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Betreft
Lasten onder dwangsom op grond van artikel 122 van de Provinciewet in samenhang met artikel
5:32 van de Algemene wet bestuursrecht; wegens het overtreden van bepalingen van het
Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer, betreffende de inrichting aan
de Baanhoekweg 22 in Dordrecht.
Inleiding
Op het adres Baanhoekweg 22 in Dordrecht heeft u een inrichting in werking als bedoeld in de Wet
milieubeheer. Binnen uw inrichting worden onder meer synthetische organische polymeren
vervaardigd.
Op 3 oktober 2013 hebben wij voor deze activiteit een vergunning verleend op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). Voorheen was dit een vergunning in het
kader van de Wet milieubeheer.
Naast de voorschriften uit de omgevingsvergunning vallen de activiteiten van de inrichting daarnaast
onder (onder meer) de werkingssfeer van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en het
Activiteitenbesluit milieubeheer. De artikelen van deze regelgeving zijn rechtstreeks op uw inrichting
van toepassing.
U bent als drijver van de inrichting verantwoordelijk voor de naleving van de vergunningvoorschriften
en de op uw inrichting van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
Voorgeschiedenis
Op 8 februari 2019 hebben medewerkers van de DCMR Milieudienst Rijnmond (hierna: DCMR) een
inspectie uitgevoerd bij DuPont. Het betrof een inspectie waarbij werd gecontroleerd op de naleving
van de bepalingen van paragraaf 5.1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het ging bij deze
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inspectie specifiek om het binnen de inrichting aanwezig zijnde fornuis waar zowel gasvormige
stoffen als vloeibare afvalstoffen worden verbrand.
Bij de inspectie zijn enkele overtredingen geconstateerd. Wij betrekken hierbij ook het gestelde in de
e-mail van DuPont van 26 februari 2019 (met kenmerk 19-024 – informatie fornuis). Deze e-mail is
ons na de inspectie van 8 februari 2019 toegezonden.
Overtredingen
Het betreft de volgende overtredingen:
1. CO-meting
Uit de verstrekte gegevens van de CO-meting blijkt dat deze gegevens nu niet voldoen aan het
gestelde in artikel 5.29 lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: AB) in samenhang met
de artikelen 5.10 en 5.18 van de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: AR). Het is ons
onduidelijk of de metingen representatief zijn. Daarnaast zijn de meetresultaten niet zodanig
gepresenteerd dat te herleiden is of aan de emissie-eisen wordt voldaan (artikel 5.10, tweede lid,
AR).
Artikel 5.29 lid 1 van het AB in samenhang met de artikelen 5.10, eerste lid, 5.18 en 5.19 van de AR
wordt overtreden, omdat er op de CO-meter, welke een geautomatiseerd meetsysteem betreft, als
bedoeld in tabel 5.18 behorende bij artikel 5.18 van de AR, geen parallelmetingen, overeenkomstig
artikel 5.19 lid 1 van de AR, en andere controles op de goede werking worden uitgevoerd,
overeenkomstig NEN-EN 14181 (artikel 5.18, eerste lid van de AR). Dit maakt dat het
geautomatiseerde meetsysteem voor de CO meting niet als representatief kan worden beschouwd
(artikel 5.10, eerste lid van de AR). Geautomatiseerde meetsystemen kunnen namelijk na verloop
van tijd afwijkingen gaan vertonen. Er kan zodoende niet op worden vertrouwd dat de
meetresultaten accuraat zijn.
Over de rapportage van de meetresultaten wordt nog het volgende opgemerkt.
Artikel 5.29, eerste lid van het AB in samenhang met artikel 5.10, tweede lid van de AR wordt
overtreden, omdat de grafiek, afkomstig van het geautomatiseerde metingsysteem voor de CO
meting zelf, slecht leesbaar is. Het is hierdoor niet mogelijk om vast te stellen wat de
tienminutengemiddelde concentraties zijn geweest en dus evenmin mogelijk om vast te stellen of
wordt voldaan aan de toepasselijke emissiegrenswaarden en andere voorschriften. Er ontbreekt een
beschrijvende rapportage bij de grafiek met een interpretatie van het resultaat, zoals beschreven in
de normen NEN-EN 15058 en NEN-EN 14181. Dit is een overtreding van artikel 5.18, eerste lid van
de AR.
Er wordt voor ons geen duidelijkheid verschaft of voldaan wordt aan de tienminutengemiddelde
concentratienorm voor koolmonoxide. Dit is namelijk niet uit de toegezonden grafiek af te lezen. De
grafiek die is gepresenteerd, geeft geen hogere meetwaarde weer dan een concentratie van 150
parts per million (ppm) koolmonoxide bij 7% zuurstof. Dit komt overeen met 134 milligram per
3
normaal m bij 11 % zuurstof. Daarbij nemen wij aan dat het bemonsterde afgas droog afgas
betreft, dit blijkt namelijk ook niet uit de resultaten.
De tienminutengemiddelde norm is 180 mg/Nm³ bij 11% zuurstof. Hieraan kunnen we echter niet
3
toetsen, omdat de grafiek geen concentraties geeft, hoger dan (omgerekend) 134 mg/Nm (11 %
3
O2). Wel is duidelijk dat de concentratie meermalen langere tijd boven de 134 mg per normaal m
uitkomt, maar niet is te zien of de norm van 180 wordt overschreden. Kort samengevat, is er een
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groot aantal pieken in de concentratie die nu tot de bovenkant van de grafiek reiken, wat kan duiden
op een normoverschrijding. Dat weten we nu alleen niet, omdat de grafiek niet hoog genoeg reikt.
De grafiek moet worden aangepast zodat duidelijk wordt of er een normoverschrijding optrad op de
momenten waarop de concentratie piekte. Daarbij moeten de gemeten waarden ook worden
gecorrigeerd voor het vochtgehalte.
Artikel 5.29 lid 1 van het AB in samenhang met de artikelen 5.10 lid 2 en 5.18 lid 1 van de AR wordt
overtreden voor wat betreft de continue meting met een geautomatiseerd metingsysteem voor CO.
Er kan nu op basis van deze meetresultaten niet worden geconcludeerd of het fornuis van DuPont
tijdens het verbranden van vloeibare afvalstoffen aan de emissie-eisen voor CO voldoet en ook niet
of de verbranding inderdaad volledig is. Hierdoor is niet uit te sluiten dat de norm voor CO wordt
overschreden.
2. Continue meting
Artikel 5.29 lid 1 van het AB in samenhang met artikel 5.11 van de AR wordt overtreden, omdat de
volgende stoffen continu (= met een geautomatiseerd meetsysteem) gemeten moeten worden en
dat nu niet gebeurt:

sub a van de AR);

