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Uw kenmerkGeachte heer

Uw brief van 16 februari jongstleden heb ik op 20 februari 2023 in goede orde
ontvangen, middels doorzending door de provincie Zeeland, voor wat betreft uw
verzoek om een afschrift van de vigerende lozingsvergunning voor de RWZI Bath.

Bijlage(n)
1

1. Wettelijk kader

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid.

2. Geen lozingsvergunning meer vigerend

Sinds 1 maart 2014 vallen, naast de milieu-aspecten die sinds 1 januari 2011
onder het Activiteitenbesluit vallen, ook de wateraspecten van RWZI's onder het
Activiteitenbesluit. Voor het lozen van effluent vanuit de RWZI op
oppervlaktewater is vanaf dat moment geen watervergunning meer vereist. 1 De
bij besluit van 14 juni 2011, nr. RWS/DZL-2011/2890 verleende
lozingsvergunning is zodoende komen te vervallen.

3. Beschikking Maatwerkvoorschriften

Bij beschikking van 28 februari 2017 zijn wel, na verzoek van Waterschap
Brabantse Delta, d.d. 27 december 2016, maatwerkvoorschriften verleend aan het
waterschap voor het lozen van effluent door RWZI Bath, op grond van artikel 3.5 e
van het Activiteitenbesluit.

4. Besluit

Ik besluit de beschikking maatwerkvoorschriften openbaar te maken, met
uitzondering van de persoonsgegevens die daarin staan, op grond van de

De wijziging van het Activiteitenbesluit is gepubliceerd in Staatsblad 2014, nr. 20 en de
wijziging van de Activiteitenregeling in Staatscourant 2014, nr. 1588.
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de uitzonderingsgrond uit artikel 5.1, tweede lid, aanhef, onder d en e, van de
Woo (aangeduid in het document met de afkorting 5.1.2.d). De beschikking treft u
in bijlage aan.

5. Overwegingen

Als eerste wil ik u wijzen op het volgende.
Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder
daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1. van de
Woo. Dit is een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat
overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit
beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet
hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de
uitzonderingsgronden beschermen. I n  het algemeen geldt hierbij de regel dat
wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is
niet van toepassing op informatie die al openbaar is.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef onder d en e, van de Woo kan ik
geen informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en
dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om
persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, e-
mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Bij (bepaalde passages uit)
bepaalde documenten is dit het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de
identiteit van betrokkene niet bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan
schenden. Dat vind ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet
openbaar.

In het openbaar gemaakte document staan (ook) persoonsgegevens van
ambtenaren. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals
onder meer namen, e- mailadressen, functienamen en telefoonnummers. In het
kader van goed werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy zwaarder
moet wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de
privacy van de betrokken ambtenaren. Daarbij weegt mee dat het hier niet gaat
om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een
ambtenaar in contact treedt, maar om, openbaarmaking op grond van de Woo.

6.  Wijze van openbaarmaking en publicatie

Het besluit met bijlage wordt u zowel per post als digitaal toegezonden.

Plaatsing op internet
Dit besluit en het document dat voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar wordt,
wordt op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd.
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Vragen
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact
opnemen met  de op pagina 1 vermelde contactpersoon. Voor meer informatie
over de Woo-procedure, kunt u ki jken op rijksoverheid.nl.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,

hoofd Werkenpakket Rijkswaterstaat Zee en Delta

mevrouw mr .  E.J. Bekker

Mededelingen
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt  u tegen d i t  besluit binnen zes
weken na de dag waarop d i t  is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat te r  attentie van: Rijkswaterstaat Zee en Delta, afdeling Werkenpakket,
Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het  volgende te
bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het  besluit waartegen het bezwaarschrift
zich richt (inclusief datum en nummer of kenmerk);
d.  een opgave van redenen waarom men zich me t  de beslissing niet
kan verenigen;
e. zo mogeli jk een afschrift van het besluit waartegen het  beroep
zich richt.
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Datum 28 februari 2017
Onderwerp Begeleidende brief maatwerkvoorschrift op grond van

artikel 3.5e van het  Activiteitenbesluit milieubeheer voor
Waterschap Brabantse Delta voor het lozen van het
effluent van RWZI Batch op de Westerschelde.
Zaaknummer: RWSZ2017-00002671

Ons kenmerk
RWS-2017/8462

Uw kenmerk

16UT017543

Bijlage(n)
1

Geachte

Op 27 december 2016 heb ik  van u een verzoek ontvangen om op grond van
artikel 3.5e, van het  Activiteitenbesluit milieubeheer een maatwerkvoorschrift te
verlenen. Uw melding is geregistreerd onder het hierboven vermelde
zaaknummer. Hierbij zend ik  u de beschikking met  het maatwerkvoorschrift.
Tevens zend i k  u een exemplaar van de  kennisgeving van het besluit zoals deze i n
het huis-aan-huisblad "De  Bevelander" in week 10 zal worden gepubliceerd.

