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Adviesburo Aveco de Bondt
Provincie ZH
P&V-Loz (J.G.Jongsma)
HDH-industr. (A.Noort)

Versluys & Zoon BV
t.a.v. de heer T.C. de Wit
Postbus 47
2410 AA Bodegraven

Leiden,

Geachte heer De Wit,
Op 12 oktober 2007 hebben wij namens u, van het adviesbureau Aveco de Bondt te
Driebergen een melding ontvangen waarin de veranderingen binnen uw bedrijf/inrichting zijn
beschreven. Tengevolge van deze veranderingen is de lozingssituatie ter plaatse niet meer in
overeenstemming met de bij besluit van 17 april 2000, met als kenmerk 9903736/V.34083,
verleende vergunning situatie op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo).
De veranderingen ten opzichte van de verleende Wvo-vergunning betreffen:
• het huishoudelijk afvalwater (300 m3 per jaar) wordt aangesloten op het vuil waterriool;
• het afvalwater in totaal circa 35 m3 per jaar, afkomstig van een was-/tankplaats, wordt
aangesloten op de bedrijfsriolering;
• de lozing van verontreinigd hemelwater zal, door het met bijna 90% reduceren van de
opslagcapaciteit van teerhoudend asfaltpuin (frees en schollen), in kwaliteit sterk verbeteren.
Uit toetsing is gebleken dat deze veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige
gevolgen voor de waterkwaliteit dan onder de verleende vergunning is toegestaan. Derhalve
accepteren wij uw melding als een melding op grond van artikel 8.19 van de Wm (Wet
milieubeheer).
De acceptatie van deze melding zal door middel van publicatie in een huis-aan-huis blad
kenbaar worden gemaakt in de gemeente Bodegraven. Derden-belanghebbenden kunnen
gedurende zes weken na de dag van publicatie bezwaar maken tegen de acceptatie van de
melding en hebben daarna een beroepsmogelijkheid.
Na het (ongebruikt) verstrijken van de bezwaren termijn treedt de acceptatie in werking en
zijn de veranderingen onderdeel van de aan u verleende Wvo-vergunning geworden. Overigens betekent dit niet dat de wijzigingen ook onderdeel zijn geworden van uw eventuele
vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Als de verandering van activiteiten ook een
wijziging betekent ten opzichte van de aan u verleende Wm-vergunning, dan moet u hierover contact opnemen met het Wm-bevoegd gezag.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Een afschrift van deze brief hebben wij gestuurd naar:
• Adviesbureau Aveco de Bondt, t.a.v. M.J. Passtoors, postbus 223, 3970 AE Driebergen;
• Provincie Zuid-Holland, afdeling Vergunningen, t.a.v. dhr. J. Koedoot, Postbus 90602,
2509 LP Den Haag;
• de gemeente Bodegraven.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Ir. J. P.T. Garis,
hoofd Plantoetsing en Vergunningverlening
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MINUUT/afschrift aan:
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Adviesbur. Aveco de Bondt
Prov. ZH

Wet verontreiniging oppervlaktewateen
Melding op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer
V.34083
Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben een melding geaccepteerd van Versluys en Zoon BV te Bodegraven. Het gaat om een verandering in de lozingssituatie
binnen genoemd bedrijf ter plaatse van de Dammekant 90-91 in Bodegraven.
De melding heeft betrekking op een wijziging in de lozingssituatie van het bedrijf. Tengevolge van deze
wijziging is de lozingssituatie niet meer in overeenstemming met de huidige lozingsvergunning. Deze
verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit dan onder de
verleende vergunning is toegestaan. De lozingsvergunning behoeft niet te worden gewijzigd.
U kunt de stukken van 13 december 2007 tot en met 23 januari 2008 inzien bij:
- de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening, team Lozingen, van het
hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg l in Leiden (buiten
kantooruren op verzoek, tel. 071-3063450 / 3063453).

Voor informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Plantoetsing en
Vergunningverlening (de heer ing. J.G. Jongsma tel. 071 - 3063499).
Leiden, 5 december 2007
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