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Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg
inieiding
Op 15 april 2005 is bij ons college een aanvraag binnengekomen van Wienerberger B.V. te Zaltbommel.
De aanvraag is ingeboekt onder nummer 2005/18650.
Wienerberger B.V. vraagt om aanpassing van voorschrift E.6 van de revisievergunning die op 30
november 2004 (kenmerk 2003/30178) werd verleend voor haar inrichting die gelegen is aan de
Kranenpool 4, te Brunssum, kadastraal bekend als gemeente Brunssum, sectie H, perceelnummers 182,
183, 184,185 en 186. Voorschrift E.6 uit de eerder genoemde vergunning heeft betrekking op de
emissienormen.
Terinzagelegging
Het ontwerpbesluit, dat op 7 juni 2005 is vastgesteld, heeft van 16 juni 2005 tot en met 13 juli 2005 ter
inzage gelegen in het Gouvernement en in het gemeentehuis van Brunssum. Tot en met 14 juli 2005
konden bedenkingen tegen het ontwerpbesluit worden ingediend. Het college heeft geen bedenkingen
tegen het ontwerpbesluit ontvangen.

Overwegingen
Het huidige voorschrift E.6 ziet er als volgt uit
E.6 Emissienormen
De emissienorm van de uitgeworpen stoffen/gassen/dampen, via de schoorsteen van de tunneloven,
mag de in de onderstaande tabel aangegeven emissiewaarden niet overschrijden.
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Stof/gas

Maximale concentratie in
mg/m3 Q

Maximale vracht in kg/h

NOX (als NO2)
CXHV (als Ch4)
SOX (als SO2)
Stof
HF
HCI

100
250
150
16
10
15

8
21
15
1,3
0,8
1,3

Concentratie als halfuurwaarde en betrokken op:
drooa afgas onder standaardcondities (101,3 kPa en 273 K);
afgas met een volumegehalte aan zuurstof van 3 %.

In het voorschrift is als voorwaarde bij de tabel met maximale emissiewaarden vermeld dat de
concentraties betrekking hebben op afgas met een volumegehalte aan zuurstof van 3 %.
Het actuele zuurstofpercentage in de lucht is 18 %. Bij het opstellen van de aanvraag is ook uitgegaan
van een volumegehalte aan zuurstof van 18 % bij het meten van de concentraties van stpffen, gassen of
dampen. Per ongeluk is dit zuurstofpercentage niet overgenomen in de revisievergunning van 30
november 2004.
Het volumegehalte aan zuurstof zal dan ook worden gewijzigd.
Besluit

Op grand van artikel 8.24, lid 1, van de Wet milieubeheer, wijzigen wij het voorschrift E.6 uit de
revisievergunning van 30 november 2004 (kenmerk 2003/30178) voor de inrichting van Wienerberger
B.V., gelegen aan de Kranenpool 4 te Brunssum, in zoverre dat in plaats van een volumegehalte aan
zuurstof van 3 % een volumegehalte aan zuurstof van 18 % als uitgangspunt geldt bij het vaststellen van
de concentraties.
Het nieuwe voorschrift E.6 luidt daarom als volgt.
E.6 Emissienormen
De emissienorm van de uitgeworpen stoffen/gassen/dampen, via de schoorsteen van de tunneloven,
mag de in de onderstaande tabel aangegeven emissiewaarden niet overschrijden.
Stof/gas

Maximale concentratie in
mg/m3 0

Maximale vracht in kg/h

NOX (als NO2)
CXHV (als Ch4)
SOX (als SO2)
Stof
HF
HCI

100
250
150
16
10
15

8
21
15
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1,3
0,8
1,3
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Concentratie als halfuurwaarde en betrokken op:
droop afgas onder standaardcondities (101,3 kPa en 273 K);

afgas meteen volumegehalte aan zuurstof van 18 %.

Beroep
Tegen dit besluit kan tegen betaling van de verschuldigde griffierechten beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:
a. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het
ontwerp van het besluit;
b. degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
c. degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van
het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben
ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
Het beroep moet worden ingesteld binnen zes weken na de datum van de terinzagelegging van het
besluit. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de datum;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
d. de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan:
Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus20019
2500 EA DENHAAG

Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening
doen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State,
www.raadvanstate.nl. Klik op "OVER". Klik op "Bestuursrechtspraak". Klik op "Werkwijze".
Slotbepaling
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
het college van burgemeester en wethouders van Brunssum, Postbus 250, 6440 AG Brunssum;
VROM-lnspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
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Waterschap Roeren Overmaas, p.a. Postbus 134, 6040 AH Roermond;
Royal Haskoning Nederland B.V., ta.v. dhr R. Theelen, Postbus 1754, 6201 BT Maastricht.

Gedeputeerde Staten van Limburg,

voorzitti
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