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Het Oagelijks Bestuur van waterschap Brabantse Delta;
Beschlkkende op de aanvraag van Haskonlng Nederland B.V., in opdracht van N.V. Slibverwerklng NoordBrabant, MJddenweg 38, 4782 PM te Moerdijk, van 14 juni 2006, ontvangen op 16 junl 2006, aangevuld met
nadere gegevens op 31 juli 2006 en 26 oktober 2006, om wljzlging van de vergunnlng ex artlkel 1, eerste
en tweede lid, van de Wet verontrelnlging oppervlaktewateren, voor het lozen van afvalwater via de
vuilwaterriolering en het verbeterd gescheiden riolerlng van het Havenschap Moerdijk en de
afvalwaterpersleldlng (awp) voor Westelijk Noord-Brabant, op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath,
alsmede van regenwater op oppervlaktewater, in kwaliteitsbeheer bij het waterschap Brabantse Delta;
overwegingen:

1.

2.

6ij b~lglt van 25 februarl 2004, kenmerk 04U872, is aan N.V. Sllbverwerklng Noord-:Brabant (SNa) te
M{ier{II )<,~fl ~unnfng ex artikel 1, eerste lid, lngevolge de Wet verontretntging oppenrlsktewateren
cw~ir. ·~~leend.
~11 ije~JijJt ~fl 2~ ciugu~s 2a9s, ke.n merk OSU6341, is aan SNB te Moerdijk een ambtshafve wij2iging
van .fioven~enoemde v:ergunning verleend.

De aari
betreft uJtbrefding van de verbrandingslnstaUatle voor zulverlngssllb m.et een vijfde
... \raag
'· ....

vel'ibfi:f P, . A9~1fjn alsmede de plaatslng van een blofogtsche zulveFfng voor de behandellng var:l het

at\la{i>i~

r..

Qof;Y.t;: )aq~p,f v~n een yijfpe verbrandlr:igslljn wordt de verwerkJngs~pacltelt van ttet bedtfjf
u1eif.eB~t! .d.' tfi~ niax1rhae1I 12-9 t:loo ton 'drage:stof per j~~r bij de huidlge· slibsam-enstelllrtg en ·huldlge
liescnl r.(attlerd· (citca 90%) vim de tnstallatle. De teahnlsehe ontwerpcapacifelt IS 166.438 t<:>R droge

stof ;per·jaar.

3.

