,

worden geloosd;
. grotc hoeveelheden dun afvalwater wordt gcloosd. Het te lozen afvalwater mag niet

zodanig worden gezuiverd dat vcrwcrking in de A WZI niet meer doelmatig kan

plaatsvinden. Lozing van grote hocveclheden hemelwater op de riolcring moet worden
venneden;

. grote hoeveelheden van stolfen die niet of moeilijk in de A WZI worden verwijdcrd

worden geloosd. Dit is met name het geval bij lozing van grote hoeveelheden zouten;
. voor het zuiveringsproccs toxische stoffen worden geloosd.

Overeenkomstig de genoemde uitgangspunten worden in de vergunning voorschriften
opgenomen die overeenkomcn mct hct resultaat van de, al naar gelang de stofsoort, beste
bestaande dan wel best uitvoerbare technieken, Als de kwaliteit van het ontvangende

oppervlaktewater daartoc aanleiding geelt, moet worden bezien of aanvullendc eisen
moeten worden gesteld, om de doelstellingen voor de kwaliteit van het oppervlaktcwatcr te
behalen. Hctzellèle geldt indien de doelmatige werking van de A WZI in het gcding is.

Bij het tot stand komen van de beschikking op de aanvraag is met dc vorenstaande

beleidsuitgangspunten rekening gehouden.

OVERWEGINGEN BETREFFENDE SANERENDE EN BEHEERSENDE
MAATREGELEN.

De hiervoor genoemde beleidsuitgangspunten worden in de volgende getra pte aanpak
vertaald:

Preventie: een gocdc grondstof, hnlpstof en productkeuze, toepassing van schone
technologie in het producticproces, bedrijfsvoering of gebruiksfasc en
procesgeïntegreerde maatregelen;
Hergebruik: kringloopsluiting binnen ofbuiten het productieproces en opwerking ten
behoeve van hergebruik;

,- Verwerking: zuivering van afvalwater. Dit hoeft niet perse bij het bedrijf zelf plaats te
vinden, indien de A WZi minimaal een even doelmatige zuivering is als behandeling in
eigen beheer.

V,33778lmcsm
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Concreet houdt dit in dat de volgende maatregelenlvoorzieningen zijn vereist:
'good housekeeping' (o.a. adequaat onderhoud van de voorzien i ngen);
beperking van het ontstaan van afvalwater door afvalwater te hergebruiken en
spaarzaam te sproeien;
toepassing van doelmatige zniveringstechnische voorzieningen van voldoende capaciteit
om de lozing van verontreinigende stoffen met het bedrijfsafvalwater te beperken.

Deze maatregelenlvoorzieningen zijn direct in het vooroverleg betrokken en door de

aanvrager aläoende in de aanvraag opgenomen. Het aangevraagde alternatief 0 mvat
maatregelen met betrekking tot hergebruik van afvalwater en is hierdoor gerieht op de
reductie van de hoeveelheid te lozeù afvalwater. De kwaliteit van het te lozen afvalwater
zal, ten aanzien van de huidige situalie niet verslechteren, aangezien de waterbehandeling
van de groencompostering als een gesloten systeem wordt gerealiseerd.

De toe te passen maatregelenlvoorzieningen gecombineerd met' good housekeeping' kan
als de best nitvoerbare techniek worden beschouwd. Hiern1ee is door de lozer ten aanzien
van de waterkwaliteit op afdoende wijze invulling gegeven aan het ALARA beginsel, zoals
vastgesteld in artikel 8. 11 van dc Wet milieubeheer.

Ten aanzien van de kwaliteit van het te lozen afvalwater zijn lozingseisen in de vergunning
opgenomen. Delozingseisen zijn afgestemd op de voorzieningen en de te nemen maat.
regelen. Door onder meer periodieke metingen en bemonsteringen moet worden

gecontroleerd of aan de lozingseisen wordt voldaan.