Artikel 5.11 van de AR voorziet erin dat onder bepaalde voorwaarden voor enkele van deze stoffen
minder vaak gemeten hoeft te worden. Er is niet aangetoond dat aan deze voorwaarden wordt
voldaan, waardoor artikel 5.11 van de AR wordt overtreden.
3. Zware metalen
Artikel 5.29 lid 1 van het AB in samenhang met artikel 5.12 van de AR wordt overtreden, omdat voor
de volgende stoffen periodiek (ten minste om de zes maanden) moet worden gemeten in een
voorgeschreven frequentie en dat is niet of niet in voldoende mate gebeurd:
a. antimoon (artikel 5.12 lid 1 sub a van de AR);
b. arseen (artikel 5.12 lid 1 sub b van de AR);
c. cadmium (artikel 5.12 lid 1 sub c van de AR);
d. chroom (artikel 5.12 lid 1 sub d van de AR);
e. dioxinen en furanen (artikel 5.12 lid 1 sub e van de AR);
f. kobalt (artikel 5.12 lid 1 sub f van de AR);
g. koper (artikel 5.12 lid 1 sub g van de AR);
h. kwik (artikel 5.12 lid 1 sub h van de AR);
i. lood (artikel 5.12 lid 1 sub i van de AR);
j. mangaan (artikel 5.12 lid 1 sub j van de AR);
k. nikkel (artikel 5.12 lid 1 sub k van de AR);
l. thallium (artikel 5.12 lid 1 sub l van de AR);
m. vanadium (artikel 5.12 lid 1 sub m van de AR).
Conform artikel 5.12 lid 3 onder a van de AR kan mogelijk met een minder intensieve
meetfrequentie worden volstaan, echter door DuPont is niet aangetoond dat de emissies in de lucht
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onder alle omstandigheden minder dan 50% bedragen van de van toepassing zijnde
emissiegrenswaarden. De meetresultaten die wel zijn overgelegd, zijn niet conform NEN-EN-15259
gerapporteerd en bovendien betreft het achtjaarlijkse metingen. Het is daarnaast onduidelijk onder
welke bedrijfsomstandigheden die metingen zijn uitgevoerd.
4. Overige meetgegevens
Artikel 5.29 lid 1 van het AB in samenhang met artikel 5.13 van de AR wordt overtreden. Er zijn
geen (toereikende) meetgegevens van het zuurstofgehalte (artikel 5.13 lid 1 sub a van de AR), het
waterdampgehalte (artikel 5.13 lid 1 sub d van de AR), van de druk (artikel 5.13 lid 1 sub c van de
AR) of van de temperatuur (artikel 5.13 lid 1 sub e van de AR) in de afgassen ingediend.
5. Gebruik zuurstofgehalte
Artikel 5.29 lid 1 van het AB in samenhang met artikel 5.17 van de AR wordt overtreden, omdat de
aangeleverde gegevens van de koolmonoxidemeting niet zijn herleid naar het juiste zuurstofgehalte.
Dit moet alsnog gebeuren.
6. Parallelmeting
Artikel 5.29 lid 1 van het AB in samenhang met de artikelen 5.19 en 5.18 lid 1 van de AR worden
overtreden, omdat van het geautomatiseerde meetsysteem voor CO een parallelmeting en
beoordeling moet worden uitgevoerd conform NEN-EN 14181. Dit is nu niet gebeurd. Wij wijzen u er
op dat bij het uitvoeren van parallelmetingen de artikelen 5.19 en 5.20 van de AR in acht moet
worden genomen.
Voor de letterlijke tekst van de genoemde wettelijke bepalingen verwijzen wij naar de bijlage
behorende bij deze beschikking
Zienswijze
Bij brief van 5 april 2019 met kenmerk 9999114500_9999564117 bent u in de gelegenheid gesteld
om uw zienswijze kenbaar te maken over het voornemen om een last onder dwangsom op te
leggen.
Van deze mogelijkheid heeft u gebruik gemaakt. In uw brief van 17 mei 2019, kenmerk 19-043, geeft
u de volgende zienswijzen.
1. U merkt op dat het fornuis louter en alleen ten dienste staat van de eigen inrichting en de daar
plaatsvindende processen. Het fornuis verbrandt alleen materiaal dat afkomstig is uit de inrichting
zelf en is een volledig geïntegreerd onderdeel van het productieproces: het fornuis kan niet draaien
zonder de fabriek en vice versa.
Er is derhalve geen aanvoer van buiten, en dus ook niet van derden. DuPont heeft dan ook volledig
zicht op de aanvoer. Bij de (gelijk blijvende) productieprocessen is de aanvoer van het fornuis dan
ook steeds ongeveer hetzelfde. Bij de werking van het fornuis komen geen slakken en bodemas vrij.
Dit is voldoende om een volledige verbranding te krijgen bij de normale bedrijfstemperatuur.
Het fornuis start volledig geautomatiseerd op. De toevoer van afvalstoffen wordt voorkomen door
diverse beveiligingen die ervoor zorgen dat de in werking stelling pas mogelijk is als de vereiste
temperatuur is bereikt. De toevoer van afvalstoffen wordt gestopt indien de vereiste temperatuur
niet gehandhaafd blijft. Bij 800 °C is er een alarm en bij 775 °C wordt de toevoer van vloeibaar afval
gestopt. Omdat het materiaal immers ongeveer hetzelfde is, kan de gehanteerde temperatuur dat
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(binnen een zeer beperkte bandbreedte) ook zijn. Het fornuis is dus maar beperkt vergelijkbaar met
de "standaard" afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie als bedoeld in artikel 5.15 en
verder van het Activiteitenbesluit. De regeling voor de standaardgevallen gaat uit van
verbrandingsinstallaties ten behoeve van derden. Daarom kent het Activiteitenbesluit in artikel 5.17
strenge regels inzake de ontvangst van afvalstoffen. De drijver dient zorg te dragen voor
registraties, monsternames en controles. Daaraan gelieerd zijn meetvoorschriften. Deze hebben
mede ten doel om inzicht te bieden in de mate van naleving van artikelen als 5.17.
Nu het fornuis maar beperkt vergelijkbaar is met de "standaard" afvalverbrandings- of
afvalmeeverbrandingsinstallatie als bedoeld in artikel 5.15 en verder van het Activiteitenbesluit, is
het fornuis lange tijd juist niet als zodanig gedefinieerd. Lange tijd is het fornuis begrepen als
onderdeel van de bij besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 3 oktober 2013 verleende vergunning
voor de gehele inrichting. DuPont heeft zich ten aanzien van dit fornuis gehouden aan de
vergunning en de daaraan verbonden voorschriften.
DuPont wijst op par. 6.4.4 van de aanvraag ten behoeve van de vergunning van 3 oktober 2013,
waarin de procesbeschrijving is opgenomen, alsmede op par. 6.4.8 waarin de
procesgerelateerde afvalstoffen staan beschreven.
Het vergt enige tijd om op de (louter juridisch) nieuwe situatie in te spelen. DuPont heeft de eigen
technici dan ook gevraagd om voor de diverse metingen die in de voornemenbrief zijn genoemd,
adequate voorzieningen te onderzoeken en voor te stellen, vergezeld van reële tijdspaden voor
implementatie.
2. Met betrekking tot het technisch deel van het fornuis heeft DuPont een stappenplan gemaakt
voor de implementatie van de meet- en controleapparatuur. Er zullen enkele metingen worden
uitgevoerd in de schoorsteen om aan- of afwezigheid van een aantal parameters aan te tonen. Op
basis van de processen verwacht DuPont deze stoffen namelijk niet in de afvoergassen. De
uitvoering van deze metingen vergt echter aanpassingen aan de schoorsteen met nieuwe
meetopeningen en deze worden binnenkort aangebracht. Het stappenplan is als volgt:
Stap 1: tijdens de turnaround in mei/juni 2019 worden de meetopeningen ten behoeve van de
periodieke metingen aangebracht in de schoorsteen. Daarnaast worden openingen aangebracht
om in een later stadium continue meetapparatuur te kunnen plaatsen.
Stap 2: zodra de fabriek en het fornuis stabiel draaien na de turnaround worden periodieke
metingen uitgevoerd conform het volgende schema. De doorlooptijd van de metingen en het
terugkrijgen en analyseren van de resultaten is juli en augustus 2019. Deze resultaten worden
teruggekoppeld naar de DCMR.
Stof