Hebt u vragen over het bijgevoegde maatwerkvoorschrift dan kunt  u contact
opnemen met de in de kantl i jn vermelde contactpersoon, onder vermelding van
zaaknummer RWSZ2017-00002671.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
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F(0118)622999

@rws.nl

-

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

RWS ONGECLASSIFICEERD

beschikking
Rijkswaterstaat Zee en
Delta

Poelendaelesingel 18
4335 JA Middelburg
Postadres: Postbus 556
3000 AN Rotterdam
T (0118) 62 20 00
F (0118) 62 29 99
www.rijkswaterstaat.nlDatum 28 februari 2017

Nummer RWS-2017/8464
onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.5e van het

Activiteitenbesluit milieubeheer voor Waterschap
Brabantse Delta voor het lozen van het effluent van
RWZI Batch op de Westerschelde.
Zaaknummer: RWSZ2017-00002671

Contactpersoon

Technisch
vergunningverlener/BRZO
specialist

Datum
28 februari 2017

Toelichting op Maatwerkbepaling in het artikel
(zie onderstaande website infomil)

http://www.infomil.nl/onderwerpen/inteqrale/activiteitenbesluit/activiteitenbesluit/
index/eisen/
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Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 27 december 2016 een verzoek
ontvangen van Waterschap Brabantse Delta te Breda. Het betreft een verzoek om
op grond van artikel 3.5e, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, verder
aangehaald als het "Activiteitenbesluit", een maatwerkvoorschrift te verlenen.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2017-00002671.

2. Besluit

Gelet op de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
de Waterwel, het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling
milieubeheer besluit de minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

Op grond van artikel 3.5e lid 7 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, wordt het
volgende voorschrift gesteld aan de lozing door het Waterschap Brabantse Delta
van het effluent van de RWZI Bath, gelegen aan de Gemaalweg 2 te Rilland, op de
Westerschelde. Dit voorschrift geldt naast de overige voorschriften van het
Activiteitenbesluit milieubeheer.

3. Voorschriften

Voorschrift 1

In de Westerschelde mag, in afwijking van artikel 3.5e lid 4 van het
activiteitenbesluit, door RWZI Bath op basis van etmaal monsters een
voortschrijdend jaargemiddelde concentratie worden geloosd van:

• 2,5 mg/l totaal fosfor;
• 12,5 mg/l totaal stikstof.

4.  Overwegingen

4 .1  Activiteitenbesluit milieubeheer
Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer in werking getreden. In
het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten, die binnen inrichtingen
plaats kunnen vinden, algemene voorschriften opgenomen. Met het
Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwel (Wtw)voor een groot aantal
inrichtingen opgeheven.
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Het Activiteitenbesluit onderscheidt drie typen inrichtingen, type A, B en C.
RWZI Bath valt onder type C.
Voor dit type inrichting is op grond van artikel 1.6 van het Activiteitenbesluit geen
vergunning volgens de Waterwet noodzakelijk, voor zover het lozen betrekking
heeft op de activiteiten genoemd in hoofdstuk 3.

4.2 Bedrijfsactiviteiten

Waterschap Brabantse Delta houdt zich onder meer bezig met het zuiveren van
stedelijk afvalwater in RWZI's op verschillende locaties; o.a. Rilland (locatie RWZI
Bath). De behandeling van stedelijk afvalwater is beschreven in paragraaf 3.1.4a
van het activiteitenbesluit. RWZI Bath heeft een ontwerpcapaciteit van 520.000
inwonersequivalenten, is voor 1 september 1992 in gebruik genomen en niet meer
uitgebreid. Voor de verschillende RWZI's van Waterschap Brabantse Delta geldt
een gebiedsrendement van >75% voor totaal fosfor en voor totaal stikstof. Op
basis van bovenstaande, kan maatwerk worden verleend op basis van artikel 3.5e
lid 7.

4.3 Reden maatwerkbesluit

Waterschap Brabantse Delta vraagt voor de RWZI op locatie Bath maatwerk aan
omdat, de overschrijdingskans van de eisen zoals nu opgenomen in artikel 3.5e lid
4 van het Activiteitenbesluit, te hoog worden geacht. Dit, gelet op de geloosde
concentraties totaal fosfor en totaal stikstof in het verleden.

4.4 Omschrijving lozing

Algemeen
In artikel 3.5e van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn voorschriften
gesteld ten aanzien van het lozen van behandeld stedelijk afvalwater.
Dit houdt in dat - voor zover betrekking op de genoemde lozingsactiviteit - moet
worden voldaan aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende
ministeriële regeling:
1. hoofdstuk 3 paragraaf 3.1.4a van het Activiteitenbesluit; behandeling van

stedelijk afvalwater;
2. hoofdstuk 2, afdeling 2.1 van het Activiteitenbesluit voor zover die betrekking

heeft op de onder 1 genoemde activiteiten (Zorgplicht).

