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Geacht college, 

U heeft kennisgeving gedaan van een openbaar onderzoek over een aanvraag voor 
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T 088 797 46 00 
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Ons kenmerk 

RWS•2022/5684 

Uw kenmerk 

(OMV_2021167750) 

BlJlage(n) 

4 

een omgevingsvergunning, onder het kenmerk OMV_2021167750. Het betreft een 
verzoek om bijstelling van de lozingsnormen door Indaver NV gevestigd aan de 
Poldervlietweg 5 te 2030 Antwerpen, kadestraal bekend onder: afdeling 16 sectie 
B nrs. 138D, 138l, 138K, afdeling 18 sectie D nrs. 28D, 28C, 79B en 80B. Op 28 
januari 2022 heb ik u per brief verzocht om een termijn van drie weken voor het 
aanvullen van mijn zorgen inzake deze omgevingsvergunning. Per mail van 14 jl. 
is aan mij bevestigd dat het door mij nog uit te brengen advies kan worden 
toegezonden en nog zal worden meegewogen bij uw besluit op de aanvraag. 

Middels deze brief wil ik de zorgen die ik heb bij het verlenen van deze 
omgevingsvergunning nader toelichten. 

1. Inleiding en procesverloop

Rijkswaterstaat heeft op 19 januari 2022 kennisgenomen van uw openbare onder
zoek ten behoeve van de beslissing op de aanvraag voor het bijstellen van de 
omgevingsvergunning met kenmerk OMV_2021167750. De Regionale Uitvoerings
dienst Zeeland heeft uw dossier met de kennisgeving over het openbare onder
zoek op 19 januari 2022 naar Rijkswaterstaat gestuurd. Rijkswaterstaat is namens 
de Minister van tnfrastructuur en Waterstaat waterbeheerder en het bevoegde 
gezag voor lozingen in het (rijks)oppervlaktewater. De Regionale Uitvoeringsdienst 
Zeeland heeft dit per brief aan u kenbaar gemaakt op 27 januari 2022. 

Ik verzoek u om in het vervolg de kennisgeving over soortgelijke openbare onder
zoeken als onderhavige, (ook) naar Rijkswaterstaat te sturen. Rijkswaterstraat 
Zee en Delta is belast met de overheidszorg voor de bescherming en verbetering 
van de chemische en ecologische kwaliteit van de Westerschelde. 

In de Westerschelde zijn hoge concentraties aan PFAS-verbindingen aangetroffen. 
De hoge concentraties PFAS-verbindlngen veroorzaken waterkwaliteitsproblemen. 
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Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte 
houdt. Indien er gelegenheid is tot het mondeling toelichten van mijn zorgen, dan 
maak ik daar graag gebruik van. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze, 

hoofdingenieur-directeur Rijksw 

RWS BEDRDFSYERTROUWEWK 

Zee en Delta 

Rijkswaterstaat Zee en 

Delta 

Datum 
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