Frequentie

totaal aantal
metingen

totaal stof
TOC
Zoutzuur
Waterstoffluoride
Zwaveldioxide
Stikstofoxiden
Koolmonoxide
Kwik
Cadmium plus thallium
Som van antimoon, arseen, chroom
kobalt, koper, lood, mangaan, nikkel
en vanadium

1 maal per week
1 maal per week
1 maal per week
1 maal per week
1 maal per week
1 maal per week
1 maal per week
2 maal
2 maal
2 maal

4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
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Som van dioxinen en furanen

2 maal

2

Op basis van de resultaten van deze metingen wordt een definitief besluit genomen over de te
installeren continue meet- en controle-apparatuur.
Stap 3: plaatsen en testen / kalibreren van meetapparatuur. Uit de ontvangen offertes is gebleken
dat sprake is van een leveringstermijn van circa vier maanden na het plaatsen van de bestelling. De
verwachting is dat de bestelling in augustus kan worden gedaan, de apparatuur uiterlijk in december
wordt geplaatst en kan worden getest en gekalibreerd.
DuPont verwacht uiterlijk op 1 maart 2020 een goed functionerend meet- en controlesysteem in
werking te hebben.
DuPont geeft aan voor stof, TOC en koolmonoxide een continue meting te installeren.
Voor zoutzuur en fluorzuur geldt dat DuPont geen chloorhoudende en/of fluorhoudende grond- en
hulpstoffen toepast in de processen waarvan de gassen en vloeistoffen in het fornuis worden
verwerkt. Er is dan ook geen aanleiding om te veronderstellen dat in de afvoergassen van het
fornuis zoutzuur of fluorzuur aanwezig zullen zijn.
Er worden geen (abusievelijk is het woordje “geen” in de zienswijze weggevallen maar wij nemen
aan dat dit een kennelijke verschrijving is) zwavelhoudende grond- en hulpstoffen toegepast in de
processen waarvan de gassen en vloeistoffen worden verwerkt in het fornuis. Ook het biogas dat in
het fornuis wordt verwerkt bevat geen zwavel (in de vorm van H2S). Ook de metingen die zijn
uitgevoerd, hebben nooit zwaveldioxide aangetoond boven de detectiegrens.
Voor stikstofoxiden wordt aangegeven dat metingen in het verleden nooit een overschrijding van de
emissiegrenswaarden van het Activiteitenbesluit hebben aangetoond. De aangetoonde emissie lag
op circa 10 tot 15 % van de norm.
Ten aanzien van zware metalen geeft DuPont aan dat geen zware metalen houdende grond- en
hulpstoffen worden toegepast in de processen waarvan de gassen en vloeistoffen worden verwerkt
in het fornuis.
Ten aanzien van dioxines en furanen merkt DuPont op dat geen chloorhoudende en /of
fluorhoudende grond- en hulpstoffen worden toegepast in de processen waarvan de gassen en/of
vloeistoffen worden verwerkt in het fornuis. Daarnaast zijn er geen dioxines en furanen aanwezig in
de processen. Ten slotte is in de te verwerken gassen en vloeistoffen geen koper aanwezig. .
Daarmee zijn er geen omstandigheden aanwezig waardoor dioxines en furanen kunnen ontstaan en
is er geen aanleiding om de aanwezigheid van deze stoffen te verwachten in de afvoergassen van
het fornuis. Er zijn dan ook nooit metingen naar uitgevoerd. Tijdens de periodieke metingen in stap 2
zullen deze wel worden uitgevoerd.
3. DuPont geeft aan dat op 28 december 2018 een vergunning voor een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning is aangevraagd. In deze aanvraag is het fornuis meegenomen. Bij
de aanvraag is op een aantal punten gevraagd om maatwerk, omdat meetresultaten van metingen
naar diverse emissies uit het verleden naar de mening van DuPont voldoende aantonen dat deze
emissies ruim onder de normen blijven. DuPont acht het raadzaam om, indien onverhoopt lasten
worden opgelegd, aansluiting te zoeken bij de vergunningaanvraag.
Verzocht wordt om met de zienswijzen rekening te houden en voor de formulering van de last of
lasten alsmede voor de te stellen begunstigingstermijn(en) aan te sluiten bij de zienswijzen en de in
december ingediende vergunningaanvraag.
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Reactie op zienswijze
Naar aanleiding van de zienswijzen merken wij het volgende op.
Ad 1.
Wij zijn het met DuPont eens dat het fornuis van DuPont maar beperkt vergelijkbaar is met een
“standaard” afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie als bedoeld in paragraaf 5.1.2 van
het Activiteitenbesluit milieubeheer. In de meeste gevallen gaat het daarbij immers om installaties
die afval afkomstig van derden bewerken. In het fornuis van DuPont wordt echter geen afval van
buiten de inrichting, en dus ook niet van derden bewerkt.
Niettemin hebben wij, en ook DuPont, de conclusie getrokken dat de bepalingen van genoemde
paragraaf van het Activiteitenbesluit en de daarmee corresponderende bepalingen van de
Activiteitenregeling ook op dit fornuis van toepassing zijn. Dat staat niet ter discussie.
In de op 28 december 2018 ingediende vergunningaanvraag is door DuPont aangegeven dat het
fornuis vanwege de definities in de verschillende Europese en Nederlandse wetgeving valt onder het
begrip afvalverbrandingsinstallatie. In paragraaf 1.4 van de aanvraag wordt vermeld dat afdeling
5.1.2 van het AB van toepassing is op het fornuis van de Delrinfabriek. Omdat er geen afvalstoffen
van derden worden ingenomen wordt op grond van artikel 5.17, vierde lid van het AB, verzocht om
maatwerk waarin wordt afgeweken van het eerste, tweede en derde lid van artikel 5.17. In de
vergunningaanvraag merkt DuPont op dat wordt voldaan aan artikel 5.29 van het AB. In deze
aanvraag is verder niet verzocht en/of aangetoond dat van de hoofdregel in artikel 5.11, eerste lid,
respectievelijk 5.12, eerste lid van de AR mag worden afgeweken. Zoals hierboven is uiteengezet, is
dit momenteel niet het geval; artikel 5.29 in combinatie met toepasselijke bepalingen van de AR
wordt op diverse onderdelen overtreden.
Ad 2.
Het is een goede zaak dat DuPont een stappenplan heeft opgesteld om te kunnen gaan voldoen
aan de van toepassing zijnde bepalingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.