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.4 van het Beslult milieu-effectrapportage. Olt
betekent dat een milleu~effectrapport (hterna te noemen MER) is opgesteld. Door de bevoegde gezagen
zlJn de richtlljnen voor het MER op 2 november 2005 vastgesteld. Hlertn is het advles voor het opstellen
van de richtlljnen van de Commissle voor de milieu-effectrapportage verwerkt.
Het MER Is opgesteld ten behoeve van de beslultvorming In het kader van de aanvraag om vergunning
op grond van Wet mllieubeheer (Wm), Wet verontreintglng oppervlaktewater (Wvo) en de Wet op de
waterhulshoudlng (Wwh) voor de voor9enomen ult;breldingen. Het MER is bedoeld om de gevolgen van
de voorgenomen actlvltelt voor het milieu lnzichtelijk te maken en zo de milleubelangen een
volw~.a tjfige plaats bij de besluJtvorming op de aanvraag te geven.
Het M,ER maakt onderdeel ult van de op 16 junl 2006 lngediende aanvragen om vergunnlngen
krachtens cte Wm, Wvo en Wwh. Het MER heett tezamen met de veJ'9unnlngsaanvragen van 3 Juli 2006
tot en met 14 augustus 2006 ter lnzage gelegen. Naar aanleiding van de ter-lhzage-legging Zijn geen
opmerklr:igen of reactles ontvangen ten aanzien van de Wvo. Over het MER is de commfssle voor de
mllf e_ueffectrapportage om aj:Mes gevraagd overeenkomstig artlkel 7 .26 van de Wet milleubeheer. Op
13 september 2006 wer:d door de Commissle een toetsingsadvies over dlt MER uitgebracht. In het
toetslngsadvles geeft de Commissie als algemeen oordeei aan, dat de essentiele informatle in het MER
aanweZig Is.
Het bevoegd gezag, waaronder ens waterschap, is van oordeel dat het opgestelde MER in voldoende
mate uitwerklng geeft aan de gestelde eisen, zoals aangegeven in artikel 7.10 en 7.23 tweede lid van
de Wet milieubeheer en voornoemde richtlijnen.
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7.1 De EU Rfchtlijn 9~/6Ul:iG betreffende ge"integre~r:de preventie en bestrljdlng van verontrein!qing
(Integrated P"oll~tien Pi:evention and Control - IPP.C) is van kracht slnds 30 oktober 1999. Deze richtlijn
bl:?paatt Qnder ~hdere dat·ver@UJmhigen voor de Hch~lijh aangeweyen l'n.dt.Jstri~le lnric@hgen moeten
wa~r~o.t~en~£1 . bjj, ~le !IJr £~!JJi~.~n .a11.e p~s~~de _P,r~veritJeve maa~e~:eJ.~r,i :~~gen 'o!erontrei,nl~_lngen
worc:t~n ,g~trofff:!n, do.o!;l;O~RE!S~tng van d~ Beste ibeschlkba~ _teti:h_111el<en {BBT). D~e B~T-'s .ilJi:i
besc::hr:evl=!A In zogenf.\amde 'BAT 'Referen~e 'Dbotimehts-·(BREi:;-'s), die be'fl:ekKirig .he.bben op-een
be~ri]f~k ·ot -eei}. . on'd~rde~l_'tllt eeri ·p_tQ~pk~ept9ce~. De iPPC-ri€htHjh 'tieett_'betr~l<kln~ qp .cl!=!
ins,t~ll~~e~_9~9~~md;ln h~atp!jta9e.1, Het '(~t~randen vao nl~t_gey_a~, ijk ~q1ve!ing~~.flb vatr·butten het
to~p~irigs~~ r~ik va~, dttJPJ?~·ti9b~,IJjfl, .aange~~n deze aqtMtelt-wo!°t ui!g~slpt!!(t ~oorJ!'_de-IP.PC
rrch~!IJ~.P!?9~J~rh~n nch~J ~r~n 89(~~9/E;EG en fJ9/429)~'f=G. OndankS dat dez.e fEG-rlchtljjnen op 28
deaemlier.~OO:S 2JJn lnget~~en m~t ·Q.~~ In wet kl!lg treden van de afvalverbrand ng,s.ricahtlljn
(200P/-7:61EG) vo:ot be$tcl~'!icle i!li"iC:lfltltJgen Is de IPPc-richtlljn hlerop niet aa11~ep~St. Hef f~t dat de
BREP al'Vatverbrandlng ingaeit op de verbrandlng van sllb impllceert dat de IPPC-rlchtlfjn hier
waarschljnlijk op zal worden aangepast.
Ondanks dat het bedrljf formeel nlet onder de werklngssfeer van de IPPC valt, warden, voor de toetsing
of de bedrijfsactivlteiten voldoen aan de best beschlkbare technleken, de BREF's als BBT aangemerkt.
Het bedrljf heeft derhalve de bestaande en nleuwe actlvitelten getoetst aan de BREF's: Koelsystemen,
Monitoring en Verbrandlng (gevaarlijk) afval, alsmede de volgende BREF eindconcept documenten: Open overslag bulkgoederen en Cross media & Economics en In de aanvraag opgenomen.
Ult de aanvraag blijkt dat voor de aangevraagde en bestaande actlviteiten In aanmerking komende BBT
zullen worden toegepast. De gevraagde vergunning kan daarom worden verleend.
7.2 In de BREF monitoring wordt lngegaan op de redenen waarom monitoring ultgevoercl worclt, door
wie, wanneer en hoe vaak, wat en hoe er gemonitord dient te worden en hoe de gegevens uitgedrukt
en gerctpporteerd dlenen te worden. In de BREF zijn voor de emlssies naar oppervlaktewater en de
rloteF.tn~ti!~JVOl)r etsen qg9~aomen. In de ClG!Pvra~~ Is de toetsfng Q.ari de Btu:F mon~qrta~J vopr de
eml~~ o!t~r~wll~,. ffl~~r eo .(le-vun~~¢D.:lll>~f:!'!9 onvQl~:encte uft9~-lr:t<t,. ~ ~r,ttJen v.an
mo ~t~rJ:)a)'ft~;::a'.n.~h~~.e ~n-:fiet llle!et- ~n ~~~~ysteemr.b~r.h.tllv~Js ~~ ~~:r~.uaniog een
e~~~O,Jl!c !5i>~~tierr\~{l ~P.~r.~~ r~~tog ~~fj 4£ .~~J~F i;non1~9~.0g v~r de ~rnrss_re.s !'a~r
opp~rv~$,t~ee,\'y~t~r e!l de vti!~water. oleri~g; l':Ud(t!.11 ult c(e·resuitaten van dit on~erzfiek,blfjkt ·dat nfet
aan de;g~n~lffde erse-n worot voldaan, zullen-aan het Qedl'tjf nad_ere voorschnften worden gestetd.
8.1 Het op :de v,uJl~i.U-erttol~tfng te lo.i~n a!WtW~ter van d'e bes~$lnde vier e:fvalve.rtranQingslijnen na de

