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Geachte Voorzitter,
Bijgevoegd treft u een afschrift aan van de brief van ons college aan de Mobilisation of the Environment (MOB)
over problematiek met kwik in de Noordzee en Waddenzee.
Volgens de adressering is de brief tevens gestuurd aan Provinciale Staten.
Wij gaan ervanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W~Smftrseeretaris
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Geachte heer Vollenbroek,
In uw brief d.d. 27 november 2014, waarin u, mede namens Stichting Natuur en Milieu, Greenpeace, Wadden¬
vereniging, Stichting natuur en milieu en Milieufederatie Groningen aangeeft dat de milieukwaliteitsnormen
voor biota in de Waddenzee fors worden overschreden, heeft u de volgende vier verzoeken aan het College
van Gedeputeerde Staten van Zeeland gericht:
1.
2.

3.

4.

Met onmiddellijke ingang de minimalisatieverplichting van toepassing te verklaren op alle emissies en
lozingen van kwik en kwikverbindingen in het kader van nieuwe vergunningen voor emissies naar lucht
en lozingen op water. De NER (www.infomil.nl) geeft hiervoor gedetailleerde instructies.
Met onmiddellijke ingang de minimalisatieverplichting van toepassing te verklaren op bestaande ver¬
gunningen voor emissie naar lucht en lozing op water van kwik en kwikverbindingen. Via ambtshalve
wijzigingen dient de minimalisatieverplichting in bestaande vergunningen te worden opgenomen en de
vergunde kwikemissie naar beneden te worden bijgesteld. Zo nodig verzoeken wij u om de voorliggende
brief als een formeel verzoek tot actualisatie van alle in het verleden afgegeven lozingsvergunningen
waarbij de lozing van kwik relevant is.
Het bestaande monitoringsprogramma met onmiddellijke ingang zodanig aan te passen dat dit ook toe¬
gesneden wordt op de toetsing aan de milieukwaliteitsnorm van 0,02 mg kwik/kg vlees (totaal van kwik
en kwikverbindingen) in prooidieren conform het Bkmw van 2009 en de OSPAR-normering van 0,07 mg
kwik/kg droog gewicht voor kwik in sediment en van 0,100 mg/kg en van 0,160 mg/kg resp. voor eieren
van scholeksters en visdiefjes.
Een plan van aanpak op te stellen met als doel dat kwikconcentraties in biota tot onder de boven¬
genoemde Nederlandse/Europese norm uit het Bkmw wordt teruggebracht. Tevens dient te worden
voldaan aan de door OSPAR aangehouden normen. Immers, Nederland is ook gecommitteerd aan het
OSPAR verdrag.

Wij hebben ons bij de beantwoording van deze brief laten adviseren door de Regionale Uitvoeringsdienst
Zeeland (RUD Zeeland). RUD Zeeland voert sinds 1 januari 2014 de vergunningverlening, het toezicht en de
handhaving op milieugebied voor ons uit.

De provincie is bevoegd gezag voor de Wet milieubeheer en (Wm)-vergunningen van bedrijven waarin onder
andere eisen aan kwikemissie naar de lucht worden gesteld. De waterkwaliteitsbeheerder (de waterschappen
en Rijkswaterstaat) is het bevoegd gezag voor de vergunningverlening van directe lozingen op het opper¬
vlaktewater. Onze reactie op de punten 1 en 2 van uw brief gaat dus alleen over de emissies naar de lucht.
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De provincie stelt daarnaast geen monitoringsprogramma voor de Noordzee en de Waddenzee op. Deze taak
ligt bij Rijkswaterstaat. Hetzelfde geldt voor het door u verzochte plan van aanpak. Hiervoor dient u zich tot
het ministerie van Infrastructuur & Milieu te richten. Voor de beantwoording van vraag 3 en 4 sluiten wij dan
ook aan bij de beantwoording van het ministerie van Infrastructuur & Milieu.
Ad. 1 en 2
Wij onderkennen met u het belang van het zoveel mogelijk terugdringen van de kwikemissie. Als bevoegd
gezag voor de Wabo zien wij het dan ook als onze verantwoordelijkheid om de kwikemissies van bedrijven
naar de lucht op adequate wijze te reguleren. Voor lozingen op oppervlaktewater zijn wij geen bevoegd gezag
en verwijzen wij u naar de waterkwaliteitsbeheerders.
Afhankelijk van het type activiteit dat vergund wordt, wordt de emissie van kwik naar de lucht gereguleerd door
de daaraan verbonden voorschriften uit de omgevingsvergunning milieu dan wel gelden hiervoor algemene
regels uit het Activiteitenbesluit.

