
Prooincieh øis \ìüesterbrink r, Assen
Postadres Postbus r22, 94oo.q.c Assen
www.drenthe.nl

(o592) 36 55 55
(o592) 16 57 77

T

F provinci renthe

VERZONDEN O B SEP,2OlT

Assen, 8 september 2014
Ons kenmerk 201 4007 39-00436420

Onderuverp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor
Rademakers Gieterij BV te Klazienaveen

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WABO VOOR
RADEMAKERS GIETERIJ BV TE KLAZIENAVEEN

1 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1.1. Ondenrverp

Wij hebben op 30 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van
Rademakers Gieterij BV, gevestigd aan Langestraat 12 te Klazienaveen. De aanvraag betreft het
wijzigen van de lozing van het condenswater van de compressoren. De aanvraag is geregistreerd

onder zaaknummer 201400739 en heeft in het Omgevingsloket Online het aanvraagnummer 948303
gekregen. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

1.2. Besluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de artike-
len2.1 en2.2 van de Wabo:

de omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van de lozing van de condensafual-
waterstroom van de compressoren op het droogweer afvoer (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van

de Wabo);

dat de volgende delen van de aanvraag deel uitmaken van deze vergunning:
- Bijlage 1 Rademakers Gieterij BV, Aanvraag om een verandering van de omgevingsvergun-

ning Milieu, d.d. 27 -02-14;

aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van dit besluit.

1.3. Ondertekening en verzending

Gedeputeerde staten voornoem d,

namens dezen,

ì-,c.

F. Quené,
teamleider RUD Drenthe

Bijlage(n):
ms/coll.
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Het origineel van het besluit is verzonden aan:
Rademakers Gieterij BV, t.a.v. de heer D. Ottens, Postbus 2,7890 AA Klazienaveen

Een afschrift van het besluit is verzonden aan:
- het college van burgemeester en wethouders van Emmen, Postbus 30001, 7800 RA

Emmen
- het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo
- Hillmann lntegrale BedrijfsMilieuzorg, t.a.v. mevrouw M. Hillmann, Udensedijk 30,

5451 PK Miil

1.4. Rechtsmiddelen

Bekendmaking
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld
bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan overeen-
komstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht wor-
den ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar vo-
ren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben ge-
bracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten of door belanghebbenden die zich
niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Griffierechten zijn
hiervoor verschuldigd.

lndien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden
gevraagd indien onverwijlde spoed dat vereist. Het ver¿oek moet worden gedaan bij de Voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Griffierechten zijn hiervoor verschul-
disd.
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VOORSCHRIFTEN

behorende bij het besluit

betreffende de Wet algemene bepalíngen omgevingsrecht
voor de inrichting

Rademakers Gieterij BV te Klazienaveen
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2. VOORSCHRIFTEN MILIEU

2.1.1

Afvalwater
De olieafscheider van de compressor dient jaarlijks geinspecteerd te worden door vakkundig
personeel en conform de aanwijzing van de fabrikanVleverancier van de afscheider.

2.1.2. Een afschrift van de het bewijs van de voornoemde jaarlijkse inspectie dienen zich te bevin-
den op Langestraat 12 le Klazienaveen.
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3. PROCEDURELE ASPECTEN

3.1. Gegevens aanvrager
Op 30 maart2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Rademakers

Gieterij BV, gevestigd aa n Langestraat I 2 le Klazienaveen.

3.2. Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is het veranderen van de lozing van de condens-
afvalwaterstroom van de compressoren op het droogweer afvoer. Een uitgebreide projectomschrijving

is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op vorenstaande omschrijving wordt vergunning
gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit "Het oprichten, veranderen of verande-
ren van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk" (artikel 2.1, eerste
lid, onder e, van de Wabo).

3.3, Huidige vergunningsituatie
Voor de inrichting is op 2 november 2010 op grond van de Wet milieubeheer (hierna:Wm) een revi-

sievergunning verleend (kenmerk DO12010012341). Deze vergunning in het kader van de Wm is vol-
gens de lnvoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

3.4. Bevoegd gezag

Op basis van artikel2.1, eerste lid, van het Bor is de inrichting aangewezen als een inrichting die na-
delige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken en die vergunningplichtig is. De activiteiten van

de inrichting zijn genoemd in Bijlage l, onderdeel C,12.3. sub b (het gieten van metalen of hun lege-
ringen). Gedeputeerde staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de
Wabo, juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in
Bijlage l, onderdeelC, categorie 12.2,sub h (inrichtingen voor hetsmelten of gieten van metalen of
hun legeringen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 4.000.000 kg per jaar of meer) van het

Bor. De activiteit is ook genoemd in categorie 2.4 (het smelten van ferrometalen met een productie-

capaciteit van meer dan 20 t per dag), van de Richtlijn lndustriële Emissies (RlE) 2010/75lEU) en

betreft een inrichting waartoe een IPPC-|nstallatie behoort.

