09.07609
an

Rijnland

uw kenmerk:

MINUUT/afschrift aan:/
HDH (L. Cleef)
P&V( P. van Nieuwenhuizen)
VROM-inspectie -^
Prov ZH
Gem Zoeterwoude "'

Heineken Nederland B.V.
t.a.v. de heer Meijer
Burgemeester Smeetsweg l
2382PH Zoeterwoude

-/-

uw brief van:

27 februari 2009

ons kenmerk:

09.07609

bijlagen:

l

inlichtingen:

Dhr. ing. P. van Nieuwenhuizen

doorkiesnummer:

071 3063467

onderwerp:

Artikel 8.19 Win: Acceptatie
melding van wijziging van de gehele
brouwerij Heineken

Leiden,

il 9 MAART 2009

Geachte heer Meijer,
Op 27 februari 2009 ontvingen wij van u een melding, in de vorm van een Wm
revisievergunning, waarin de veranderingen van activiteiten in uw bedrijf gelegen aan de
Burgemeester Smeetsweg l te Zoeterwoude zijn beschreven.
Tengevolge van deze veranderingen is de lozingssituatie ter plaatse niet meer in
overeenstemming met de bij besluit van 22 september 2003, met kenmerk
01.00103/V.35449 verleende vergunning op grond van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (Wvo).
De veranderingen ten opzichte van de verleende Wvo-vergunning betreffen:
Optimalisatie van het brouwproces evenals ondersteunende processen, aangaande
energie, water, AWZI, koeling, koolzuur en perslucht, waardoor op efficiënte wijze
per brouwsel meer bier gebrouwen kan worden;
Uitbreiding van de verpakkingslijnen en opslag;
Aanvulling van de processtap: aanvoeren van mout per schip.
De veranderingen staan beschreven in de aanvraag Wm vergunning (ons kenmerk:
09.06058).
Uit toetsing is gebleken dat deze veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige
gevolgen voor de waterkwaliteit dan onder de verleende vergunning al is toegestaan.
Derhalve accepteren wij uw melding als een melding op grond van artikel 8.19 Wet
milieubeheer juncto artikel 7, lid 5 Wvo.
De acceptatie van deze melding zal door middel van publicatie in een huis-aan-huis blad
kenbaar worden gemaakt in de gemeente Zoeterwoude. Van deze openbare bekendmaking
vindt u hierbij een afschrift.
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Derde-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 bezwarentermijn treedt de acceptatie in werking en
zijn de veranderingen onderdeel van de aan u verleende Wvo-vergunning geworden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

drs. G.L. van Mourik,
hoofd afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening

kopie aan:
- Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude;
- Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland, t.a.v. mevrouw N. Buiter;
- VROM inspectie regio Zuidwest.
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BEKENDMAKING MELDING
OP GROND VAN ARTIKEL 8.19 WET MILIEUBEHEER

V.35449

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van
Rijnland maken bekend dat zij op 27 februari 2009 een melding
op grond van artikel 8.19 van de Wet Milieubeheer hebben
ontvangen van Heineken Nederland B.V. te Zoeterwoude m.b.t.
de inrichting van de Heineken-brouwerij aan de Burgemeester
Smeetsweg l te Zoeterwoude.
Onderwerp melding
De melding heeft betrekking op een verandering in de lozingssituatie binnen de inrichting van de Heineken-brouwerij ten
opzichte van de in de vergunning vergunde lozingssituatie,
zoals beschreven in het besluit van 22 september 2003, met
kenmerk 01.00103/V.35449, zijnde de vergunning op grond van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Het betreft o.a. het optimaliseren van het brouwproces,
evenals de ondersteunende processen, aangaande energie, water,
de afvalwaterzuiveringsinstallatie, koeling, koolzuur en perslucht, waardoor op efficiëntere wijze geproduceerd kan worden.
De gemelde verandering leidt niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit dan onder de
verleende vergunning is toegestaan. De lozingsvergunning
hoeft niet te worden gewijzigd. De melding is beoordeeld en
geaccepteerd als een melding op grond van artikel 8.19 van de
Wet milieubeheer.
Inlichtingen
Voor informatie over deze aangelegenheid kunt u gedurende
6 weken na datum van deze publicatie contact opnemen met
ing. P. van Nieuwenhuizen (tel. 071-3063467).
Leiden, 19 maart 2009.
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