Wij achten de in het stappenplan opgenomen stappen en de tijdsplanning daarvan reëel en zullen
daar bij het stellen van de begunstigingstermijn rekening mee houden.
DuPont geeft aan de emissies van stof en totaal organische koolstof (TOC), alsmede koolmonoxide
continu te gaan meten. Dit is conform hetgeen in de AR onder artikel 5.11, eerste lid, sub a is
bepaald.
Ten aanzien van zoutzuur en waterstoffluoride (HF) stelt DuPont dat deze niet in de afvoergassen
van het fornuis aanwezig kunnen zijn. Volgens het eerste lid van artikel 5.11 van de AR, dat
rechtstreekse werking heeft, moeten deze stoffen wel continu worden gemeten, tenzij de in artikellid
1 sub b en/of lid 3 van artikel 5.11 genoemde omstandigheden van toepassing zijn. DuPont heeft
niet aangetoond dat de in deze artikelleden beschreven omstandigheden van toepassing zijn.
Daarom geldt de hoofdregel van artikel 5.11, eerste lid, sub a van de AR.
Ten aanzien van zwaveldioxide stelt DuPont dat er geen zwavelhoudende grond- en hulpstoffen
worden toegepast waarvan de gassen en vloeistoffen worden verwerkt in het fornuis. Ook voor
zwaveldioxide geldt echter dat conform artikel 5.11, eerste lid, sub a, van de AR continue meting is
voorgeschreven. In lid 3 van artikel 5.11 is een afwijkingsmogelijkheid beschreven maar DuPont
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heeft niet aangetoond dat de emissie in geen geval hoger is dan de toepasselijke
emissiegrenswaarde.
Ook voor stikstofoxiden geldt dat continue meting verplicht is (artikel 5.11, eerste lid, sub a van de
AR), tenzij sprake is van de afwijkingsmogelijkheid van lid 4 van artikel 5.11. DuPont heeft niet
aangetoond dat zulks het geval is.
DuPont geeft in de zienswijze aan dat koolmonoxide per 1 maart 2020 conform het gestelde in
artikel 5.11, eerste lid, sub a van de AR continu gemeten zal gaan worden.
Ten aanzien van zware metalen merkt DuPont op dat geen grond- en hulpstoffen waarin zich zware
metalen bevinden worden toegepast. Er zijn zodoende geen metingen naar zware metalen verricht.
DuPont zal dit wel gaan doen conform het stappenplan dat in de zienswijzebrief is opgenomen.
Wij merken op dat het gestelde in artikel 5.29 van het AB in samenhang met artikel 5.12 van de AR
rechtstreeks werkende bepalingen zijn. Het is voor de toepasselijkheid van deze bepalingen niet
relevant of aannemelijk is dat bepaalde metalen worden geëmitteerd. De meetvoorschriften dienen
er juist toe om te kunnen vaststellen of deze stoffen worden geëmitteerd. Artikel 5.12, derde lid,
onder a, van de AR bepaalt dat een minder intensieve meetfrequentie kan worden toegestaan mits
wordt aangetoond dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. DuPont heeft dit niet aangetoond.
Waar het gaat om dioxines en furanen zijn er volgens DuPont geen omstandigheden aanwezig
waardoor dioxines en furanen kunnen ontstaan zodat er geen aanleiding is om de aanwezigheid van
deze stoffen te verwachten in de afvoergassen van het fornuis. In het stappenplan is voorzien in het
doen van metingen. Ook hier geldt dat voor de toepasselijkheid van deze bepalingen niet relevant is
of aannemelijk is dat deze stoffen worden geëmitteerd. De meetvoorschriften dienen er juist toe om
te kunnen vaststellen of deze stoffen worden geëmitteerd.
Ook hierbij geldt dat artikel 5.29 van het AB in samenhang met artikel 5.12 van de AR rechtstreeks
werkt en dat DuPont niet heeft aangetoond dat sprake is van de omstandigheden die worden
genoemd in het derde lid van artikel 5.12.
Ad 3.
Bij deze handhavingsbeschikking hebben wij het door u in de zienswijzebrief gestelde alsmede het
feit dat een aanvraag om vergunning is ingediend die tevens het fornuis omvat, in de overwegingen
betrokken. Nu deze vergunningaanvraag vanwege het ontbreken van belangrijke gegevens nog niet
in behandeling is genomen, is er nog geen sprake van een concreet zicht op legalisatie.
Wij zien aanleiding om ten aanzien van de stoffen TOC, stof en koolmonoxide een last op te leggen
voor het doen van continue metingen waarbij wij voor de begunstigingstermijn aansluiten bij de in de
zienswijzebrief aangegeven datum van 1 maart 2020.
Daarnaast zullen wij een last opleggen ten aanzien van de overtreding van de artikelen 5.10 en 5.18
van de AR waar het gaat om het feit dat de metingen ter bepaling van de emissie van koolmonoxide
niet representatief zijn en niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 5.18 van de AR.
Ook zullen wij een last opleggen naar aanleiding van de geconstateerde overtreding van artikel 5.29
van het AB in samenhang met artikel 5.11 van de AR waar het de verplichting van continue meting
van de emissies van zoutzuur, waterstoffluoride, zwaveldioxide en stikstofoxiden betreft.
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Ten aanzien van de emissie van zware metalen en dioxines en furanen zullen wij een last opleggen
om de overtreding van artikel 5.29 van het AB in samenhang met artikel 5.12 van de AR te
beëindigen.
Overwegingen
Ons college geeft aan de handhaving van wet- en regelgeving politiek-bestuurlijke en juridische
prioriteit. In het geval van overtreding van wetsartikelen en vergunningvoorschriften wordt dan ook
consequent opgetreden.
Verder zijn wij op grond van de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State in beginsel – behoudens bijzondere omstandigheden – gehouden wettelijke voorschriften te
handhaven. In de gegeven omstandigheden achten wij het algemeen belang dat is gediend bij
handhaving van de onderhavige wet- en regelgeving zwaarwegender dan uw belang bij voortzetting
van de overtredingen. Van bijzondere omstandigheden is ons verder niets gebleken.
Motivering
Alle feiten en omstandigheden in overweging nemende, zien wij ons genoodzaakt u lasten onder
dwangsom op te leggen.
Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich naar onze mening niet tegen het