Voor IPPC installaties is het voldoen aan BBT-conclusies en Nederlandse BBT documenten als de
Nederlandse Emissierichtlijn (NeR) een wettelijke eis. Aanvullend wordt per geval steeds bekeken of stringen¬
tere emissiegrenzen mogelijk en haalbaar zijn om invulling te geven aan de minimalisatieverplichting zoals die
voor kwik op grond van de NeR (binnenkort: Zeer Zorgwekkende Stoffen in het Activiteitenbesluit) geldt.
De minimalisatieplicht houdt in dat de emissie van kwik zoveel mogelijk wordt voorkomen of, indien dat niet
mogelijk is, zoveel mogelijk beperkt dient te worden. Over wat technisch mogelijk én kosteneffectief is in een
gegeven situatie kunnen bedrijf, bevoegd gezag en derde belanghebbenden verschillen van inzicht. In laatste
instantie is het de rechter die daarover zo nodig een bindende uitspraak doet.

Het inwerking treden van nieuwe wet- en regelgeving en het voortschrijden van de stand van de techniek,
maken het noodzakelijk om regelmatig te beoordelen of eenmaal verleende vergunningen aanpassing
behoeven
In de handhavingsnota van de provincie "Oog op Zeeland" staat beschreven hoe de provincie ervoor zorgt dat
de milieuregels door iedereen worden nageleefd. De essentie is: "voorkomen is beter dan genezen" Bedrijven
die het milieu aanzienlijk belasten vallen onder het Besluit risico zware ongevallen (Brzo). In de handhavingsstrategie Brzo staat beschreven hoe de veiligheid van werknemers, milieu en omwonenden beschermd moet
worden. Het milieubeleid van de provincie is vastgelegd in het omgevingsplan Zeeland 2012-2018. In dit beleid
is aangegeven dat elke inrichting waarvoor Gedeputeerde Staten van Zeeland het bevoegd gezag zijn om de
7 jaar wordt onderworpen aan een actualiseringstoets. Hierbij wordt ook de herbeoordeling van de minimali¬
satieverplichting als bedoeld in § 3.2.1 NeR betrokken. Leidend bij deze toetsing is het voldoen aan de eisen
die de wet stelt in artikel 2.30, eerste lid, Wabo jo artikel 5.10, eerste lid, Bor.
Op de hiervoor beschreven wijze doen wij binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving en jurisprudentie
ons bieden redelijkerwijs al het mogelijke om de kwikemissies naar de lucht verder te doen afnemen.

Ad 3 en 4
Voor de beantwoording van deze vragen verwijzen wij naar de reactie van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu op uw brief, aangezien het monitoringsprogramma waar u op doelt door dit ministerie wordt opgesteld.
Ook voor het door u gevraagde actieplan verwijzen wij naar het ministerie; indien een dergelijk actieplan
noodzakelijk is dient dat ten minste op landelijk niveau, maar, gelet op het feit dat het in zee aanwezige kwik
van over de hele wereld afkomstig is, op Europese of bij voorkeur wereldschaal te worden opgepakt.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

lan, voorzitter

A.W~ginil, seuétaris
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