OVERWEGINGEN BETREFFENDE DE WATERKWALITEIT

In het Waterbeheersplan van Rijnland staan richtlijnen voor de waterkwaliteit.

Ecologische functie:
In het algemeen geldt dat gestreefd moet worden naar het bereiken van de doelstelliug voor
een ecologische fnnctie van het oppervlaktewater. Deze doelstelling komt neer op hel
bcreiken van het minimum kwaliteitsnivean op korte tennijn en de streefwaarden op Ia¡ge
termijn.

De afvalwaterlozing via het vuilwaterrioolstelsel brengt de doelmatige werking van de
A WZI en het handhaven C.g. het bereiken van de gewenste waterkwaliteit niet in gevaar,
indien wordt voldaan aan de vergunningvoorschriften.

Er mogen geen afvalstolfen, verontreinigende of schadelijke stoffen worden geloosd,
anders dan overeenkomstig het gestelde in deze ve rgunning.

De in de vergunning opgenomen voorschriften bieden op dit moment een zo groot
mogelijke bescherming van de waterkwaliteit.

BESLUIT

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

L in te trekken hun besluit van 3 maait 1993 (nummer 92021831V.29705);

IL aan Alphen Recycling B.V., De Schans 53-57, 2408 ZA Alphen aan dcn Rijn, of

de rechtverkrijgende - vergunninghouder- vergunning te verlenen voor het lozen van
huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en verontreinigd hemelwater, via het
rioolstelsel van de gemeente Alphen a1d Rijn en de A WZI Kerk en Zanen, in het
oppervlaktewater van de Oude Rijn.

VJ3778/lltslT
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Het afvalwater is alkomstig van voomoemd bedrijl; waarin diverse afvalstotfcn
worden op- en overgeslagen, verwerkt" en bewerkt, gelegen aan De Schans 57 te
Alphen aid Rijn.

Deze vergunning wordt verleend op de bij dit besluit behorende aanvraag met bijlagen die
op 5 augustus 1998 is ontvangen en op de aanvulling ontvangen op 1 december 2000.

Dit besluit berust op de bepalingen in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren,

de Algemene wet bestuursrecht, de Verordening waterbeheer Rijnland en de Lozing s-
verordening Rijnland.

Aan de vergunning z(jn de volgende voorschriftcn verbonden:

ARTIKEL 1 - algemeen -

1. De vergunninghouder moet voorkomen, dat milieugevaarlijke stoffen worden geloosd
(met name prioritaire- en zwarte lijst stonen, zoals bedoeld in het Milieuprogramma
van het ministerie van VROM, zie kennisgeving A). Stolfcn die in de vergunning-
voorschriften \vorden genoemd, mogen echter . in de voorgeschreven c.o neentraties en
volgens de voorschriften worden geloosd.

2. Het is verboden om grondstoffen, oplosmiddelen, oliën, schoonmaak- en/of

desinfectiemiddelen, vetten, chemicaliën e.d. die op een andere wijze afgevoerd
kunnen worden, met het afvalwater af te voeren. Deze stoffen dienen tevens zodanig
te zijn opgeslagen dat ze in geval van calamiteit niet automatisch a fstromen naar de
riolering.

ARTIKEL 2 - voorzieningen, behecr en onderhoud -

1. De hieronder genoemde alvalwaterstrorncn moeten afzonderl(jk kunnen worden

bemonsterd:

a. afvalwater (overloop) uit het bassin van de groencompostering;
b. verontreinigd hemelwater, afkomstig van het rangeer-/opslagterrein en het

pompeiland;
c. het in de riolering te lozen verontreinigd hemelwater, afkomstig van de

overslagkade;
d. het totale bedrijfsalvalwater en verontreinigd hemelwater (effuent van de grote

zuiverings insta! latie).

Hiertoe moeten er meet-/bemonsteringsvoorzieningen zijn aangebracht, die goed-

gekeurd zijn door het hoolä van de afdeling Toezieht en Coutrole. Deze voorzie-

ningen moeten gesehikt zijn voor steekbemonstering.