opleggen van lasten onder dwangsom. Het opleggen van lasten onder dwangsom is in de
onderhavige situatie het meest proportionele middel, omdat het gaat om overtredingen die u zelf
kunt beëindigen.
U kunt er zelf voor zorgen dat u geen dwangsommen verbeurt door tijdig en blijvend aan de lasten
te voldoen. De hoogte van de dwangsommen is gebaseerd op de kosten die gemaakt moeten
worden voor het aanbrengen van de vereiste meet- en controleapparatuur gerelateerd aan de aard
en ernst van de overtredingen en dient als prikkel om u ertoe te bewegen de overtredingen te
beëindigen.
De in de lasten opgenomen begunstigingstermijn is redelijk, omdat deze aansluit bij hetgeen u in uw
zienswijze ten aanzien van termijnen heeft aangegeven.
Te nemen maatregelen
Om de overtredingen te beëindigen of om herhaling te voorkomen, dient u de volgende maatregelen
te nemen:
1. U moet de emissies van zwaveldioxide van het fornuis continu meten (artikel 5.11, eerste
lid, aanhef en onder a van de Activiteitenregeling milieubeheer).
2. U moet de emissies van totaal stof van het fornuis continu meten (artikel 5.11, eerste lid,
aanhef en onder a van de Activiteitenregeling milieubeheer).
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3. U moet de emissies van totaal organische koolstof van het fornuis continu meten (artikel
5.11, eerste lid, aanhef en onder a van de Activiteitenregeling milieubeheer).
4. U moet de emissies van koolmonoxide van het fornuis continu meten (artikel 5.11, eerste
lid, aanhef en onder a van de Activiteitenregeling milieubeheer).
5. U moet het geautomatiseerde meetsysteem voor CO van het fornuis ten minste eenmaal
per jaar met behulp van parallelmetingen met de referentiemeetmethode, bedoeld in
artikel 5.18 van de Activiteitenregeling milieubeheer, controleren (artikel 5.10, eerste lid
van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 5.18, eerste lid en 5.19,
eerste lid van de Activiteitenregeling milieubeheer).
6. U moet de monitoringsresultaten van de metingen van CO van het fornuis zodanig
registreren, verwerken en presenteren dat het bevoegd gezag kan controleren of wordt
voldaan aan de toepasselijke emissiegrenswaarden en andere voorschriften (artikel 5.10,
tweede lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer).
7. U moet de resultaten van de verrichte koolmonoxidemetingen van het fornuis herleiden tot
een massaconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte, overeenkomstig de in
artikel 5.17, eerste lid van de Activiteitenregeling milieubeheer genoemde formule (artikel
5.29, eerste lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 5.17,
eerste lid van de Activiteitenregeling milieubeheer).
8. U moet de emissies in de lucht van zoutzuur van het fornuis continu meten (artikel 5.11,
eerste lid, aanhef en onder a van de Activiteitenregeling milieubeheer).
9. U moet de emissies in de lucht van waterstoffluoride van het fornuis continu meten (artikel
5.11, eerste lid, aanhef en onder b van de Activiteitenregeling milieubeheer).
10. U moet de emissies in de lucht van stikstofoxiden van het fornuis continu meten (artikel
5.11, eerste lid, aanhef en onder a van de Activiteitenregeling milieubeheer).
11. U moet de emissies in de lucht van antimoon van het fornuis ten minste om de zes
maanden meten (artikel 5.12, eerste lid, sub a, van de Activiteitenregeling milieubeheer).
12. U moet de emissies in de lucht van arseen van het fornuis ten minste om de zes
maanden meten (artikel 5.12, eerste lid, sub b van de Activiteitenregeling milieubeheer).
13. U moet de emissies in de lucht van cadmium van het fornuis ten minste om de zes
maanden meten (artikel 5.12, eerste lid, sub c, van de Activiteitenregeling milieubeheer).
14. U moet de emissies in de lucht van chroom van het fornuis ten minste om de zes
maanden meten (artikel 5.12, eerste lid, sub d, van de Activiteitenregeling milieubeheer).
15. U moet de emissies in de lucht van dioxinen en furanen van het fornuis ten minste om de
zes maanden meten (artikel 5.12, eerste lid, sub e, van de Activiteitenregeling
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milieubeheer).
16. U moet de emissies in de lucht van kobalt van het fornuis ten minste om de zes maanden
meten (artikel 5.12, eerste lid, sub f, van de Activiteitenregeling milieubeheer).
17. U moet de emissies in de lucht van koper van het fornuis ten minste om de zes maanden
meten (artikel 5.12, eerste lid, sub g, van de Activiteitenregeling milieubeheer).
18. U moet de emissies in de lucht van kwik van het fornuis ten minste om de zes maanden
meten (artikel 5.12, eerste lid, sub h, van de Activiteitenregeling milieubeheer).
19. U moet de emissies in de lucht van lood van het fornuis ten minste om de zes maanden
meten (artikel 5.12, eerste lid, sub i, van de Activiteitenregeling milieubeheer).
20. U moet de emissies in de lucht van mangaan van het fornuis ten minste om de zes
maanden meten (artikel 5.12, eerste lid, sub j, van de Activiteitenregeling milieubeheer).
21. U moet de emissies in de lucht van nikkel van het fornuis ten minste om de zes maanden
meten (artikel 5.12, eerste lid, sub k, van de Activiteitenregeling milieubeheer).
22. U moet de emissies in de lucht van thallium van het fornuis ten minste om de zes
maanden meten (artikel 5.12, eerste lid, sub l, van de Activiteitenregeling milieubeheer).
23. U moet de emissies in de lucht van vanadium van het fornuis ten minste om de zes
maanden meten (artikel 5.12, eerste lid, sub m, van de Activiteitenregeling milieubeheer).
24. U moet bij alle continue metingen, als bedoeld in artikel 5.11 van de Activiteitenregeling
milieubeheer, van het fornuis, tevens het zuurstofgehalte, de druk, het waterdampgehalte
van het afgas (tenzij het als monster gebruikte afgas wordt gedroogd alvorens de
emissies in de lucht worden geanalyseerd) en de temperatuur van het afgas meten
(artikel 5.13 in samenhang met artikel 5.11 van de Activiteitenregeling milieubeheer).

