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Betreft: Toegang tot documentverzoek overeenkomstig de wetgeving van Aarhus met betrekking tot 

emissiegegevens en documenten op grote stookinstallaties (LCPs) 

 

Geachte heer of mevrouw, 

 

Dit verzoek is gebaseerd op  

1) Richtlijn 2003/04 / EG inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 

90/313 / EEG1 van de Raad en op Verordening (EG) 1367/2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van 

het Verdrag van Aarhus2 

2) de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) 

3) de Wet Milieubeheer, voornamelijk artikel 19.1b lid 2.  

 

Het EEB zou het op prijs stellen als uw agentschap en / of de betrokken autoriteit de krachtens sectie 1 gevraagde 

milieu-informatie zou verstrekken mbt de grote stookinstallaties (LCP) geïdentificeerd in tabel 1 in bijlage 1 bij dit 

verzoek / bijgevoegd document (Excel-bestand). 

 

Sectie 1: informatie-items die zijn aangevraagd op grond van deze toegang tot documentaanvraag: 

 

1. Het "jaarlijkse nalevingsverslag" of de informatie die door de exploitant is verstrekt als bedoeld in artikel 14, lid 

1, onder d), van de richtlijn industriële emissies (IED)3, met name met betrekking tot luchtemissies voor NOx, SO2, 

stof, kwik en emissies water voor het referentiejaar 2017 en 2018; 

2. LUCHT: Continue emissiemonitoring (CEM) gegevens over NOx, SO2 en stof (CEM's), uitlezing voor de jaren 

2016, 2017 en 2018, met de indicatie van de gemiddelde frequentie en het jaargemiddelde; 

3. LUCHT: Emissiemonitoringgegevens voor kwik voor de jaren 2016, 2017, 2018, met jaargemiddelde; 

4. WATER (emissies): waar emissies naar water optreden, het monitoringresultaat voor de afvoer van afvalwater 

voor het jaar 2016-2018 (inbegrepen) voor de verontreinigende stoffen Cd, Hg, TSS, met indicatie van debiet (m3 / 

jr) en gemiddelde temperatuur bij lozingspunt en toegepaste emissiegrenswaarden; 

5. WATER (verbruik): tenzij gerapporteerd onder punt 1, de hoeveelheid water die wordt gebruikt door de LCP 

(monitoringgegevens inlaatwater), voor dezelfde referentiejaren 2016-2018 (inbegrepen); 

6. Waar dit verzoek betrekking heeft op een LCP> 300MWth als grote brandstof ‘bruinkool’, de NOx-

monitoringgegevens voor 2019 (januari tot heden); 

7. Het laatste inspectierapport als bedoeld in artikel 23, lid 6, van de IED met informatie over de laatste 

inspectiegegevens; 

8. geïntegreerde vergunning (laatste versie) / mogelijke informatie over verlenging van de vergunning; 

9. of een artikel 15.4 IED-afwijking is toegepast / momenteel wordt geëvalueerd / verleend. Zo ja, alle elementen 

waarnaar wordt verwezen in artikel 24, lid 2, onder f), alsmede gegevens over de gehouden openbare raadpleging 

10. indien een afwijking van artikel 31 (ontzwavelingspercentage) werd verleend, de technische rechtvaardiging 

van het niet haalbaar zijn van de emissiegrenswaarden voor SO2 zoals vermeld in artikel 72, lid 4, onder a). 

 

OPMERKING: Als deze informatie beschikbaar is via elektronische middelen, d.w.z. een openbare database, 

wordt een weblink naar deze website voldoende geacht; gelieve het antwoord in het Excel-document bij dit 

verzoek in te voeren. 

 

 
1 OJ EU L41/26 of 14.2.2003 
2 OJ EU L 265/13 of 25.9.2006 
3 Directive 2010/75/EU on industrial emissions (IPPC Recast) 
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Geef de informatie-items onder sectie 1 alleen in elektronische vorm, b.v. via elektronische map gedeeld via weblink 

(idealiter direct toegevoegd aan het bijgevoegde Excel-document), per e-mail naar  of USB-

stick of CD verzonden naar het EEB-kantoor ter attentie  

EEB 

Tweekerkenstraat 14-16 

B-1000 Brussel. 

Wij vergoeden de portokosten en de USB / CD, indien gevraagd. 

 

Wij zijn van mening dat toegang tot de gevraagde informatie vereist is onder de EU-milieuwetgeving (bijvoorbeeld 

artikel 24 van de IED en COM-uitvoeringsbesluit 2018/1135 / EU van 10 augustus 20184) en Aarhus-vereisten en 

daarom kosteloos kan worden verstrekt. Mocht u echter van mening zijn dat een vergoeding van meer dan 20 € 

vereist is om dit verzoek te verwerken, laat het ons dan weten via e-mail aan en in cc 

 

 

De informatie waarnaar wordt verwezen in sectie 1, item nr. 1-6 voor de referentiejaren 2016-2018 moet door uw 

autoriteit worden bewaard om de naleving van artikel 14 lid 1 (d) van de IED te verifiëren. Mocht die informatie, 

inclusief de CEM-gegevens waarnaar in punt 2 wordt verwezen, niet door uw autoriteit worden bewaard, dan vragen 

wij u om de exploitant formeel te verzoeken die informatie onverwijld beschikbaar te stellen en aan ons te 

verstrekken. 

 

Wij verheugen ons op het ontvangen van de documenten, inclusief de gevraagde informatie, binnen de geplande 

termijn van 1 maand, zoals bepaald in artikel 3, lid 2, onder a), van Richtlijn 2003/04/EG. Stuur dit verzoek, indien 

nodig, door naar de exploitant / serviceprovider voor de opslag van de CEM's die de informatie bevatten en 

informeer mij over de ondernomen acties. 

 

Met deze toegang tot documentverzoek zou ik ook willen vermelden dat geen van de uitzonderingen voor niet-

openbaarmaking overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) 1367/2006 en / of artikel 4 van Richtlijn 2003/04 

/ EG door uw autoriteiten met betrekking tot de bovengenoemde informatie-items mag ingeroepen worden, 

aangezien deze alle betrekking hebben op emissies in het milieu (direct of indirect). 

 

Als u meer tijd nodig hebt om deze toegang tot documentverzoeken te verwerken, zouden we het op prijs stellen 

om de volgende informatie vooraf te ontvangen: Items 1, 2, 8 en 9. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Beste wensen, 

 

 

namens het EEB 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1569586260549&uri=CELEX:32018D1135 
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Annex I 

 

 

Table 1 Large Combustion Plant subject to each information item covered by this request  

 

Plant 

reference  

Name Location  Plant id code LCP-D reporting5  

1 Avebe u.a. (Gasselternijveen), 
Gasturbine + afgassenketel 

Drenthe 
NL0204 

2 Emmtec Services BV, WKC2 Drenthe NL0208 

3 Emmtec Services BV, WKC1 Drenthe NL0424 

4 FrieslandCampina Domo 
(Beilen), Ketelhuis 

Drenthe 
NL0508 

 

 

 

 
5 ID Code in accordance to reporting obligations Art 72 IED (2010/75/EU) , 

http://cdr.eionet.europa.eu/help/lcp/Reporting Manual LCP final 

 
 