reaJJs~~~ va~PJOJ9,.gl~:i=fi~-~~Mate$hl~i'iil~ .(Circa 252.7,$0 m3/j~,r) b~~t 4ft:

• Efflu~Q( ' '.~~lil_~_i6lg~~ h.e i!f.Vc\l~~tj~eri\19 <circa ~~0°/~~ en p}'~ss ~~IJ:~ 10o/o) bestaande uit:
a. ftffl '"e,.~¥.a~fif~~ftl o_r) ili~Rlil~J~e (~rca iis.ooC> mVjaarJ~eaanCfe ult:
o ~~~g_i_y-~~·dir04~~lti~Q.,Q\1~n;ta.~1 ~A. pe drog:ers (cl~ ~00.0BO rrl3/jaar);
o

b.
c.

~ensaat ~~n

tie lttPatnplf.sta)Jatie (cltca 1s.ooo m3/jaar);

ketetsi)ulwater (cirea 22LOO:O m: 1Jaar).;

afvatw~ter van de afvalluchtbehandeling dat ontstaat blj bevochtiglng, wassen en een biofilter

(circa S.000 m 3/jaar);
lekwater van silo's en schrobwater van vloeren (circa 5.900 m 3/jaar);
regeneratlewater van een onthardlngslnstallatie (circa 750 m 3/jaar).;
afvalwater van hulshoudelijke aard, afkomstlg van de sanitalre voorzieningen en kantfne van
het be~rfjf (circa 1.100 mJ-/.jaar).
8.2 Het op de v~llWaterrlolerlng te lozen afv(Jlwater na reallsatle van de vljfde afvalverbrandingslljn met de
blolo9lsche af'Valwater;zulverlng {clrea 313.000 m 3/jaar) bestaat ult:
• Effluent van de btofoglsdhe afvalv,taterzulvering (circa 90%) en bypass (circa 10%) bestaande ult:
a.
eff11.0:htvan c;te.ammonlakstriplnstallatle (circa 222.000 m 3/jaar) bestaande ult:
o gez4(Yerd droogd.ampcond~t'lpc\~t'lljn 1 tot en met 4 van de dl"Q"§1ers (circa 200.000 m3/jaar);
o c.oodensaat van de indamplnstaOatfe lijn 1 tot en met 5 (circa 22.000 m3/jaar);
b. droogdampcondensaat lljn 5 van de droger (circa SO.ODO m3/jaar);
c.
ketelsp.Ui.water (circa 27.000 m 3/Jaar).;
d. afvalwater van de afvalluchtbehandeling dat ontstaat bij bevochtiglng, wassen en een blofilter
(circa 6.000 m 3/jaar);
e.
lekWater van silo's en schrobwater van vloeren (circa 5.900 m 3/jaar);
f.
regeneratiewater van een onthardlngslnstallatie (circa 1.000 m 3/jaar).;
g.
afvalwater van huishoudelljke aard, afkomstig van de sanitalre voorzieningen en kantine van
het bedrijf (circa 1.100 m 3/jaar).
d.
e.
f.