Besluit
Gelet op het vorenstaande besluiten wij op grond van artikel 122 van de Provinciewet in samenhang
met artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht als volgt.
1.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.11, eerste lid,
aanhef en onder a van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 1
genoemde maatregel te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro)..
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.
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2.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.11, eerste lid,
aanhef en onder a van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 2
genoemde maatregel te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (honderdduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

3.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.11, eerste lid,
aanhef en onder a van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 3
genoemde maatregel te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

4.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.11, eerste lid,
aanhef en onder a van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 4
genoemde maatregel te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

5.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.19, eerste lid, in
samenhang met artikel 5.18, eerste lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer door de
hierboven onder 5 te nemen maatregel te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 20.000,-- (twintigduizend
euro).

6.

U dient voor 1 april 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.10, tweede lid, van
de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 6 te nemen maatregel te
nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

7.

U dient voor 1 april 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.17, eerste lid van
de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 7 genoemde maatregel te
nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 5.000,-- (vijfduizend euro) per
keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van € 25.000,-(vijfentwintigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

8.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.11, eerste lid,
aanhef en onder a van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 8
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genoemde maatregel te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.
9.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.11, eerste lid,
aanhef en onder b van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 9
genoemde maatregel te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

10.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.11, eerste lid,
aanhef en onder a van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 10
genoemde maatregel te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

11.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.12, eerste lid, sub
a, van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 11 genoemde
maatregel te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

12.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.12, eerste lid, sub
b, van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 12 genoemde
maatregel te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

13.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.12, eerste lid, sub
c, van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 13 genoemde
maatregel te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

14.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.12, eerste lid, sub
d, van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 14 genoemde
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maatregel te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.
15.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.12, eerste lid, sub
e, van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 15 genoemde
maatregel te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

16.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.12, eerste lid, sub
f, van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 16 genoemde maatregel
te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

17.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.12, eerste lid, sub
g, van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 17 genoemde
maatregel te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

18.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.12, eerste lid, sub
h, van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 18 genoemde
maatregel te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

19.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.12, eerste lid, sub
i, van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 19 genoemde maatregel
te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.
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20.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.12, eerste lid, sub
j, van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 20 genoemde maatregel
te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden

21.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.12, eerste lid, sub
k, van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 21 genoemde
maatregel te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden

22.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.12, eerste lid, sub
l, van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 22 genoemde maatregel
te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

23.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.12, eerste lid, sub
m, van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 23 genoemde
maatregel te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

24.

U dient voor 1 maart 2020 blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 5.13 van de
Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder 24 genoemde maatregel te
nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- (tienduizend euro)
per keer dat wordt geconstateerd dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van
€ 50.000,-- (vijftigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

Wij wijzen u er op dat het verbeuren van (maximale) dwangsommen niet met zich meebrengt dat de
overtredingen kunnen worden voortgezet. Bij voortduring of herhaling van de overtredingen zullen
nadere maatregelen worden overwogen.
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Inwerkingtreding besluit
Deze beschikking treedt in werking op de dag na de dag waarop deze aan u is verzonden.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar
maken tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van
een bezwaarschrift gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. de Awbbezwarencommissie, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Een bezwaarschrift kan worden ingediend
gedurende een termijn van zes weken na de datum van verzending van deze beschikking.
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een verzoek doen tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
moet u doen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht,
postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Deze kan een voorlopige voorziening treffen wanneer
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.
Het bezwaarschrift en het verzoek schorsen de werking van deze beschikking niet.