3.5. Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de
aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit
op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

3.6. Procedure (uitgebreid) en zienswijzen
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in para-

graaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een
of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding

van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uit-
zonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in een huis-
aan-huisblad.

Tussen 15 juli 2014 en 25 augustus 2014 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en was eenieder in de
gelegenheid om zienswijzen naat voren te brengen.

Op het ontwerp van de beschikking zijn geen zienswijzen ingebracht.
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3.7. Adviezen
ln de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheíd of betrok-
kenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de
artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instan-
ties/bestuursorganen gezonden :

- het college van burgemeester en wethouders van Emmen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen
- het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo

Naar aanleiding hiervan hebben wij van het waterschap Vechtstromen advies ontvangen per e-maíl op
11 november 2014. Dit advies hebben wij overgenomen in dit besluit.

4. SAMENHANG MET OVERIGE WET. EN REGELGEVING

4.1. Activiteitenbesluit
ln het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die
binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct wer-
kend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een
IPPC-|nstallatie van toepassing zijn. Op type-C-inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen be-
paalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften
uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en
niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type-C-inrichting.
Als gevolg van de veranderende milieuwet- en regelgeving valt onder andere het lozen van koelwater
nu onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit waardoor er voor deze activiteit geen Wateruvet-

vergunning meer nodig.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden
gemeld. Ondanks dat er geen sprake is van een daadwerkelijke verandering van de koelwaterlozing
wordt de vergunningaanvraag voor het veranderen van de condensafvalwaterstroom van de compres-
soren ook aangemerkt als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit voor de koelwater-
lozing.

De aangevraagde verandering van de condensafvalwaterstroom van de compressoren valt niet onder
de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Deze verandering wordt met deze vergunningaanvraag
gereguleerd.

4.2. Waterwet en de Wvo
Op 22 december 2009 is de Wateruvet van kracht geworden. Voor Rademakers Gieterij BV betekent
dit dat de indirecte lozingen van het bedrijf, oñruel lozingen via de rioleringen, niet meer onder het
bevoegd gezag van het waterschap vallen. Deze indirecte lozingen worden gereguleerd in de omge-
vingsvergunning en vallen daarmee onder het gezag van de provincie Drenthe. Het waterschap heeft
advies uitgebracht over deze indirecte lozingen. Het advies omtrent de indirecte lozing van condens-
water afkomstig van de compressor zijn meegenomen in dit besuit.
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5. TOETSINGSKADER MILIEU

5.1. lnleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel

2.14 hel milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft
plaatsgevonden.

5.2. Toetsing oprichten, veranderen of revisie
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder a, van de Wabo betrokken;

- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder b, van de Wabo rekening gehouden;

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder c, van de Wabo in acht genomen.

ln de hierna volgende hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onder-
delen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

6. AFVALWATER

6.1. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater
Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "lnstructieregeling lozingsvoorschriften

milieubeheer" van toepassing. ln het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen wor-
den die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij

een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voor-
schriften opgenomen worden, die bepalen dat het afualwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit
van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd.

Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard

moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk
worden beperkt. De genoemde voorschriften zijn in de vigerende vergunning opgenomen.

6.2. De situatie
De verandering van de vergunning betreft de lozing van condenswater afkomstig uit de compressor
op de droogweer afvoer. Bij oliegesmeerde en olie-ingespoten compressoren komt wat olie in het

condenswater terecht. Om deze reden bevat de installatie een hiertoe afgestemde olieafscheider.

Volgens de gegevens in de aanvraag kan het gehalte aan olie in het condensaat door de afscheider
teruggebracht worden tot minder dan 20 mg/1.

Het type afscheider valt niet onder de reikwijdte van de NEN-EN-858-21 De inspectie geschiedt, vol-
gens Rademakers Gieterij BV echter overeenkomstig het gestelde in de voornoemde norm door vak-
kundig personeel en conform de aanwijzing van de fabrikanVleverancier van de afscheider. De inspec-

tiefrequentie is lager. Deze vindt eenmaal per jaar plaats. De omvang van de lozing is beperkt geschat

wordt op 3 à 4 m3 per jaar. Gezien de beperkte omvang van de lozing zijn in de voorschriften maat-

regelvoorschriften opgenomen met betrekking tot de inspectie van de olieafscheider.

NEN-EN-858-2 Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale

afrneting, installatie, functionering en onderhoud.
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BEGRIPPEN

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is
zich te ontdoen, of moet ontdoen.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afualwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet
milieubeheer.


