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Betreft
Last 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, de Activiteitenregeling milieubeheer en van een
vergunningvoorschrift van de vigerende omgevingsvergunning milieu, betreffende de inrichting aan
de Merwedeweg 10 in Europoort Rotterdam.
Inleiding
Op het adres Merwedeweg 10 in Europoort Rotterdam heeft u een inrichting in werking als bedoeld
in de Wet milieubeheer. Het betreft een inrichting voor de productie van bio-ethanol uit granen en
wijnalcohol.
Op 3 november 2008 hebben wij voor deze activiteit aan Abengoa Bioenergy Netherlands B.V. een
vergunning verleend in het kader van de Wet milieubeheer. Deze vergunning wordt nu aangemerkt
als omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna:
Wabo). Thans bent u drijver van deze inrichting.
Naast de vergunningvoorschriften zijn de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer
(hierna: Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Activiteitenregeling)
rechtstreeks van toepassing op uw inrichting.
De activiteiten van de inrichting vallen tevens onder de werkingssfeer van het Besluit risico’s zware
ongevallen 2015. De artikelen van dit besluit zijn rechtstreeks op uw inrichting van toepassing.
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U bent als drijver van de inrichting verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften en de
overige op uw inrichting van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Voorgeschiedenis
Op 27 november 2018 controleerde een medewerker van de DCMR Milieudienst Rijnmond (verder:
DCMR) uw inrichting aan de Merwedeweg 10 te Europoort Rotterdam.
Hierbij is geconstateerd dat u een voorschrift uit de vigerende omgevingsvergunning milieu en
artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling niet naleeft.
Overtredingen
Het betreft het volgende:
1. U heeft voor uw gasturbine 1/HRSG-1 de jaarlijkse controle niet uitgevoerd. In mei 2015 en
in september 2017 zijn de laatste controles uitgevoerd. Dit is niet conform de eisen van de
NEN-EN-14181:2014. Hiermee overtreedt u artikel 5.13 van het Activiteitenbesluit in
samenhang met artikel 5.5, eerste lid, van de Activiteitenregeling.
2. U heeft voor uw gasturbine 1/HRSG-1 de analyzer niet juist onderhouden (één keer per
maand in plaats van één keer in drie weken). Een te lage onderhoudsfrequentie is in strijd
met de NEN-EN-14181:2014. Hiermee overtreedt u artikel 5.13 van het Activiteitenbesluit in
samenhang met artikel 5.5, eerste lid, van de Activiteitenregeling.
3. U heeft voor uw gasturbine 1/HRSG-1 de functionele test voorafgaand aan de
parallelmetingen niet juist uitgevoerd. Er is in ieder geval geen lineariteitstest uitgevoerd. Dit
is niet conform de eisen van de NEN EN 14181:2014. Hiermee overtreedt u artikel 5.13 van
het Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 5.5, eerste lid, van de Activiteitenregeling.
4. U heeft de emissiemeetresultaten niet getoetst aan het kalibratiebereik (5-40%) en daardoor
ook mogelijke overschrijdingen niet kunnen bepalen en niet kunnen registreren. Dit is niet
conform de eisen van de NEN-EN-14181:2014. Hiermee overtreedt u artikel 5.13 van het
Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 5.5, eerste lid, van de Activiteitenregeling.
5. U heeft de door u gepresenteerde meetwaarden niet op de juiste wijze berekend waardoor
het bevoegde gezag niet kan controleren of wordt voldaan aan de toepasselijke
emissiegrenswaarden en andere van toepassing zijnde voorschriften. Hiermee overtreedt u
artikel 5.13 van het Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 5.2, tweede lid, van de
Activiteitenregeling.
6. Geconstateerd is dat in de meetregistratie meer dan 10 daggemiddelde waarden ontbraken
en dat u geen passende maatregelen heeft getroffen om de betrouwbaarheid van het
continu werkende meetsysteem te verbeteren. Hiermee overtreedt u artikel 5.13 van het
Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 5.6 vijfde lid van de Activiteitenregeling.
7. Geconstateerd is dat niet wordt voldaan aan de van de toepassing zijnde NOxemissiegrenswaarde. Er zijn in 2018 waarden ruim boven de 100 mg/m 3 gemeten Met
toepassing van artikel 5.14, tweede lid, van het Activiteitenbesluit overtreedt u voorschrift
1.1 uit uw milieuvergunning.
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Voor de letterlijke tekst van het genoemde vergunningvoorschrift en de genoemde bepalingen uit het
Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling verwijzen wij naar de bijlage behorende bij deze
beschikking.
Zienswijze
Bij brief van 12 maart 2019 met kenmerk 9999115287_9999568706 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 26 maart 2019 heeft u samengevat
de volgende zienswijze gegeven. De nummering verwijst naar de hierboven genoemde
overtredingen.
1. De laatste QAL2 is uitgevoerd in september 2017. Helaas is als gevolg van
planningsproblemen bij het meetbureau de voor november 2018 geplande jaarlijkse controle
pas in januari 2019 uitgevoerd. Op dit moment is de jaarlijkse controle dus wel uitgevoerd.
Momenteel worden, om in de toekomst eventuele planningsproblemen te voorkomen, alle
emissiemetingen die in een jaar dienen te worden uitgevoerd in januari met het meetbureau
afgesproken en vastgelegd.
2. De QAL1-rapporten voor de betreffende sensoren zijn opgesteld door de leverancier.
Daarbij is een onderhoudsfrequentie van 35 dagen gehanteerd. Deze rapporten tonen aan
dat de analyzer ook bij die onderhoudsfrequentie-termijn nog steeds statistisch betrouwbaar
en geschikt is. U meent wel te voldoen aan NEN-EN-14181:2014. De QAL1-rapporten zijn
bij de zienswijzebrief gevoegd.
3. U geeft aan dat de uitvoering van de lineariteitstest standaard tegelijk met de jaarlijkse
controle wordt gepland. Zoals hierboven, onder 2, is aangegeven, is als gevolg van
planningsproblemen de lineariteitstest pas in januari 2019 uitgevoerd. Inmiddels is de
planning voor de reguliere emissiemetingen van het gehele kalenderjaar 2019 vastgesteld
en met de betreffende meetbureaus afgestemd en vastgelegd.
4. U merkt op dat de emissiemeetresultaten inderdaad niet getoetst zijn aan de betreffende
kalibratiebereiken. Op dit moment is het toetsingsinstrument echter al wel ontwikkeld en
geïmplementeerd.
5. De overhandigde meetwaarden zijn berekend met inachtneming van de geldende
kalibratiecorrectiefactoren en, waar nodig, gecorrigeerd naar 3 vol% 02. U bent van mening
dat dit volledig in overeenstemming is met de van toepassing zijnde voorschriften en bent
bereid hierover nader uitleg te geven.
U geeft aan dat het vooralsnog onduidelijk is welke meetwaarden dan niet juist zouden zijn
berekend, zodat het onmogelijk is om inhoudelijk verder te kunnen reageren.
6. U geeft aan uit de beschrijving van de bevinding niet op te kunnen maken van welke data de
daggemiddelden ontbraken.
Van de bij u bekende 12 dagen in 2018 waarvan een daggemiddelde waarde ontbreekt,
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heeft de WKK vier dagen helemaal niets geëmitteerd en bij de overige dagen zijn wel
degelijk passende maatregelen genomen; u verwijst daarbij naar bijlage 3 van de
zienswijzebrief.
U merkt daarnaast op dat tijdens het inspectiebezoek de afzonderlijke meetwaarden zijn
overhandigd, maar dat deze zijn niet beoordeeld. Ook is dus niet de vraag gesteld welke
maatregelen er wel of niet genomen zijn ter verbetering. U meent dat zonder deze
vraagstelling en zonder uw reactie daarop niet geconstateerd kan worden dat er geen
passende maatregelen zijn getroffen.
7. U kunt uit de beschrijving van de bevinding niet opmaken wanneer niet wordt voldaan aan
de emissiegrenswaarde.
U kunt dan ook pas inhoudelijk reageren als de overtreding gedetailleerder wordt
beschreven.
Het is mogelijk dat wordt gedoeld op de momenten van starten, stoppen en trippen van de
installatie, dan komt het voor dat de emissie de gestelde grenswaarden overschrijdt. Voor
die situaties is de emissiegrenswaarde echter niet van toepassing.
Daarnaast merkt u op dat tijdens het inspectiebezoek de afzonderlijke meetwaarden zijn
overhandigd. Deze zijn echter niet beoordeeld zodat u niet in de gelegenheid bent gesteld
mogelijke overschrijdingen nader toe te lichten. U meent dat zonder deze vraagstelling en
zonder uw toelichting op de bevinding niet kan worden geconstateerd dat sprake is van een
overtreding van voorschrift 1.1 van de omgevingsvergunning.
8. Ten slotte merkt u op dat de voornemenbrief geen informatie bevat over de hoogte van
eventuele dwangsommen en de lengte van een eventuele begunstigingstermijn. U bent
zodoende niet in de gelegenheid gesteld hierover een zienswijze in te dienen.
Reactie op zienswijze
Onze reactie op uw zienswijze is als volgt.
Ad 1.
Uit uw zienswijze blijkt dat de jaarlijkse controle van 2018 inmiddels heeft plaatsgevonden en dat u
de emissiemetingen die in een jaar dienen te worden uitgevoerd in januari met het betreffende