2. Het dagdebiet van de volgende alvalwaterstromen moet separaat worden gemeten

en geregistreerd met apparatuur met een maximale onnauwkeurigheid van 5%:

a. afvalwater (overloop) uit het bassin van de groencompostering;

b. effuent van de grote zuiveringsinslallatie.

Indien vergunninghouder kan aantonen dat de hoeveelheid geloosd afvalwater op een
andere wijze kau worden bepaald, kan naar aanleiding van een daartoe strekkend
verzoek aan het hoofd van afdeling Toezicht en Controle van het hoogheemraadschap
toestemming worden verleend.
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3. De in lid 1 en 2 genoemde meet-/bemonsteringsvoorzieningen voor zover die

betrekking hebben op de groencomp,istering en de overslagkade moeten vóór in
gebruik name van deze onderdelen zijn aangebracht. De overige meet-Ibemonsterings-
voorzieningen moeten binnen drie maanden na het van kracht worden van deze
vergunning zijn aangebracht.

4. De vergunninghouder dient passende maatregelen te treffen ter voorkoming van

morsverliezen van afvalstoffen tijdens laad- en losactiviteiten op de laad- en loskade.
Aan dit voorschrift wordt in ieder geval voldaan wanneer uitsluitend gesloten
containers worden overgeslagen, dan wel gesloten laad- en lossystemen worden

toegepast.

5. Minimaal 6 maanden vóór de start van de realisatie van de laad- en loskade dient de
vergunninghouder een plan te overleggen aan het hoofd van de aldeling Vergunningen
& Emissies, waarin hei aan te leggen VGS van de laad- en loskade wordt beschreven.
De aan te leggen VGS moet aan de volgende criteria voldoen:

4 mm berging;
0,3 mm/h pompovercapaeiteit.

lIet rioolstelsel mag pas worden aangelegd nadat het plan door het hoogheemraad.
schap is goedgekeurd.

6. Bij het overstortpunt van het VGS van de laad- en loskade moet automatische

meetapparatuur worden aangebracht die de tijdstippen en de tijdsduur van de

overstorten rcgistreert.

7, De in lid 1 1Im 6 genoemde voorzieningen en de in de aanvraag genoemde
zuiveringstechnische voorzieningen moeien goed onderhouden worden, en te allen
tijde toegankelijk zijn. Gegevens met betrekking tot het onderhoud van deze
voorzieningen moeten drie jaar worden bewaad en op verzoek aan het hoold van de
afdeling Toezicht en Controle worden overgelegd.

AR TlKEL 3 - normen -

1. Het afvalwater dat, via het vuilwaterrioolstelsel en de AWZI Kerk en Zanen, in het
oppervlaktewater van de Oude Rijn wordt geloosd, mag uitsluitend bestaan uit:
a. circa i 00 m 3 huishoudelijk afvalwater per jaar;

b. 4.500 m3 bedrüfsafvalwater per jaar;

c. circa 5.500 nl verontreinigd hemelwater per jaar, afkomstig van de verharde

ten'ein- en dakopperv lakken.

2. Het afvalwater, dat uit het bassin voor groen compostering overstort, moet, gemeten
ter plaatse van de in artikel 2, lid la, genoemde voorziening, aan de volgende normen
voldoen:

stofJparameter I)
maximale concentratie/waarde in:

steekmonster

l. Metalen(individueel) 21

2. Cadmium
3. Kwik
4. OCB3)

5. PAKI)

mg/l
10 ugli
0,5 ugli

50 ngll
40 ugli

1) bepaald volgens de analysemethoden in kennisgeving B

2) de metalen chroom, lood, koper, nikkel, zink en zilver
3) totaal organochloor bestrijdingsmiddelen

