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Betreft:
Biomassainstallatie/Verzoek tot opleggen van maatwerkvoorschriften/Verzoek tot
actualisatie /Tevens Wob-verzoek m.b.t. installaties Zwembad 'De Watertoren' ,
Watertorenstraat 16 9671LJ Winschoten en Zwembad 'De Hardenberg',
De Hardenberg 5, 9684 AM Finsterwolde.
Nijmegen, 13 maart 2020
Geacht college,
Wob-verzoek
Op grond van de Wob verzoeken wij u om toezending in digitale vorm van:
1. Melding in het kader van het Activiteitenbesluit voor beide installaties;
2. Alle emissiemeetrapporten;
3. Documenten met daarop weergegeven het ontwerp van de installatie met specifiek de oven en de
gasreiniging. Graag duidelijkheid over aanwezigheid DeNOx, elektrofilter, doekfilter, etc.
4. Stukken waaruit blijkt welke parameters continue worden gemeten zoals CO, NOx, NH3, stof, etc.
5. Vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming.
Wij verzoeken u om toezending binnen de daartoe gestelde wettelijke termijn.
Verzoek tot opleggen van maatwerkvoorschriften/Verzoek tot actualisatie
De emissienormen in het Activiteitenbesluit voldoen niet aan de wettelijke verplichting tot toepassing
van tenminste Best Beschikbare Technieken conform de Wabo1. Zie voor een onderbouwing bijlage met
een advies van MOB aan de commissie Remkes.
Wij verzoeken u om middels maatwerkvoorschriften de volgende emissienormen op te nemen:
1. CO een daggemiddelde van 100 mg/Nm3;
2. NOx een daggemiddelde van 50 mg/Nm3;
3. Stof een daggemiddelde van 1 mg/Nm3.
Zie de bijlage voor een onderbouwing van de hierboven voorgestelde normen.
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Tenminste best beschikbare technieken (BBT) in acht nemen (art. 2.14 lid 1, sub c, onder 1 Wabo)
MOB, Waldeck Pyrmontsingel 18, 6521 BC Nijmegen
email: info@mobilisation.nl; website: www.mobilisation.nl
Tel: 024 3230491, BTW nr.: 8065.51.811

Verder verzoeken wij u om de schoorsteen tot minimaal 40 m te verhogen.
Overigens blijkt uit de metingen dat er ook kankerverwekkende stoffen als benzeen zijn gemeten. Gezien de hoge concentratie CO zijn er ook kankerverwekkende PAK als benzo(a)pyreen in de rookgassen
te verwachten.
Graag een bevestiging van ontvangst.
Vriendelijke groeten,

Drs. Johan G. Vollenbroek
Voorzitter van MOB
Bijlagen: Uittreksel KvK en advies aan commissie Remkes mbt biomasscentrales van 28 februari
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