meetbureau afspreekt en vastlegt.
Wij benadrukken het belang dat het in het kader van een goede kwaliteitsborging gewenst is om
binnen een periode van één jaar een jaarlijkse controle uit te voeren.
Hetgeen u in uw zienswijze alsmede in de daarbij gevoegde bijlage heeft aangevoerd, vormt voor
ons aanleiding om voor de constatering onder 1 van de paragraaf Overtredingen af te zien van het
opleggen van een last onder dwangsom.
Ad 2.
Bij de zienswijzebrief is een rapport (QAL1 Report) bijgevoegd dat kennelijk op 18 maart 2019 is
opgemaakt. In het rapport wordt een onderhoudsinterval van 35 dagen genoemd.
Wij beschikken over een document, ook QAL1 Report genoemd, van 14 mei 2012, waarin een
onderhoudsinterval van 14 dagen wordt genoemd. In beide documenten wordt verwezen naar
dezelfde TüV-rapporten.
Het meest recente mCerts-certificaat van de analyzer spreekt over een maintenance-interval van
drie weken.
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Wij menen dat voor de onderhoudsinterval moet worden aangesloten bij de termijn die in het
certificaat van de analyzer wordt genoemd. Wij leggen een last op voor het aanhouden van een
onderhoudsfrequentie van drie weken.
Ad 3.
U merkt op dat de lineariteitstest vanwege planningsproblemen inderdaad niet in 2018 is uitgevoerd.
U heeft inmiddels afspraken gemaakt over de planning van de reguliere emissiemetingen en
daarmee ook van de uitvoering van de lineariteitstest. Uit recente informatie is ons gebleken dat
deze test inmiddels is uitgevoerd.
Dit vormt voor ons aanleiding om voor de constatering onder 3 van de paragraaf Overtredingen af te
zien van het opleggen van een last onder dwangsom.
Ad 4.
U erkent dat de emissiemeetresultaten inderdaad niet zijn getoetst aan de betreffende
kalibratiebereiken. U geeft aan inmiddels een toetsingsinstrument te hebben ontwikkeld. Wij zullen
dit instrument op korte termijn beoordelen. Mocht dan onverhoopt blijken dat de geconstateerde
overtreding niet is beëindigd, dan zullen wij alsnog een last opleggen
Op dit moment is hetgeen u in uw zienswijze heeft aangegeven, voor ons aanleiding om voor de
constatering onder 4 van de paragraaf Overtredingen af te zien van het opleggen van een last onder
dwangsom.
Ad 5 en 7
Naar aanleiding van onze constatering en de door u gegeven zienswijze merken wij het volgende
op.
Bij de bepaling van de emissies is de bedrijfsvoering van de installatie van belang.
De stand van de gasturbine-klep (GT-klep) is daarbij een belangrijk criterium. Als de klep niet
openstaat, worden de emissies niet berekend op basis van de waarden van het automatisch
meetsysteem (AMS), maar op basis van een kental. Bij dit kental wordt automatisch voldaan aan de
emissiegrenswaarde.
Tijdens het inspectiebezoek werd aangegeven dat de klep alleen dichtgaat bij storingen van de
gasturbine. Het is dus mogelijk dat de ketel (HRSG) zonder gasturbine wordt bedreven en de GT
klep daarbij dicht is.
Op basis van door u aangeleverde gegevens over 2018 hebben wij beoordeeld dat uw NOxemissies verhoogde waarden geven.
Deze beoordeling is tot stand gekomen op basis van drie variabelen (AMS-metingen aanwezig
3
(geen storing), aardgasflow groter dan 1000 m /hr en O2-waarde kleiner dan 18%) waarbij tevens in
de gegevens is gesignaleerd dat de GT-klep daarbij dicht is en de stookinstallatie in bedrijf.
Gebleken is dat het bedrijf niet heeft getoetst aan deze verhoogde waarden maar aan de
3
3
vervangende waarde van 78 mg/m (kental). Er zijn 179 uren boven 100 mg/m gemeten, die nu
3.
worden meegenomen in de berekeningen met een waarde van 78 mg/m
Uit het bovenstaande concluderen wij dat de wijze van berekenen in de excel-sheet van Alco niet
overeenstemt met de vereiste berekening. Als de stookinstallatie in bedrijf is dienen de verrichte
metingen te worden meegenomen bij de toetsing of wordt voldaan aan de van toepassing zijnde
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norm. In 2018 is derhalve diverse malen sprake van overschrijding van de emissiegrenswaarden
geconstateerd.
Ad 6.
De excel-sheet waarin de emissies worden bijgehouden, is opgevraagd.
De genoemde excel-sheet is achteraf door het bedrijf toegestuurd. Hieruit blijkt het volgende:
De kalibratiefuncties zijn geactualiseerd en kloppen nu wel.
De uitval van het AMS is nu geactualiseerd. In de volgende periodes in 2017 en 2018 was sprake
van uitval van het AMS, terwijl de installatie in bedrijf was:

21-06-17 12:00

Gemiste dagen (meer dan 3 uren
missen, betekent een dag
Tot:
missen
17
31-01-17 11:00
60
18-08-17 12:00

03-03-18 12:00

07-03-18 10:30

5

20-04-18 08:00

24-04-18 08:00

5

15-05-18 23:00

17-05-18 10:00

2

Van:
15-01-17 17:00

Zowel in 2017 als in 2018 zijn meer dan 10 daggemiddelde waarden gemist (ook in eerdere jaren
wordt dit getal overschreden). Bij het missen van 10 daggemiddelden moet het bedrijf passende
maatregelen treffen om het systeem te verbeteren (artikel 5.6, vijfde lid van de Activiteitenregeling).
Nu meerdere jaren achtereen sprake is van het missen van meer dan 10 daggemiddelde waardes,
moet gesteld worden dat geen passende maatregelen zijn getroffen. Wij leggen een last op voor het
doen van onderzoek naar de oorzaken van de gebrekkige betrouwbaarheid van het continu
werkende meetsysteem.
Ad 8.
U constateert terecht dat in de voornemenbrief van 12 maart 2019 niets is aangegeven over de
hoogte van een eventueel op te leggen dwangsommen, noch over de begunstigingstermijnen die
mogelijk aan de lasten zullen worden verbonden.
Dat u daarover geen zienswijze heeft kunnen indienen, laat onverlet dat u tegen een
handhavingsbesluit waarin lasten onder dwangsom zijn geformuleerd met een bepaalde
begunstigingstermijn bezwaar kunt indienen.
Gelet op het bovenstaande concluderen wij dat uw zienswijze waar het gaat om het gestelde onder
de punten 1, 3 en 4 voor ons aanleiding vormt om af te zien van het opleggen van een last onder
dwangsom. Voor het overige geeft uw zienswijze ons geen aanleiding om af te zien van het
opleggen van een last onder dwangsom.
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
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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 overtreding en van bijzondere omstandigheden is ons verder niets gebleken.