4) polycyclische aromatische koolwarersto(jèn (16 van EPA)
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3. Het verontreinigd hemelwater, alkomsfig van de verharde terreinopperv lakken van

het rangeerten-ein en het pompeiland, en afkomstig van de overslagkade, moet,
gemeten ter plaatse van de in artikel 2, lid 1 b en 1 c, genoemde voorzieningen, aan
de volgende normen voldoen:

stof/parameter I)
maximale concentratie/waarde in:

stcekmonster

L Minerale olie
2. PAK')

3. Droogrest van onopgeloste

bestanddelen

200 mg/l

40 ugli

100 mg/l

1) bepaald volgens de analysemethoden in kennisgeving B

2) poZycyciische aromatische koolwaterstoffen (J 6 van EP A)

4. Het totale bedrijfsafvalwater en verontreinigd hemelwater (el1uent van de grote

zuiveringsinstallatie) moet, gemeten ter plaatse van de in artikel 2, lid ld, genoemde
voorzienîng~ aan de volgende nonnen voldoen:

stoílparameter I)
maximale concentratie/waarde in:

steekmonster

L Chloride

2. SUII'"t

3. Metalen2) (individueel)

4. Cadmium
5. Kwik
6. PAK3)
7. Minerale olie

8. OCB1)
9. EOX')
10. Droogrest van onopgeloste

bestanddelen 2)

800 mgll
700 mg/I

i mg/l
i ug/I

0,2 uglI

40 ugli
20 mg/l
50 iig/I

100 ugli

100 mg/l

1) bepaald volgens de analysemethoden in kennisgeving B

2) de metalen chroom,. lood, koper, nikkel en zink
3) polyc:vclische aromatische koolwaterstaffèn (16 van EPA)

4) totaal organochloor bestrijdingsmiddelen

5) extraheerhare organische halogeenverbindingen

ARTIKEL 4 - meet- en bemonstering-

I. De onderstaande afvalwaterstromen moeten, met de aangegeven frequentie, door of

namens de vergnnninghouder door middel van steekbcmonstering worden bemon-
sterd en onderzocht:

Afvalwater Bemonsterings-
Frequentie

a. De overloop van het waterbassin voor de
groencompostcrIng I x per kwartaal

b. Verontreinigd hemelwater van het rangeerterrein, het
pompeiland en de laad-/loskade 1 x per kwartaal

e. het totale bedrijj~afvalwater en verontreinigd
Iiemelwater van Iiet bedrijj~terrein (el1uent van de
gro~e zuiveringsinstallatie) I x per maand

V.33778/nl~sm
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2. Het afvalwater dat overloopt uit het bassin van de groen compostering moet worden
onderzocht op PAK, OCB, metalen en oilOpgeloste bestan ddelen.

3. Het vcrontreinigde hemelwater van het rangeertcrrein, het pompeiland en de ove rslag-

kade moet worden onderzocht op minerale olie, PAK, metalen en onopgelostc
bestanddelen.

4. Het effuent van de grote zuiveringsinstallatie moet worden onderzocht op chloride,

sullàat, zware metalen (inclusief cadmium), kwik, PAK, minerale olie, OCB, EOX
en onopgeloste bestanddelen.

5. Alle stoffen/parmneters moeten worden bepaald volgens de voorschriften In

kennisgeving B.

6. De onderzoeksresnltaten moeten binnen zes weken na afloop van de bemonstering

aan het hoofd van de afdcling Toezicht en Co ntrole wordcn overgelegd.

7. Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een gerin gcre onderzoeksfrequentie,

dan wel een geringer aantal stoffeniparameters, kan worden volstaan, kan naar
aanleiding van een daartoe strekkend verzoek aan het hoofd van de alèleling Toezicht
en Controle van het hoogheemraadschap toestemming wo ,rden verleend.