Actieve openbaarmaking
Wij vinden het van groot belang om de burgers en bedrijven in de provincie Zuid-Holland te
informeren over het gebied waarin zij wonen en werken. Een van de wijzen waarop wij informatie
verschaffen is door het publiceren van informatie over wat wij doen in het kader van handhaving van
risicovolle bedrijven in de provincie.
Dit gebeurt concreet door het openbaar maken van handhavingsbeschikkingen door de plaatsing
hiervan op de website van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Wij zijn voornemens dit
handhavingsbesluit openbaar te maken op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van
bestuur.
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In een separaat te verzenden brief ontvangt u hierover meer informatie.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

wnd. directeur DCMR Milieudienst Rijnmond

Een afschrift van dit besluit is verstuurd naar:
ILenT, postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v.f

@dcmr.nl , info@dcmr.nl
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BIJLAGE
Activiteitenbesluit milieubeheer
Artikel 5.9
1. Bij gelijktijdig gebruik van verschillende soorten brandstof in een grote stookinstallatie gelden als
emissiegrenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofoxiden en totaal stof de gewogen gemiddelden
van de emissiegrenswaarden die op grond van de artikelen 5.4 tot en met 5.8 voor elk van de
brandstoffen afzonderlijk zouden gelden.
2. Een gewogen gemiddelde als bedoeld in het eerste lid wordt per tijdseenheid berekend naar het
aandeel van elk van de brandstoffen in de energetische inhoud van de toegevoerde brandstoffen.
3. In afwijking van het eerste lid stelt het bevoegd gezag bij vergunningvoorschrift voor een
bestaande grote stookinstallatie een emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide vast van gemiddeld
ten hoogste 500 mg/Nm indien:
a. die installatie deel uitmaakt van een raffinaderij, en
b. die installatie destillatie- of omzettingsresiduen afkomstig van het raffineren van ruwe aardolie,
alleen of in combinatie met andere brandstoffen, zelf verbruikt.
Artikel 5.29
1. De meting van de emissies, waaronder tevens begrepen wordt de berekening, registratie en
rapportage van de meting, voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

Activiteitenregeling milieubeheer

Artikel 5.10
1. Metingen ter bepaling van de emissies zijn representatief.
2. Alle monitoringresultaten worden op zodanige wijze geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd dat
het bevoegd gezag kan controleren of wordt voldaan aan de toepasselijke emissiegrenswaarden en
andere voorschriften.
Artikel 5.11
1. De emissies in de lucht van de volgende stoffen worden continu gemeten:
a. zwaveldioxide (SO2), totaal organische koolstof, zoutzuur, koolmonoxide, totaal stof en
stikstofoxiden (NOx);
b. waterstoffluoride, tenzij voor zoutzuur behandelingsstappen worden gevolgd die waarborgen dat
de in de artikelen 5.19, 5.20 en 5.22 van het besluit voor zoutzuur opgenomen
emissiegrenswaarden niet worden overschreden.
2. In het geval voor zoutzuur behandelingsstappen worden gevolgd die voldoen aan het eerste lid,
onder b, wordt periodiek ten minste tweemaal per jaar gemeten.
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3. In afwijking van het eerste lid wordt het gehalte zoutzuur, waterstoffluoride of zwaveldioxide (SO2)
periodiek ten minste om de zes maanden gemeten, of worden er geen metingen verricht, indien de
drijver van de afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie kan aantonen dat die emissie in
geen geval hoger is dan de toepasselijke emissiegrenswaarde.
4. In afwijking van het eerste lid wordt de emissie van stikstofoxide (NOx) van een
afvalverbrandingsinstallatie periodiek ten minste om de zes maanden gemeten, indien:
a. de afvalverbrandingsinstallatie een nominale capaciteit heeft van minder dan 6 ton per uur;
b. vergunning is verleend of een ontvankelijke aanvraag om een vergunning is ingediend voor 28
december 2002 en de afvalverbrandingsinstallatie uiterlijk op 28 december 2004 in gebruik is
genomen;
c. degene die de afvalverbrandingsinstallatie drijft, aan de hand van informatie over de kwaliteit van
het betreffende afval, de gebruikte technologieën en de resultaten van de monitoring van de
emissies aantoont dat emissies van stikstofoxiden in geen geval de emissiegrenswaarden, bedoeld
in artikel 5.19 van het besluit, kunnen overschrijden.
Artikel 5.12
1. De emissie in de lucht van de volgende stoffen wordt periodiek ten minste om de zes maanden
gemeten:
a. antimoon;
b. arseen;
c. cadmium;
d. chroom;
e. dioxinen en furanen
f. kobalt;
g. koper;
h. kwik;
i. lood;
j. mangaan;
k. nikkel;
l. thallium;
m. vanadium.
2. In afwijking van het eerste lid, wordt gedurende de eerste twaalf maanden dat een
afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie in werking is, de emissie van de stoffen,
genoemd in het eerste lid, periodiek ten minste om de drie maanden gemeten.
3. In afwijking van het eerste lid wordt het gehalte antimoon, arseen, cadmium, chroom, kobalt,
koper, kwik, lood, mangaan, nikkel, thallium en vanadium periodiek eenmaal in de twee jaar
gemeten en wordt het gehalte dioxinen en furanen eenmaal per jaar gemeten indien de drijver van
de afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie:
a. aantoont dat de emissies in de lucht onder alle omstandigheden minder dan 50% bedragen van
de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden, of
b. aantoont dat het te verbranden of mee te verbranden afval uitsluitend bestaat uit bepaalde
gesorteerde brandbare fracties ongevaarlijk afval dat niet recyclebaar is en aan de hand van
informatie over de kwaliteit van het betreffende afval en over monitoring van de emissies aantoont
dat de emissies in de lucht van de in het eerste lid genoemde stoffen onder alle omstandigheden
aanmerkelijk lager liggen dan de toepasselijke emissiegrenswaarden.
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Artikel 5.13
1. Tot de continue metingen, bedoeld in artikel 5.11, behoort tevens de meting van:
a. het zuurstofgehalte;
b. de temperatuur van de verbrandingskamer;
c. de druk;
d. het waterdampgehalte van het afgas, tenzij het als monster gebruikte afgas wordt gedroogd
alvorens de emissies in de lucht worden geanalyseerd;
e. de temperatuur van het afgas.
2. De temperatuur van de verbrandingskamer wordt dicht bij de binnenwand gemeten of op een
ander door de drijver van de afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie aangetoond
representatief punt. De overige parameters worden gemeten nabij de plaats waar de
emissiemetingen worden verricht.
Artikel 5.17
1. De resultaten van de overeenkomstig deze afdeling verrichte metingen worden herleid tot een
massaconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte, bedoeld in de artikelen 5.19, 5.20 en
5.22 van het besluit, overeenkomstig de volgende formule:
Es = (21-Os)/(21-Om) x Em, waarbij wordt verstaan onder:
Es = de berekende emissieconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte
Em = de gemeten emissieconcentratie
Os = het genormaliseerde zuurstofgehalte
Om = het gemeten zuurstofgehalte
2. In afwijking van het eerste lid mogen indien afvalstoffen in een met zuurstof verrijkte atmosfeer
worden verbrand of meeverbrand, meetresultaten worden herleid tot een zuurstofgehalte waarvan
de drijver van de afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie aantoont dat dit de
bijzondere omstandigheden van het geval weergeeft.
3. Indien de emissies in de lucht van stoffen, waarvoor bij paragraaf 5.1.2 van het besluit
emissiegrenswaarden zijn gesteld, worden verminderd door behandeling van het afgas in een
afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie waarin gevaarlijke afvalstoffen worden
behandeld, geschiedt herleiding naar de in het eerste lid bedoelde zuurstofgehaltes alleen indien het
in de desbetreffende periode voor de betrokken verontreinigende stof gemeten zuurstofgehalte
hoger is dan het relevante genormaliseerde zuurstofgehalte.
Artikel 5.18
De bemonsteringen, analyses en metingen van de parameters die nodig zijn om te
bepalen of wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden alsmede de andere metingen en
berekeningen die zijn voorgeschreven, worden uitgevoerd volgens onderstaande
normbladen:
Tabel 5.18
Normbladen voor continue van meting emissies naar lucht
Totaal stof
NEN-EN 13284-2
Normbladen voor periodieke en parallelmetingen van emissies naar lucht
Totaal stof
NEN-EN 13284-1
Totaal organische koolstof
NEN-EN 12619
Zoutzuur
NEN-EN 1911
Waterstoffluoride
NEN-ISO 15713
Zwaveldioxide (SO2)
NEN-EN 14791
Stikstofoxiden (NOx)
NEN-EN 14792
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Koolmonoxide
NEN-EN 15058
Kwik
NEN-EN 13211
Som van cadmium en thallium
/ Som van antimoon, arseen,
NEN-EN 14385
chroom, kobalt, lood,
mangaan, nikkel en vanadium
NEN-EN 1948-1
Som van dioxinen en furanen NEN-EN 1948-2
NEN-EN 1948-3
Zuurstof
NEN-EN 14789
Waterdamp
NEN-EN 14790
Debiet
NEN-EN 16911-1
Normbladen voor de bemonstering en analyse van afvalwater
Bemonstering
NEN 6600-1
Ontsluiting
NEN-EN-ISO 15587
Onopgeloste bestanddelen
NEN-EN 872
Kwik
NEN-EN-ISO 12846
Cadmium, Thallium, Lood,
Chroom, Koper, Nikkel, Zink
NEN-EN-ISO 17294-2
Antimoon, Kobalt, Mangaan,
Vanadium, Tin
NEN-EN-ISO 17294-2
Arseen
NEN-EN-ISO 11969
Zuurgraad (pH)
NEN-EN-ISO 10523
De analyse van dioxinen en furanen wordt uitgevoerd
door middel van dubbelkoloms gaschromatografie (GC)
gekoppeld aan massaspectrometrie (MS). Zowel de
Dioxinen en furanen
waterfase als de zwevende stof worden op dioxinen en
furanen geanalyseerd. Voor het bepalen van de recovery
van de analysetechniek wordt gebruik gemaakt van
gelabelde interne standaards.
Normblad Totale hoeveelheid organische koolstof in slakken en bodemas
Totale hoeveelheid
BRL 2307-1
organische koolstof
Algemene normbladen voor kwaliteitsborging
Kwaliteitsborging
geautomatiseerde
NEN-EN 14181
metingsystemen
Bekwaamheid laboratoria
NEN-EN-ISO/IEC 17025
Monsternamestrategie,
meetdoel, meetplan en
NEN-EN 15259
meetrapportage
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2. Bij het uitvoeren van handelingen als bedoeld in het eerste lid, inzake zwaveldioxide (SO 2),
stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide, zuurstof en waterdamp kunnen tot [1 april 2019] onderstaande
normbladen worden toegepast:
a. NEN-EN 14 791, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de
massaconcentratie aan zwaveldioxide – Referentiemethode, november 2005;
b. NEN-EN 14792:2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van
massaconcentratie aan stikstofoxiden (NO x) – Referentiemethode – Chemiluminescentie, december
2005;
c. NEN-EN 15 058, 2006: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de
massaconcentratie van koolstofmonoxide (CO) – Referentiemethode: Niet-dispersieve infrarood
spectrometrie, juni 2006,
d. NEN-EN 14 789, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de
volumeconcentratie van zuurstof (O2) – Referentiemethode – Paramagnetisme, november 2005,
respectievelijk
e. NEN-EN 14 790, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de
waterdamp in leidingen, november 2005.