14.1 In de aanvraag is een toetsing ultgevoerd aan de "Reg.eling lozlngen van afvatwater van
rookgF!SJel11jging" van 23 december 20G3 voor het lndampcon!11ensaat dat ontts~aat na lndamping van het
spui~ater van de wassers van de rookgasreiniging. Het bedrijf geeft aan dat ult de resultaten van de
taet$ing: 1:51ijkt :
a. 4a~ mciiill~~rlng van de onqpgelo~e b.e~tandde!en In het condensa~t. van de lnd~rtlpli:lstallatfe voor
het ~pu1water van.de f"ookgasteif)lglng.·geen toegevoegde waar.de heeft, acingezlen he't geen
fystscfi~chemrsche afvalwate~uivering .b13treft waarbij de vet ontrelnigirjgen worden n~ergeslagen,
waafyt:iorrde p.arqmeter 9.f!,q 89~fqs~~ be#and~e1en een gidsRarameter Is;
b. dat"_qe) Jonriertftfg v~li d~ · ~pgehcimen pat ameter:s In de regeling wor<tt afgede(d: do.or de
lozi~g;;elSen v90r een et~ ~~lro.PAster QP. de afV:alwatereindstroom bij de meetinrichtlng, behalve
voor·de pararrie'fer5 onci'pgeloste· 6~s aflddelen, Cr, cu, Pb, Th en Zn;
c. dat gei ien de aanweilgHeJCt van tie ~oh:lpeFienten Hg, Zn en 504 , het zlnvol is deze parameters In
het 'cond'enS<fatvan 'de •lndarhpiostalfatiete vervolgen om de mate van verontrelniging te vervotgen
en ovennatlge verontreinlging vroegtijdig te slgnaleren.
14.2 Gelet op overweglng 14.lb zat In deze vergunnlng een controlevoorzienlng voor steekmonsters worden
opgenomen voor het condensaat van de lndampinstallatie: controlevoorzlening 'LP4 lndampinstallatie'.
14.3 Gelet op overweging 14.lb zullen lozingseisen warden opgenomen voor de parameters onopgeloste
bestanddelen, Cr, Cu, Pb en Zn ter plaatse van de controlevoorziening 'LP4 lndampinstallatie'.
14.4 Gelet op overweging 14. la zal geen bemonsteringsverpllchting worden opgenomen voor de parameter
onopgeloste bestanddelen.
14.5 Gelet op overweging 14.lb zal een lozingseis voorTh voor een etmaalmonster worden opgenomen op
de afvalwatereindstroom bij de meetlnrichting.
14.6 Gelet op overweging 14.lb en 14.lc zal een monstemame- en analyseplicht worden opgenomen voor
de parameters Hg en Zn ter plaatse van de controlevoorzienlng 'LP4 indamplnstallatle'.

De aanvraag maakt deel uit van de vergunning;
de procedure is gevolgd conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet mllieubeheer;
de aanvraag en de ontwerpbeschlkldng hebben gezamenlijk met de ontwerpbeschlkking Wet milieubeheer
ter lnzage geleQen van 27 november 20El6 tot 9 januari 2007. Er zijn een tweetal zienswljzen ingediend die
betrekking hebben op de ontwerpbeschlkklng Wet milieubeheer.
gelet op de Wet verontrelniging oppervlaktewateren en de Verordening Waterhuishouding Noord-Brabant;
gelet op de Nota Wvo Vergunningenbeleid van het Hoogheemraadschap van West-Brabant van mel 2001,
nummer 01/06683;
besluit:
I

De bij besluit van 25 februari 2004 , nummer 04U872, ambtshalve gewijzlgd blj bestult van 26
augustus 2005, nummer OSU6341, aan N.V. Slibverwerking Noord-Brabant te Moerdijk, verleende
vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren te wijzigen zoals hiema is
aangegeven:
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gezuiverd droog(fampcondensaat lijn 1 tot en met 4 van de drogers;
~ar::idensaat van de ind·a mpinstallatle;
dro._ogCl~mpcondensaat lijn 5 van de droger;
ketelspuiwater;
afValwater va.n de a.fvaHuchtbehandeling dat ontstaat bij bevochtiging,
w~sseri en ·een blofiiter;
l~~-Vt,~~~r Vfin sllo!s;
schroowater van vtoeren;
reaetreratiewater van een onthardinc:Jsinstallatie.
o
o