8. Ten behoeve van de meet- en bemonsteringen moet door of nmnens de vergunning-

houder een bemonsteringsplan worden opgesteld. Dit plan moet minimaal bevatten:
beschrijving van de meet-/bemonsteringsvoorzieningen;
omsehrijving van de plaats van de meet- bemonsteringsvoo rzieningen;
de wijze waarop de meet en bemonstering worden uitgevoerd;
de wijze waarop de meetapparatuur wordt gevalideerd;
de betreIÌènde analysemethoden;
de wijze van rapportage;

de wijze waarop de monsters worden voorbehandeld en geconseiveerd;
een bemonsteringsschema.

Het bemonsteringsplan moet binnen 2 maanden na het van kracht worden van de
vergunning ter goedkeuring worden overgelegd aan het hoolèl van de alèleling
Toezieht & Controle.

ARTIKEL 5 - rapportage en meldingen -

1. Wijzigingen met betrekking tot de op het aanvraagformulier vermelde

persoon moeten onmiddellijk worden gemeld aan het hoofd van de
Toezicht en Controle van het hoogheemraadschap van Rijnland.

contact-
afdeling

2. Een overdracht van het bedrijf of een lozingswerk van de vergunninghouder aan een

ander rechtspersoon, moet uiterlijk I maand na de overdracht aan het hoolèl van de
afdeling Toezicht en Controle worden gemeld.

3. De vergunninghoudcr moet jaarlijks vóór i maart gegevens verstrekken inzake:
de in het voorgaande jaar geloosde hoeveelheid afvalwater dat overstort uit het
waterbassin voor de groencompostering;
de in het voorgaande jaar geloosde hoeveelheid elruent van de grote zuiverings-
installatie (totale bedrijlsafValwater en verontreinigd hemelwater van het
bedrijlsteITein);
de overstortfrcquentie uit het VGS van de overslagkade.
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Deze gegevens moeten worden verstrekÎ aan het hoofd van de afdeling Toezicht en
Controle van het hoogheemraadschap.

ARTIKEL 6 - interne calamIteitenregeiing -

J. Als in uitzonderlijke omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan

worden voldaan, moet de vergunninghouder dit direct telefonisch melden aan het
hoojì: van de aíì:eling Toezicht en Controle. De aanwijzingen van het hoogheemraad-
schap moeten direct worden 0 pgevolgd.

2. De vergunninghouder moet hiervan een schriftelijk rapport uitbrengen aan het hoofd
van de afdeling Toezicht en Controle. Het rapport moet bevatten: de datum, het
tijdstip van aanvang en einde van het voorval, de oorzaak, de gcvolgen voor het
afvalwater en de maatregelen om herhaling te voorkomen.

ARTIKEL 7 - externe calamiteitenregeling-

1. Indien de kwaliteit van het 0 mvangende water als gevolg van calamiteiten of andere

uitzonderlüke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter voorkoming van emstige
verontreiniging van het oppervlaktewater maatregelen van tijdelijke aard te treffen, is
de vergunninghouder verplicht daartoe onverwijld over te gaan.

2. Deze tüdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in deze

vergunning opgenomen voorzieningen betrejfende de hiervoor omschreven lozing
en/of het beperken of staken van de lozing van verontreinigende stoftèn, zoals deze
volgens de vergunning is toegestaan.

3. Deze maatregelen zullen maximaal voor een periode van 48 uur, voor zover nodig

telkens met maximaal evenzoveel uren te verlengen, worden opgelegd en zullen in
geen geval tot gevolg hebben dat de lozing van afvalwater volgens deze vergunning
na het vervallen van de tijdelük opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet
meer mogelijk is.

Alschrift van dit beslnit wordt gezonden aan:

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwatcrbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA);
de gemeente Alphen aid Rijn;
de provincie Zuid-Holland.