Motivering
Alle feiten en omstandigheden in overweging nemende zien wij ons dan ook genoodzaakt u een last
onder dwangsom op te leggen.
Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich naar onze mening niet tegen het
opleggen van een last onder dwangsom. Het opleggen van een last onder dwangsom is in de
onderhavige situatie het meest proportionele middel, omdat het gaat om overtredingen die u zelf
kunt beëindigen of kunt voorkomen.
U kunt er zelf voor zorgen dat u geen dwangsom verbeurt door tijdig en blijvend aan de last te
voldoen. De hoogte van de dwangsommen is gerelateerd aan de aard en ernst van de
overtredingen en dient als prikkel om u ertoe te bewegen de overtredingen te voorkomen dan wel te
beëindigen.
De in de lasten opgenomen begunstigingstermijn is redelijk, omdat de door u te nemen maatregelen
binnen deze termijn kunnen worden genomen.
Te nemen maatregelen
Om de overtredingen te beëindigen en/of om herhaling te voorkomen, dient u de volgende
maatregelen te nemen.
1. U moet ervoor zorgen dat de analyzer van de gasturbine 1/HRSG-1 eenmaal per drie weken
wordt onderhouden (artikel 5.5, eerste lid van de Activiteitenregeling).
2. U moet ervoor zorgen dat de emissiemeetresultaten worden getoetst aan het
kalibratiebereik zodat mogelijke overschrijdingen kunnen worden bepaald en kunnen
worden geregistreerd (artikel 5.5, eerste lid, van de Activiteitenregeling).
3. U moet ervoor zorgen dat de aan het bevoegd gezag gepresenteerde meetwaarden op de
juiste wijze worden berekend, zodat kan worden nagegaan of wordt voldaan aan de van
toepassing zijnde emissiegrenswaarden en andere van toepassing zijnde voorschriften
(artikel 5.2, tweede lid, van de Activiteitenregeling).
4. U moet onderzoek doen naar de oorzaken van de gebrekkige betrouwbaarheid van het
continu werkende meetsysteem en maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het continu
werkende meetsysteem zodanig betrouwbaar is dat wordt voorkomen dat de metingen van
meer dan tien dagen per jaar ongeldig zijn. De resultaten van het onderzoek en een
overzicht van de genomen maatregelen moeten aan de DCMR Milieudienst Rijnmond
worden gezonden (artikel 5.6, vijfde lid, van de Activiteitenregeling).
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5. U moet ervoor zorgen dat de in voorschrift 1.1 van de vergunning van 3 november 2008
genoemde emissiegrenswaarde van NOx niet wordt overschreden.

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 binnen drie maanden nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te voldoen
aan artikel 5.5, eerste lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder
1 genoemde maatregel te nemen
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 5.000,- (vijfduizend euro) per
keer dat geconstateerd wordt dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van € 20.000,(twintigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

2.

U dient binnen drie maanden nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te voldoen
aan artikel 5.5, eerste lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder
2 genoemde maatregel te nemen
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 5.000,- (vijfduizend euro) per
keer dat geconstateerd wordt dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van € 20.000,(twintigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

3.

U dient binnen drie maanden nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te voldoen
aan artikel 5.5, eerste lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder
3 genoemde maatregel te nemen
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 5.000,- (vijfduizend euro) per
keer dat geconstateerd wordt dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van € 20.000,(twintigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.

4.

U dient binnen drie maanden nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te voldoen
aan artikel 5.6, vijfde lid, 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 maand dat at u hieraan niet voldoet, tot een maximum van € 30.000,- (dertigduizend
euro).

5.