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Voorschriften 4.4 tot en met 4.9 wordt toegev.oegd:
4.4

4.5
4.6
4. 7
4.8

4. 9

Voor de realisatle van de blQlogische afv~IVtaterzuivering dienen het ontwerp en de dimensionering
hiervan ingedlend te worden blj het dagelijks bestuur.
De in voorschrift 4.4 bedoelde rapportage behoeft de goedkeuring van het Dagelijks Bestuur.
Drie maanden voor de in bedrijfname van de biologlsche afvalwaterzuivering dient dit gemeld te
worden aan het dagelijks bestuur.
Orie maanden voor de In bedrijfname van de vijfde verbrandingslijn dient dit gemeld te worden aan
het dagelijks bestuur.
Binnen 6 maanden na het operationeel zijn van de biologische afvalwaterzuivering dlent de
aangepaste wijze van bewaking, ten opzichte van de in voorschrift 4.2 bedoelde wijze van
bewaking, van de goede werking van de ABI met blologische afvalwaterzuivering te zijn ingediend.
Deze wijze van bewaking behoeft de goedkeurlng van het dagelijks bestuur.
Binnen 6 maanden na het operationeel zijn van de vijfde verbrandingslljn dient de aangepaste wijze
van bewaklng, te~ qp~lchte '!an de In voorschrlft 4.8 bedoelde wijze van bewaklng, van de goede
wet&Jng van de ABl iTiet bJO~gfsche aP,,alw~~rzulverfng te zijn ingedlend. Dez-e Wtj2e van bewaktng
6etioeff de goedlCeuri g varrnet ctage\fjl<s b«stour.

Voorschrift: 5.2 vervalt en komt als volgt te luiden:

5.2

De gei;nJ(ICf~r.tte ~erhe~dihg d)~mlsc~ ~~r.stofve:rbrulk h;tikstofverblndingen (als CZV I N~t~tf.aH In
het. ~fya(~~ter <ltent m nJmai;1H~ :te t)e<it.a~en. Met 9.emlddelde wordt ·bedoeld ·h et voortscbrfjd~l'.ld
~~IJ1ii;f,d~lde van 1-0 op~env<)b:Jende volum,eproportlonele etmaalmonsters die niet noo(fzakelijkerwijs
a~~¢eitp-~sjG.~~n g_eqoil)'.~fl ~~~ven ·te-w~rnen. Na het operatloneel zijn van de ·btologlsche
afvatwatetzulyertnQ' ve-rvalt -dit voorscltrift.

Voorschrift 5.6b vervalt en kornt als volgt te lutden:
5.6b Het optreden van perfodlek onderhoud en gep1ande uit bedrijfname van een stripper en/of de
biologische afvalwaterzuiverlng dlent tenminste 14 dagen van tevoren te warden gemeld aan het
dagelljks bestuur.
Voorschrift 5.7 vervalt en komt als volgt te luiden:
5.7

Indlen de maxlmale en/of gemlddelde vervuilingswaarde tijdelijk hoger wordt dan voorschrift 5.lc,
5.ld, 5.8c en 5.9c, door een afwljkende sllbkwaliteit, mag afhankelijk van de omstandlgheden de
maximale en/of gemlddelde vervuilingswaarde worden verhoogd, mlts hiervoor van tevoren
toestemmlng Is verleend door het dagelijks bestuur.

Voorschriften 5.8 tot en met 5.13 worden toegevoegd:
5.8

Zodra de biologische afvalwaterzulverlng operationeel Is, mogen - in afwijking van het bepaalde in
voorschrift 5.1 - de in onderstaande tabel genoemde parameters/stoffen, ter plaatse van
controlepunt meetinrlchting, niet meer bedragen dan de daarblj vermelde waarden:
;.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

;;:,

Tl'far.aliflete

er:t::'f

.

,..,,

Afvoerhoeveelheid
Afvcierhoev.eellieid
Vervuillnaswaarde
Jaargemlddelde vervuilingswaarde
Arseen (als As)
Cadmium lals Cd}
Kwlk (als Hg)

Ma-x1mai31

1

990
257.000
4.000
2.000
2
0,2
0.2

r

."

