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Onderwerp: Mestfraude

Geachte mevrouw Pallandt,

Bij boven aangehaalde brief stelt u ons vragen op grond van artikel 60 reglement van orde algemeen bestuur
over m estfraude mestverwerki n gsfabrieken (co-verg isters).

Wij hebben uw brief besproken in onze vergadering van 11juni 2019 en besloten u als volgtte antwoorden.

Uw vragen hebben wij hieronder per vraag beantwoord.
In het NRC d.d. 16 meijl.l wordt geschreven over een rapport'Co -vergisting': duurzame energie of
afvallozing?'

Vraao
Wilt u het rapport (indien nodig) opvragen en ter beschikking stellen aan alle AB-leden?
Antwoord
Wij zullen dit rapport opvragen en dan ter beschikking stellen aan alle AB-leden.

Vraag
Zijn er binnen het werkgebied van waterschap Brabantse Delta co-vergisters gevestigd?
En zo ja, voldoen deze aan de voorwaarden?
Antwoord
Er zijn binnen ons beheersgebied 3 co-vergisters gevestigd. Eén bedrijf loost via de gemeentelijke riolering op
onze rwzi Waalwijk. De twee andere bedrijven lozen geen afvalwater.

Vraag
Handhaaft het waterschap Brabantse Delta om te voorkomen dat de giftige stoffen van de co-vergisters in de
bodem en het oppervlaktewater komen? En op welke wijze? Hoe intensief en hoe vaak?
Antwoord
Ons waterschap heeft geen indicatie dat er dergelijke praktijken aan de orde zijnlziin geweest bij de co-
vergisters binnen ons beheersgebied. Het waterschap voert regulier toezicht uit bij deze bedrijven en geeft in
2019 extra aandacht aan deze bedrijven om te toetsen of dat de afvalwaterstromen voldoen aan de
verwachtingen en eisen.

Vraag
Heeft u in de periode waar het rapport over gaat, en daarna, overtredingen geconstateerd, als het gaat om
het lozen van afvalwater door co-vergisters?
a. Zo ja, wat heeft u geconstateerd?
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b.Welke acties heeft u, of hebben andere overheden, ondernomen?
c.Hoeveel boetes zijn er uitgekeerd? En helpt dit?
Antwoord
De door ons uitgevoerde controles geven geen indicatie dat de aan de orde zijnde stoffen zijn bijgemengd.
Het is ons bekend dat door de omgevingsdienst eenmaal is gehandhaafd tegen het bedrijf dat via de riolering
op onze rwzi Waalwijk loost. Hier was geen sprake van het bijmengen van de desbetreffende gevaarlijker
stoffen.

Vraag
Zijn de stoffen die via co-vergisters in het oppervlaktewater komen voldoende bekend?
En zijn de gebruikte meetmethoden voldoende geschikt om die verschillende stoffen waar het in het artikel
over gaat (verfslib, xtx etc.) te onderscheiden? Het waterschap beschouwde deze co-vergisters als niet lozers
of lozer via het riool. Het artikel maakt dat het waterschap in 2019 meer aandacht besteedt aan inzicht in de
waterstromen en kwaliteit daarvan rondom deze bedrijven.
Antwoord
Het waterschap bepaalt het doel per monstername en waarop geanalyseerd dient te worden. Voor zover
details over specifieke stoffen of vereiste meetmethoden of bemonstering nog niet bekend zijn binnen het
waterschap dan wordt deze informatie ingewonnen bij deskundige partijen.

Vraag
Deelt u onze mening dat het bericht aanleiding geeft om in 2019 extra controles te gaan uitvoeren bij co-
vergisters?
Antwoord
Ja, extra toezicht bij deze 3 bedrijven ligt in de rede.

Vraag
Kan er in het handhavingsuitvoeringsprogramma 2019 extra aandacht aan co-vergisters besteed worden? Zo
ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Binnen het beheersgebied van Brabantse Delta is sprake een drietal (co-)vergisters. Twee bedrijven lozen
geen afvalwater en één bedrijf loost via de riolering op rwzi Waalwijk.
Het waterschap voert regulier toezicht uit bij deze bedrijven en geeft ín 2019 extra aandacht aan deze
bedrijven om te toetsen of dat de afvalwaterstromen voldoen aan de verwachtingen en eisen. Toezichtvormen
die daarbij kunnen worden toegepast zijn o.a. monstername, administratief toezicht of uitgebreid toezicht ter
plaatse.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uw brief en ons antwoord daarop worden
overeenkomstig artikel 60 reglement van orde algemeen bestuur ook geagendeerd voor de vergadering van
het algemeen bestuur van 11juni 2019 en op de website van het waterschap geplaatst.
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