Mededelingen
1. Het hoogheemraadschap van Rijnland is als volgt bereikbaar:

Schriftelijk: postbus 156, 2300 AD Leiden
Telefonisch
FiL'è

: (071) 516 82 68
:(071)5123916

2. De aíì:clingen Vergunningen & Emissies en Toezicht en Controle ZÜn gevestigd op

Archimedesweg 1 te Le iden.
Telefoonnummer behandelaar : (071) 516 84 64
Teletoonnummer Toezicht en Controle : (071) 516 82 21

De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen gedurende de in de bekendmaking

vermelde termijn ter inzage. Tijdens deze termijn kan een ieder bedenkingen inbrengen

V337í8/mcsm
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tegen de ontwerp-beschikking op grond van hoolèlstuk 3 (aièl. 3.5) van de Algemene wet
bestuursrecht. Deze bedenkingcn kunnen worlien ingediend bij gedeputeerde staten van de
provincie Zuid-Holland doch dienen te zijn gericht aan het college van dijkgraaf en
hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Ook kan een ieder gemotiveerde bedenkingen op het ontwerp van de beschikking
mondeling toelichten. Men kan hiertoe een verzoek indienen bij het hoofd van de alèleling
Vergunningen & Emissies. De mondelinge bedenkingen zullen dan in een verslag worden
vastgelegd.

In ontwerp vastgesteld te Leiden op 18 december 2000.

Verzonden:

Bijlagen:
L kennisgeving A;

2. kennisgeving 13.

Dijkgraaf en hoogheemraden,namens dezen, __

/1i9!'.~~
Ing. W.N. van der Heeden,
hoofd Vergunningen en Emissies.

VJ3778/mcsm



KENNISGEVING A

Uit de huidige lijst zijn de navolgende stoíTen van belang voor deze vergunning:

J. (Zware) Metalen, metalIQïdcn
en hun verbindingen
- Arseen
- Beryllium
-Cadmium
- Chroom (VI)
- Koper
- Kwik
- Lood
- Thallium
- Tellurium
- Tin
- Zilver
- Zink

IJ. b. Gehalogeneerdc aromaten

- Aardolie en koolwaterstoffen
- Acroleïne
- AcrylonitTil
- Benzeen
- Benzidine
- Bifenyl
- Dietthylamine
- Dimethylamine
- Etbeen
- Ethylbenzeen
- Ethyleenoxyde (oxiraa)

- Fenol(en)
- Ftalaten
- Hydrazine
- Isopropylbenzeen
- Methanal (fomialdehyde)
- Polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK)

- Propyleenoxyde(methyloxiraan)
- Styreen
- Tolueen
- Xylenen

2- Amino-4-chloorfeno 1
Chlooranilinen
Chloordinitrobenzeen
Clooridazon
4-Chloor- 3 -methy IlènoI
4-Chloor -2 -nitro-aniline
I-Chloornitrobenzenen
Chloornilrotoluenen
Chloortoluïdinen
2,4-D (incL zouten en esters)
Dichlooranilinen
Dichloorbenzeen
Dichloorbenzidinen
2,4-Dichloorfenol
DichJoomilrobcnzenen
Dichloorprop
Dichloortolueen
DDTs (incl. DPP en DDE)
Hexachloorbenzeen
Linuron
MCPA
Mecoprop
Monochloorbenzeen
Monochloortènolen
Monochlooitoluenen
Monolinuron
Monochloornaftalenen
Pentachloorfenol
Polycioorbifcnylen (PCB)
Po lychloordibenzodioxinen

Po Iychloordibenzo furanen

Polychloorterfenylen (PCT)
Propanil
Simazin
2,4,5-T (incL zouten en esters)
Tetrachloorbenzeen
2,4,6- Trichloor-l ,3,5-lriazine
Trichloorbenzecn
Trichloorfenolen
Trit1uralin