:•_-

... - ,~eellfh&li~
3

~-

m /etmaal
ni 3/1aar
l.e./etmaal
i.e./etmaal
ka/taar
kg/jaar
ka/1aar

'·

5.13 De in onderstaande tabel genoemde parameters/stoff~n mogen, ter plaatse van controlevoorziening
'LP4 rndamplnstallatie', niet meer bed:ragen d:an de daarbij vermetde waarden:

,a.

b.
c.
d.
-e.

,Q·S

QS

02
·1 :5

Voorschrift 13.4 vervalt en komt als volgt te luiden:

13.4 De controlevoorzteningen zoals bedoeld in voorschrift 13.1 tot en met 13.3 en 13.5 dienen zodanig
te warden geplaatst, dat deze voor inspectie goed berelkbaar en toegankeHjk zijn. Verder dienen de
controlevoorzlenlngen In goede staat van onderhoud te verkeren en oordeelkundig te warden
bedlend. Aanwljzlngen hieromtrent van of vanwege het Dagelijks Bestuur moeten warden
opgevolgd.
Voorschrift 13.5 wordt toegevoegd:

13.5 Het via lozingspunt 4 te lozen condensaat van indampinstallatie van het spuiwater van de
rookgasrelniging dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient dit condensaat
via een controlevoorzienlng ('lp4 indamplnstallatle') te warden geleid, die geschikt is voor
bemonstertngsdoelelnden.
Voorschriften 15.3 en 15.4 worden toegevoegd:

15.3 Zodra de blot·o,gf~tteatvalwater-zuivering opea:atloneel Is dlentjaarlij~, ulterlrjk QP 1 aprll, OP.gav,e te
zijn .{J~~aan ~an .fl~t dagelljks bestuur van de vcUgende op het voorafgaande kalenderjaar betrekklng
hebberide gegev~hs:
1. Het afvs;ilwater ter plaa,tse.'loztng~pw:it 1:
a. d~ getooMe ttbe."t~eJJtel'd efiralwater In m3/Jaar;
b. de faarg~mld~el~e 11tgrvullln~~aat4e van het atva1water in i.e,/etmaal;
c.
de? 'l(tac:ht aim 'Njtat~al, ctilc:>ii~e, s~ifc(at, ars~n, cadmium, chroom, koper, kwlk, lood,
nlk~~I, zfnk, P-fdtaaJ, EOX, VOX, PAK 1n lie:t afvalwater In kg/jaar;
2. Alqemeert:~
a. de a,a rd en hoeveeltreld van de gebn:tikte chemlcatien in de ABi, stoomketels en de
onthardingstnstallatie;
b. de aar.d-.enttoeveelheid van .de gebrulkte bestrljdlngsmiddeten voor het beheer van de
groenvoorzieningen en verherde oppervlakken;
c.
De atValwaterbafans, lnctusief de hoeveelheld door de blologlsche afvalwaterzulvering
verwerkt ammonlakwater, afkomstig van de strippers en de hoeveelheid blj de biologische
afvalw(lterzuivering gebypassed ongezuiverd atValwater;
d. De verwerkingsc~paciteit In ton droge stof;
e. Het stikst-Ofverwijderingsrendement van de ammoniakstripinstallatie en biologische
afvalwaterzuivetfng;
15.4 Steeds binnen een maimd na afloop van een kalenderkwartaal dient opgave te zijn gedaan aan het
Dagelljks B~stuur van de volgende op het .betreffen'Qe kwartaal b·e trekklng hebbende gegevens:
1. Het afvalwQter ter plaatS;~ van de ~eetinrlchtin~ bedrijfsafvalwater:
a. de geloosde hoevi;!.elheld afvalwater tn m /etmaal;
b. de vervuilingswaarde In l.e./etmaal;
c.
de voortschlijdend rekenkundig gemlddelde verhoudlng m 3/i.e. in m3/i.e.;
d. de verhouding .BZV/N-totaa~;
e. de veortschrljdend rekenkundig gemlddelde verhouding BZV/N-totaal;
f.
de dat~, tijd en tijdsduur van het nlet operationeel zijn van een of beide strippers van de
ammoniakstrlplnstallatle en de biologische atValwaterzuivering;
g. de zuurgraad in pH-eenheden;
h. de gehaltes aan cadmium, chroom, koper, food, nikkel, zlnk, zllver, arseen, kwik, PAK's,
VOX en Th in µg/I;
i.
de gehaltes aan N-totaai, EOX, chloride, sulfaat, P-totaal, calcium en magnesium in mg/I;
j.
het gehalte aan PCDD I PCDF in ng/I ~
k.
volgens welke methode en in wat voor monsters (etmaat- of steekmonsters) de
afzonderlljke parameters/stoffen zijn bepaald.
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BUlage 4 zoals bedoeld in voorschrift 14.4
De in deze vergunning g~noemcte parameters dienen te worden bepaald volgens de voorschriften vermeld in de
normbtaden van het Ned.ertandse Norma1isatie Instituut (N.N.I.):
"Param~t~r