U dient binnen drie maanden nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te voldoen
aan artikel 5.5, eerste lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer door de hierboven onder
5 genoemde maatregel te nemen
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 5.000,- (vijfduizend euro) per
keer dat geconstateerd wordt dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van € 20.000,(twintigduizend euro).
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.
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Wij wijzen u er op dat het verbeuren van (maximale) dwangsommen niet met zich meebrengt dat de
worden voortgezet. Bij voortduring of herhaling van de overtredingen zullen nadere maatregelen
worden overwogen.
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 het Rijnmondgebied 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 het gebied. Dit gebeurt concreet door het openbaar maken van handhavingsbesluiten
door de plaatsing hiervan op de website van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR).
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Wij zijn voornemens dit handhavingsbesluit openbaar te maken op grond van artikel 8 van de wet
openbaarheid van bestuur (Wob). In een separaat te verzenden brief ontvangt u hierover meer
informatie.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

drs. M.M. de Hoog
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.

@dcmr.nl , info@dcmr.nl
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BIJLAGE
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
Artikel 5.13
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 5.2
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 5.5 eerste lid
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 in deze afdeling zijn
voorgeschreven, worden uitgevoerd volgens onderstaande normbladen:
Tabel 5.5

Normbladen voor continue meting van emissies naar lucht
Totaal stof

NEN-EN 13284-2

Normbladen voor periodieke en parallelmetingen van emissies naar lucht
Zwaveldioxide (SO2)

NEN-EN 14791

Stikstofoxiden (NOx)

NEN-EN 14792

Koolmonoxide

NEN-EN 15058

Totaal stof

NEN-EN 13284-1

Kwik

NEN-EN 13211

Zuurstof

NEN-EN 14789

Waterdamp

NEN-EN 14790
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Debiet

NEN-EN 16911-1

Zoutzuur

NEN-EN 1911

Waterstoffluoride

NEN-ISO 15713

Formaldehyde

NPR-CEN/TS 13649

Totaal organische koolstof (CxHy)

NEN-EN 12619

Ammoniak

NEN 2826

Som van dioxinen en furanen

NEN-EN 1948-1
NEN-EN 1948-2
NEN-EN 1948-3

Algemene normbladen voor kwaliteitsborging
Kwaliteitsborging geautomatiseerde metingsystemen

NEN-EN 14181

Bekwaamheid laboratoria

NEN-EN-ISO/IEC 17025

Monsternamestrategie, meetdoel, -plan en -rapportage

NEN-EN 15259

Richtlijnen voor Predictive Emission Monitoring Systems (PEMS)

NTA 7379

Normbladen voor de bemonstering en analyse van afvalwater
Bemonstering

NEN 6600-1

Ontsluiting

NEN-EN-ISO 15587-1

Onopgeloste bestanddelen

NEN-EN 872

TOC

NEN-EN 1484

Arseen

NEN-EN-ISO 17294-2
NEN-EN-ISO 11969

Cadmium, Chroom, Koper, Lood, Nikkel, Zink

NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik

NEN-EN-ISO 12846
-

Fluoride (F )

NEN-EN-ISO 10304-1
2-

Sulfaat (SO4 )
2-

Sulfide (S )
2-

Sulfiet (SO3 )

NEN-EN-ISO 10304-1
ISO 13358 /-/ NEN 6608
NEN-EN-ISO 10304-3
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Artikel 5.6 vijfde lid
Indien in een dag meer dan drie uurgemiddelden ongeldig zijn wegens storing of onderhoud van het
continu werkende meetsysteem, worden de metingen van die dag als ongeldig beschouwd. Indien
per jaar de metingen van meer dan tien dagen ongeldig zijn, worden passende maatregelen
getroffen om de betrouwbaarheid van het continu werkende meetsysteem te verbeteren.

Voorschrift 1.1 van de omgevingsvergunning van 3 november 2008 luidt als volgt
De emissies uit de onderhavige (delen van de) inrichting mogen de waarden uit onderstaande tabel
niet overschrijden.

Apparaat/insta
llatie.

Nr

Stof

Emissie
(g/GJ)

Emissie
concentratie
(mg/Nm3)

Emissie
(kg/h)

Emissie
(t/j)

Monitoring

WKK

1

NOx

30,1

106

14,58

124

Continu
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