Artikel 5.19
1. Geautomatiseerde meetsystemen worden ten minste eenmaal per jaar met behulp van
parallelmetingen met de referentiemeetmethoden, bedoeld in artikel 5.18, gecontroleerd.
2. De drijver van de inrichting informeert het bevoegd gezag over de resultaten van de in het eerste
lid bedoelde controle.
3. De waarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van individuele waarnemingen, op basis
waarvan de gemiddelden worden berekend die getoetst worden aan een emissiegrenswaarde, is bij
continue metingen niet groter dan de volgende percentages van de emissiegrenswaarde voor de
dagelijkse emissies: a. koolmonoxide: 10% van de emissiegrenswaarde of 5 mg/Nm 3;
b. zwaveldioxide (SO2): 20% van de emissiegrenswaarde of 10 mg/Nm 3;
c. stikstofoxiden (NO x): 20% van de emissiegrenswaarde of 14 mg/Nm 3;
d. totaal stof: 30% van de emissiegrenswaarde of 1,5 mg/Nm 3;
e. totaal organisch koolstof: 30% van de emissiegrenswaarde of 3 mg/Nm 3;
f. zoutzuur: 40% van de emissiegrenswaarde of 4 mg/Nm 3; g. waterstoffluoride: 40% van de
emissiegrenswaarde of 0,4 mg/Nm 3.
4. De gevalideerde halfuur- en daggemiddelden worden bij continue metingen vastgesteld op grond
van de valide gemeten halfuurgemiddelden, na aftrek van de waarde van het in het derde lid
vermelde 95%-betrouwbaarheidsinterval.
5. Bij de bepaling van de totale concentratie van dioxinen en furanen worden de massaconcentraties
van de in tabel 5.19 genoemde dioxinen en dibenzofuranen vóór het optellen met de in die tabel
genoemde toxische equivalentiefactoren (teq) vermenigvuldigd.
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