:-J;,;jcl-·~

::.•

~l..'l'l,i ~ .!,;[1J.<,.

~

'·

.

Aiialvs.er.metnenen

-;;'fl:,..

':if'~i· \~•\"::ft.\...~ ..c~

r.:

'Bestrijdrngsm19d¢.len

•

Organo-'P pest;!~~n
Organo-N pestl c:ten
Organo-CI p~tldden

•

•

Bezlnkbare.bestanddelen
Blcfohemlseh ziJUrS:mNetbrulk {&ZV)
tcHenilSch zuurstbfVertinllk (CZV~
'Cht0hC!e

eox

NVN.:g9 (19.97)
'NVfll 6~ 9 (1997)
~~: EN;.lSO 6468 (1997)
:NEN~66~3

(19.88)

.:NEN~ EN! 1899l'l. t1998l

11NEW6'633 Ci996)
NEN-EN~ISG>'1.5682 (2001)

S.ulfaat

NEfr64.02 W391)
ohtslultlng: Nl:til 6645 (2004)
Metlna: NEN 6646 <1990)
NEN 6646 (1990)
NEN-EN-ISO 93n-2 <2000)
NEN-EN-150 13395 (1997)
NEN-EN-ISO 13395 {1997)
NEN 6621 ( 1988)
NEN-EN-150 17993 (2004)
NEN-EN 1948-2/-3 (1997)
NEN 6654 <2005)

:Zuomraad CotO

NEN 6401 !1991)
NPR 6fi16 <1982)

Fosfaat (totaal)
Kieldahl-stlkstof (N-Kn
Mlnerale olle
Nltraatstikstof
N.l bietstlkstof
Onoaoefoste bestanddelen
Pofvrvdische aromatische koolwaterstoffen <PAIO

PCDD/PCDF (dloxlnes)

vox

.. .....

zwa~ ~

•

a!Mt)'lltltumi qntlmoon, bartum, ~um, cg)Qmlum,
calcium, chroom, kObijft, 'ljZer, @Jlum, koper, lithium,
lo9d, m(1gnasium, man~n. mofybdeen, natrfu.m, nlkkel,

ontsluttlng: NeN·eN-ISO 15587-1 ~.2};

meting met ICP-AES: NEN 6426 (199S}

~n, stlrdom, thallium, tin, tltaan, vanadium, zllver,
zink. .zir1<an1um

Zware metalen

•

af!Seen

zware metalen

•

kwlk

on.tslulting: NEN-EN-1$0 15587·1 {2.002);
, meting met grafletoven-AAS: NEN '6:457 '1'994 l
· NEN.~EN 1483 0997)

Een wi~lging In een normblad wordt automatlsch van .kracht dertlg dagen nadat de w~ging d9or het dagetijks
bestvur ter kennis van de vergunnlnghouder is gebracht, tenzlj btnnen die termijn bij het dagelfjks bestuur
schrlftelijk bezwaar is gemaakt.
Voorzover er thans, voor In deze vergunning vennelde grootheden, geen NEN-voorschriften voorhanden zijn,
dient analyse plaats te vinden volgens, door het dagelljks bestuur te geven voorschriften.

