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Geacht college, 

 
Hierbij brengen wij onze zienswijze naar voren op het ontwerpbesluit van 26 april 2021, kenmerk: 

2021-FUMO-0051483. Het ontwerpbesluit heeft betrekking op de locatie van Friesland Campina, 

Verlaatsterweg 26 Gerkesklooster en betreft twee wijzigingen van de lozingsnorm voor het lozen 
van proceswater zoals die was opgenomen in de revisievergunning van 19 juni 2018. 

 
De eerste wijziging heeft betrekking op het verhogen van de maximale vuillast van gemiddeld 

9.000 vervuilingseenheden (ve), gemeten over 7 achtereenvolgende etmalen, naar 11.000 ve. 

De tweede wijziging betreft de wijze van bepaling van de norm voor de minimale vuillast per 
geloosde m3. Voorgesteld wordt deze te verhogen van 3,6 naar 3,8 ve/m3. 

 
In het ontwerpbesluit wordt gesteld dat de voorgenomen wijzigen voldoen aan de stand der 

techniek en dat door de lozingen mogelijk te veroorzaken verontreiniging van het 
oppervlaktewater en schade aan de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in 

voldoende mate kunnen worden tegengegaan en voorkomen door het stellen van voorschriften. 

 
Het proceswater wordt, voordat het wordt aangeboden aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie, 

geloosd op de gemeentelijke riolering. Bij Friesland Campina en de gemeente is bekend en tevens 
aantoonbaar gemaakt dat de gemeentelijke riolering beschadigd is door het lozen vanaf de locatie 

Verlaatsterweg 26 Gerkesklooster. De doelmatige werking van het gemeentelijk riool kan 

daardoor op dit moment niet worden gegarandeerd. De gemeente is met Friesland Campina in 
gesprek om tot een oplossing te komen. Een wijziging van de lozingsnorm kan de werking en 

kwaliteit van het gemeentelijke riool in de huidige toestand verder verslechteren. 
 

Uit het ontwerpbesluit blijkt niet wat de gevolgen van het wijzigen van de lozingsnorm zijn op de 
werking van het gemeentelijk riool in de huidige toestand.  

Er wordt gesproken over een analyse, maar een verantwoording van de resultaten van deze 

analyse, in relatie tot de reeds bestaande problematiek (effecten lozingen op gemeentelijke riool), 
vindt niet plaats en onduidelijk is of aanpassing van de te lozen eenheden en de vuillast tot 

verdere schade aan de gemeentelijke riolering kan leiden. 
 

Zolang geen passende oplossing is gevonden voor het herstel van de huidige toestand van het 

riool en niet duidelijk is of verdere verhoging van de huidige lozing en de lozingsnorm tot verdere 



 

 

schade aan het gemeentelijke riool kan leiden, vinden wij het niet verantwoord om de vergunning 

aan te passen (wijzigen lozingsnorm voor afvalwater). 
 

Gezien het bovenstaande zijn wij van mening dat het ontwerpbesluit onvoldoende is onderbouwd 
en onvoldoende is gemotiveerd. Wij verzoeken u daarom om geen medewerking te verlenen aan 

a. het verder verruimen van de omvang lozingen en b. de verhoging van de minimale vuillast. 

 
Voor vragen naar aanleiding van deze zienswijze kunt u contact opnemen met onze medewerker 

de heer K.F. Slagman, e-mail: kf.slagman@achtkarspelen.nl, telefoon: 14 0511. 
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 

mailto:kf.slagman@achtkarspelen.nl

