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Onderwerp 

Gespreksverslag van het overleg van 2 juli 2013 te Emmen  

Datum 

2 juli 2013 

Op 15 februari 2013 is er door Morssinkhof Plastics Emmen BV. (hierna: Morssinkhof), 

een aanvraag ingediend voor een Omgevingsvergunning bij de Provincie Drenthe. Deze 

aanvraag is geregistreerd is onder aanvraagnummer 248833. Waterschap Velt en Vecht 

is door de Provincie Drenthe verzocht om een advies te geven over afvalwaterstromen 

die vrijkomen binnen de inrichting. 
  
Omdat een aantal zaken onduidelijk/onvolledig waren in de aanvraag heeft er op 2 juli 

2013 te Emmen een overleg plaats gevonden met meneer Wiegman van Morssinkhof en 

mevrouw Santing en meneer Koops van het waterschap Velt en Vecht.  

 
In het gesprek zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 
 De afvalwaterstromen in de aanvraag zijn niet volledig. Er vindt geen lozing 

plaats van ketelspuiwater, maar wel van verontreinigd hemelwater en spoelwater 

afkomstig van een wasplaats. Dit resulteert in de onderstaande 

afvalwaterstromen die vrijkomen: 

1. Huishoudelijk afvalwater.  

2. Thermisch verontreinigd koelwater waaraan chemicaliën zijn toegevoegd.  

3. Niet verontreinigd hemelwater. 
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4. Verontreinigd hemelwater afkomstig van het dak waar de koeltorens zich 

op bevinden.  

5. Spoelwater afkomstig van het schoonmaken van drogers en 

opslagbunkers.  

6. Spoelwater afkomstig van de wasplaats.  

7. Afvalwater afkomstig van de gaswasser. 

 

 
 Er zijn binnen de inrichting geen zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig. 
 De put waarin het spoelwater afkomstig van ‘korven’ wordt opgevangen bevat 

een afsluiter voordat er en lozing plaats kan vinden. Incidenteel (circa 3 keer per 
jaar) wordt er visueel olie waargenomen als drijflaag op het spoelwater dat is 
opgevangen in de put. Indien dit het geval is wordt het water niet geloosd op het 
vuilwaterriool van Emmtec maar op een intermediate bulk container (IBC) naar 
een erkend inzamelaar (SITA). Er worden geen stoffen toegevoegd tijdens dit 
proces. Normaliter wordt het spoelwater afkomstig van de spuit/wasplaats 
indirect geloosd naar het vuilwaterriool van Emmtec. 

 Bij een calamiteit kan bij de lozingspunten een afsluiter in de buis worden 
geplaats die de lozing naar het vuil- en/of schoonwaterriool van Emmtec Services 
BV. voorkomt. 

 Middels de toepassing van nieuwe drogers die minder water verbruiken wordt er 
gehoor gegeven aan het beperken van afvalwaterstromen.  

 In de containers die buiten geplaatst zijn op het verhard terrein worden geen 
verontreinigde stoffen opgeslagen die terecht zouden kunnen komen in 
waterstromen. Het betreft papier en (schoon) ijzer. 

 Het bedrijf beschikt over een meet en registratie systeem voor de monitoring van 
de afvalwaterstromen.  

 Op de aansluit punten VW16N1en VW12N5 worden alleen afvalwaterstromen 
afkomsting vanuit Morssinkhof geloosd. Deze punten worden dan ook gebruikt 
als monstername punten. 

 Bij het kristalliseringsproces kan aceetaldehyde vrij komen. Dit is een schadelijk 
gas. Aceetaldehyde laat zich gemakkelijk in water oplossen. De dampen worden 
hiervoor uit de kristallisator gezogen en in een tegenstroom in contact gebracht 
met verneveld water. Hierna gaat het water, met het daarin opgenomen 
aceetaldehyde wordt indirect geloosd naar het vuilwaterriool van Emmtec. In de 
waterzuivering wordt de stof verder afgebroken en geneutraliseerd tot 
onschadelijke natuurlijke stoffen. 
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 Er is besproken dat de koelwaterlozing beoordeeld zou worden, deze is als volgt: 
de koelwaterlozing vanuit Morssinkhof Plastics Emmen BV. overschrijdt de norm 
van 50.000 Kj per seconde benoemd in artikel 3.6 lid 1 van het Activiteitenbesluit 
niet. De lozing valt hierdoor onder de directe werking van het Activiteitenbesluit. 
Het Bargermeerkanaal betreft een aangewezen oppervlaktewaterlichaam 
waarvoor een aangepaste norm van 1.000 Kj per seconde geldt (art. 3.6 lid 2 
onder a). Deze grens wordt eveneens niet overschreden. Verdere toetsing hoeft 
niet plaats te vinden net als het opnemen van maatwerkvoorschriften. 

 
De schriftelijk aangeleverde documenten (rioleringstekening en monstername 
procedures) zijn ondertekend en toegevoegd als bijlage aan de aanvraag door mevrouw 
Rimann van de Provincie Drenthe.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Ing. A.G.G. Koops (Andras) 
Adviseur Omgeving | Cluster Vergunningverlening en meldingen 
Waterschap Velt en Vecht | T: (0524) 592314 | M: 0613121743 | a.koops@veltenvecht.nl  
 