4.5 Beoordeling lozing en toelichting op het maatwerkvoorschrift

Totaal fosfor
Gezien de aard van de lozing is in overleg met de aanvrager besloten om de
lozingseisassistent niet te gebruiken, maar uit te gaan van een handmatige
berekening in combinatie met expert judgement.
Voor het vaststellen van de aan te vragen lozingseis voor totaal fosfor is daarom
door middel van een Excel-sheet het voortschrijdend jaargemiddelde van de
afgelopen 5 jaar voor totaal fosfor uitgerekend op 2,32 mg/l. De bijbehorende
standaarddeviatie (SD) is 0,17. Met een overschrijdingskans van 0,15%
(gemiddelde + 3*SD), wordt gekomen tot een (afgeronde) totaal fosfor waarde
van 2,30 mg/l.
Een lozingskans bepaald aan de hand van de lozingseisassistent heeft een
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overschrijdingskans van 0,1%. Een afronding naar 2,5 mg/l is daarom alleszins
redelijk.

In factsheet NL_89 zijn waterkwaliteitsnormen vastgelegd voor het
oppervlaktewaterlichaam Westerschelde. In tabel "Algemeen fysische chemie" van
deze factsheet is beschreven dat een norm voor totaal fosfor niet van toepassing
is voor de Westerschelde, waardoor het uitvoeren van een emissie-immissietoets
voor het bepalen van de effecten op het oppervlaktewater in dit geval geen
meerwaarde biedt.

Totaal stikstof
Voor het vaststellen van de aan te vragen lozingseis voor totaal stikstof is door
middel van een Excel-sheet het voortschrijdend jaargemiddelde van de afgelopen
5 jaar voor totaal fosfor uitgerekend op 10,0 mg/l. De bijbehorende
standaarddeviatie (SD) is 0,71. Met een overschrijdingskans van 0,15%
(gemiddelde + 3*SD), wordt gekomen tot een (afgeronde) totaal stikstof waarde
van 12,12 mg/l.
Een lozingskans bepaald aan de hand van de lozingseisassistent heeft een
overschrijdingskans van 0,1%. Een afronding naar 12,5 mg/l is daarom alleszins
redelijk.

In factsheet NL_89 zijn waterkwaliteitsnormen vastgelegd voor het
oppervlaktewaterlichaam Westerschelde. In tabel "Algemeen fysische chemie" van
deze factsheet is beschreven dat een norm voor totaal stikstof (zomerperiode) niet
van toepassing is voor de Westerschelde. Echter, omdat totaal stikstof ook een
gedeelte anorganisch stikstof bevat, en de waterkwaliteitsdoelstelling voor DIN 1
(winterperiode) ontoereikend is, is er een emissie-immissietoets uitgevoerd.

Middels een emissie-immissietoets is gekeken naar de effecten van een lozing van
12,8 mg/l anorganisch stikstof op de Westerschelde. Dit is een worst-case
benadering. Deze lozing zorgt niet voor achteruitgang van de huidige niet
toereikende toestand voor DIN (winterperiode) naar een slechte toestand.
Op basis hiervan kan worden gesteld dat een concentratie van 12,5 mg/l totaal
stikstof, zoals opgenomen in deze maatwerkbeschikking, bij hetzelfde debiet ook
voldoet.

4.6 Procedure

Het maatwerkvoorschrift betreft een lozing die geen aanzienlijke gevolgen voor
het milieu heeft. De voorbereiding van deze beschikking heeft volgens het
gestelde in afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.
Op grond van artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt van deze
beschikking kennisgegeven in één of meer dagbladen, nieuwsbladen of huis-aan-
huisbladen.

5 .  Conclusie

De in het besluit opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van

1 Dissolved Inorganic Nitrogen
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het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen
bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van het gevraagde
maatwerkvoorschrift.

6 .  Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUURJhLM[LIEU,
namens deze,
hoofd Veraunninaverlenina Kiilcswaterstaat Zee en Delta

Durfteer. L.R. Minnaar
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7.  Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde
contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit.
De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en
aandachtspunten u helpen:
- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u

betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte

aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer
u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de
besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken.
U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van
bezwaar:
- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u

van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u

met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere,
wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een
bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact
opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan
met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere
mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te
komen.

Hoe maakt u bezwaar?
Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Infrastructuur en
Milieu en gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en
Delta, afdeling Werkenpakket, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:
- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

(bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of

Pagina 6 van 7



RWS ONGECLASSIFICEERD

Datum
28 februari 2017

Nummer
RWS-2017/8464

door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent
dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is.
Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft
voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u
door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te
vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een
bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige
voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de
organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening
brengen.

Pagina 7 van 7




