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Locatie overtreding

Kleefse Waard Westervoortsedijk Arnhem

Geachte heer/mevrouw,
Op 2 februari 2022 hebben wij een handhavingsverzoek ontvangen van MOB. Aanleiding voor het
handhavingsverzoek zijn de metingen die door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (hierna: de
ODRA) zijn uitgevoerd op 14 mei 2020 en op 9 december 2021. Hieruit blijkt dat de toegestane
emissie van NH3 wordt overschreden. MOB verzoekt ons om met onmiddellijke ingang de
installatie met betrekking tot de rookgasreiniging stil te leggen omdat er sprake is van het
overschrijden van de normen die zijn toegestaan in de aan u verleende vergunningen Wet
natuurbescherming (van 6 september 2016 en die is gewijzigd op 10 juli 2018, hierna de Wnbvergunning) en Wabo (van 18 februari 2021). Tevens verzoekt MOB om een adequate continue
monitoring van de stoffen NOx, SO2 en ammoniak en in de vergunningen de
monitoringsverplichtingen aan te scherpen.
Overtreding

Op basis van de meetgegevens van 2021 van de ODRA hebben wij de jaarvracht van de emissie van
NH3 en NOx berekend. Deze gegevens zijn als bijlage bij deze brief toegevoegd. Het blijkt dat de
emissie van NH3, die in de vergunningen Wet natuurbescherming wordt toegestaan, wordt
overschreden.
De in de Wnb-vergunning toegestane emissie voor NH3 bedraagt 1.004 kg per jaar. Uit de
metingen blijkt dat in 2021 de emissie van NH3 2.701 kg bedroeg. Dit is ruim 2,5 keer zo veel dan is
vergund. De NH3-emissie overschrijdt derhalve ruim de NH3-emissie van het project zoals dat is
vergund. Hiermee is uw bedrijf niet in werking zoals vergund. Dit is voor ons reden om over te gaan
tot het opnieuw bepalen van de effecten op Natura 2000-gebieden van het gehele project zoals wij
dat hebben gemeten in 2021. Op 27 mei 2022 hebben we alle gemeten NH3-emissies en alle
gemeten NOx-emissies verwerkt in een AERIUS-verschilberekening. Als situatie 1 is de vergunde
situatie ingevoerd waarbij het rekenjaar van 2019 is gewijzigd naar 2021. Als situatie 2 is situatie 1
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gebruikt waarbij alle bronnen gecorrigeerd zijn voor de gemeten emissies. Er zijn geen andere
correcties toegepast op de AERIUS-verschilberekening.
Op basis van de AERIUS-verschilberekening blijkt dat de stikstofdepositie op basis van onze
meetgegevens van 2021 hoger is dan de stikstofdepositie in de vergunde situatie. Dit betekent dat
significante effecten van verzuring en vermesting door stikstofdepositie niet zijn uitgesloten omdat
u niet handelt conform de vigerende Wnb-vergunning.
De AERIUS-verschilberekening is tevens bij deze brief toegevoegd.
Voornemen besluit

Wij zijn van plan u de volgende last onder dwangsom op te leggen.
Last onder dwangsom
1. Wij leggen u een last onder dwangsom op wegens het overschrijden van de N-emissie
waardoor de stikstofdepositie hoger is dan die is toegestaan in de vergunning Wet
natuurbescherming van 6 september 2016 en die is gewijzigd op 10 juli 2018 (zaaknummer
2016-006709).
U dient ervoor te zorgen dat de N-emissie niet meer bedraagt dan is vergund.
2. Om te kunnen bepalen of en in hoeverre het gehele project binnen de u vergunde
depositieruimte blijft, dient u deze emissie continu te monitoren door middel van
metingen en de resultaten daarvan te registreren. Op basis van deze meetgegevens dient u
een AERIUS-verschilberekening te maken.
3. Met ingang van 1 oktober 2022 dient u per kwartaal, binnen 1 maand na afloop van het
kwartaal, de resultaten van de meetgegevens, als bedoeld onder punt 2, inclusief de
AERIUS-verschilberekening, toe te sturen aan Provincie Gelderland, Afdeling
Vergunningverlening en Handhaving, Team Handhaving. Het adres vindt u bovenaan deze
brief. Aan de hand van deze gegevens bepalen wij jaarlijks of de stikstofdepositie die het
gehele project veroorzaakt binnen de gestelde jaarnorm uit de Wnb-vergunning blijft.
4. Indien u ons niet op gestelde termijnen de gegevens als bedoeld onder punt 3 aanlevert,
dan verbeurt u een dwangsom van € 10.000,-- per constatering.
5. Indien uit de gegevens blijkt dat de vergunde jaarvracht wordt overschreden dan verbeurt
u een dwangsom.
De hoogte van de dwangsom wordt voor 2023 bepaald aan de hand van het percentage van
de overschrijding ten opzichte van de vergunde jaarvracht:
0-25%
- € 10.000,-26-50%
- € 15.000,-51-75 %
- € 20.000,-76-100%
- € 25.000,-Groter of gelijk aan 101% - € 30.000,-Indien u in de daaropvolgende jaren nog altijd niet aan de last voldoet, dan worden de
bovenstaande bedragen als volgt verhoogd:
in 2024: € 5.000,-- ten opzichte van de bedragen van 2023;
in 2025: € 10.000,-- ten opzichte van de bedragen van 2024
in 2026: € 15.000,-- ten opzichte van de bedragen van 2025
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-

in 2027: € 20.000,-- ten opzichte van de bedragen van 2026

Indien na 2027 blijkt dat u nog altijd niet aan deze last heeft voldaan, zullen wij deze last
onder dwangsom opnieuw heroverwegen.
Wilt u een zienswijze indienen?

Als u het niet eens bent met deze brief, dan kunt u hierop een zienswijze geven. Dat kan binnen
twee weken na het verzenden van deze brief. Onze contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.
Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het
Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de
hand. We kunnen u dan sneller helpen.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Gelderland,

John Berends

Miriam Nienhuis- van Doremaele

Commissaris van de Koning

Secretaris

Voor deze brief gelden:




Provinciewet, artikel 122
Algemene wet bestuursrecht, artikelen 5:1, lid 1, 4:8 en 5:21

Dit document is zowel aangetekend als via de reguliere post verzonden. Eventuele
bijlagen worden alleen meegezonden met de aangetekende verzending.

Bijlage
- Controle/meetgegevens van de ODRA toevoegen
- AERIUS-verschilberekening