IJ. Organische verbindingen



KENNISGEVING A, vervolg

IJ. c. Overige gehalogeneerde
verbindingen

IJ. d. Organische foslorverbindingen

Aldrin
B is(2-chI00risopropy 1)-
etler
Chloordaan
2-Chloorcthanol
Chloorpropeen
Chloralhydraat
Chloropreen
1,2-Dibroomethaan
Dichloorethaan
Dichlooretheen
Dichloormethaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3- Dichloor-2-propanol
Dichloorpropeen
Dieldrin
Endosulfan
Endrin
Pichloorhydrinc
Heptachloor
Heptachloorepoxide
Hexachloorbutadiecn
Hexachloorcyclohexanen
Hexachloorethaan
Methylbromide
Monochloorazijnzuur
Tctrachloorethaan
Tetrachlooretheen
Tetrachloormethaan
1,1,1- Trichloorethaan
Trichlooretheen
Trochloormethaan
1,1,2-Trichloortriflnorethaan
Vinylchloride

Azinfos-ethyl
Azinfos'methyl
Cumafos
Deineton (-O,-S-S-mcthyl)
Deineton-S-methy l-sulfon
Dichloorvos
Diinethoaat
Disulfoton
Fenitrothion
Fenthion
Foxiin
Malathion
Methainidofos
Mevinlos
Oinethoaat
Oxydemeton-metlyl
Parathion (en -methyl)
Triazolos
Tributylfosfaat

- Trichloorfon

IJ. e. Organische tin-verbindingen

Dibutyltindichloride
- DibutyItinoxyde

- Dibuty Itinzouten

Tetrabutyltin
Tributyltinoxyde
Trifeny ltinacetaat
Trifenyltinchloride
Trileny ltinhydroxyde

IIJ. Overige stollen

Amosiet (asbest)
Chrysotiel (asbest)
Crocidoliet (asbest)
Cyanide
Fluoriden

- Zwavelwaterstof



KENNISGEVING B

Analysevoorschriften zoals bedoeld in arikel 4.

Het in de vergunningvoorschriften genoemde onderzoek moet worden uitgevoerd volgens de, op het
moment van het van kracht worden van deze vergunning, erkeude normbladenlanalysevoorschriften
zoals;

Door het Nederlands Nonnalisatie Instituut (N.N.!.) genonnaliseerde analyse methodieken en
voorschriften zoals deze in Nederland zijn aavaad;

"Standaad methods for the examil1ation of water and wastewater" van de American Public
Health Association Inc. Ncw Vork;

"Ammal book of ASTM standards" (pait 3 I);

"Deutsche Einheitsverfal1fen zur Wasser/Abwasser und Schlamml1ntersuchung", Weissheim
Verslag Chemie.

Een wijziging van een normblad/analysevoorschrift wordt automatisch vaii kracht dertig dagen na
vaststelling.

In Nederland bestaat de Raad voor Accreditatie. Het verdient aabeveling het onderzoek te laten
uitvoeren door een daaroor geaccrediteerd laboratorium. Deze laboratoria voldoen aa NEN-EN
45001, "algemene criteria voor het lunetioneren van beproevingslaboratoria".

Als uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een andere dan de bedoelde analysemethoden

gelijkwaadige resultaten kunnen worden bereikt, mogen deze andere analysemethoden, na verkregen
toestemming van het Hoogheemraadschap, worden toegepast.

De aagewezen analysemethode en monstemamenonn, per stofJparaincter is:

. Minerale olie

. PAK (16 van EPA)

. OCB

. EOX

. Kwik

. Cadmium

. Koper

. Chroom

. Lood

. Nikkel

. Zink

. Zilver

. Destructie

. Droogrest onopgeloste

bestanddelen
. Chloride

. Sulfaat

analysemethode
NV6678
VPR C85-1 1
NEN-EN-ISO 6468
NEN 6676
NEN-EN 1483
NEN 6426
NEN 6426
NEN6426
NEN 6426
NEN 6426
NEN 6426
NEN 6426
NEN 6465

monstername
NPR 6600
NPR 6600
NEN-1S0 5667
NPR 6600
NEN-ISO 5667
NPR 6600
NPR6600
NPR6600
NPR6600
NPR 6600
NPR 6600
NPR 6600

NEN 6621
NEN 6651
NEN 6654

NPR6600
NPR 6600
NPR6600




