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Geachte,
Op 18 december 2020 hebben wij van u een verzoek ontvangen om informatie op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur. U vraagt aan om de vergunningsaanvraag voor een omgevingsvergunning
van PTO Heerenveen van 14 augustus 2020, en alle andere stukken die wij wat betreft PTO Heerenveen
onder ons hebben.
Wij hebben uw verzoek toegewezen. Wel hebben wij een aantal gegevens onleesbaar gemaakt. We
lichten dat als volgt toe.
Behandeling van het verzoek
Wij hebben de documenten, die binnen uw verzoek vallen, verzameld en PTO gevraagd om een
zienswijze te geven over openbaarmaking daarvan. PTO heeft daar gebruik van gemaakt. PTO heeft
verzocht een aantal passages niet openbaar te maken omdat dit concurrentiegevoelige informatie
betreft en als bedrijfs- en fabricagegegevens kunnen worden beschouwd, die vertrouwelijk aan de
overheid zijn meegedeeld.
Besluit
Wij wijzen uw verzoek toe, behoudens voor wat het volgende betreft.

Persoonsgegevens
In de documenten bevinden zich persoonsgegevens in de vorm van namen, handtekeningen, functies,
directe telefoonnummers en e-mailadressen.

Op grond van artikel 10 lid 2 van de Wob, in samenhang met artikel 5 lid 1 en artikel 6 lid 1 van de
AVG, vinden wij het belang van openbaarheid van persoonsgegevens niet opwegen tegen het belang
van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Daarom hebben wij deze gegevens onleesbaar
gemaakt. De onleesbare gegevens worden niet openbaar gemaakt, behalve in elektronisch beveiligde
documenten. Deze laatste documenten maken wij geheel openbaar.

Bedrijfs- en fabricagegegevens
In de onderstaande documenten maken wij een aantal gegevens niet openbaar, omdat wij van oordeel
zijn dat hierin bedrijfs- en fabricagegegevens zijn opgenomen die PTO vertrouwelijk aan ons heeft
meegedeeld, als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur.
Het gaat om een aantal versies van de toelichting op de aanvraag, namelijk:
a.

429889_5383411_1597412040688_Aanvraag_oprichtingsvergunning_PTO_Heerenveen_14082020
_-_definitief D2020-0456

b.

450388_Aanvraag oprichtingsvergunning PTO Heerenveen 30102020 - aanvulling D2020-066185

c.

451354_Aanvraag oprichtingsvergunning PTO Heerenveen - 04112020 D2020-067151

d.

Aanvraag oprichtingsvergunning PTO Heerenveen 09102020.

In deze documenten zijn steeds op dezelfde passages gegevens onleesbaar gemaakt, namelijk:
•

Paragrafen 1.3.9; 3.3.4.3; 3.3.4.7, bijlage 7 (pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7): hierin zijn vermogens
en energiegebruik van elektrische installaties opgenomen. Deze gegevens worden op verzoek
van de aanvrager tot de bedrijfsvertrouwelijke bedrijfsgegevens gerekend, tenzij zijn uit
andere documenten zijn af te leiden;

•

Paragraaf 3.2: bedrijfsgegevens over leveranciers;

•

Paragraaf 3.3: maximale capaciteit van een reactor. De typische samenstelling (volumefracties
en verbrandingswaarde) van het pyrolysegas is specifiek voor het bedrijfsproces;

•

Paragraaf 3.3.2.1: Pyrolysecyclus is specifiek voor het proces;

•

Paragraaf 3.3.2.3 en bijlage 7 (paragraaf 7.1): Temperatuur is specifiek voor het proces;

•

Paragraaf 4.9: hierin zijn concurrentiegevoelige gegevens opgenomen over de opstartfase;

•

Bijlage 1: specifieke gegevens van de wijzen van voorbewerking, de pyrolyse-unit, de
destillatie-unit, het pyrolysesysteem, het destillatiesysteem en de rookgasreiniging;

•

Bijlage 7: specificaties van het kunststofafval en afvalolie na pyrolyse, specificaties van de
pyrolyse (paragraaf 4), destillatie (paragraaf 5), specificatie van het rendement (paragraaf 7.1).
Deze gegevens vormen de voornaamste kenmerken van het pyrolyseproces en zijn
bedrijfsvertrouwelijk;

•

Bijlage 15: risico's zijn conform eigen ontwikkeld systeem ingeschat. Rating, impact en
omschrijving impact zijn daarmee bedrijfsvertrouwelijk.

e.

Verder bevat het document 429874 _ 5383411_1597410895158_Bijlage_12_-_Rookgasreiniging
D2020-045672 bedrijfs-en fabricagegegevens, namelijk gegevens over rookgasdebiet voor
behandeling, een uiteenzetting van de technologie voor NOx-verwijdering, een beschrijving van
het proces, een schematische weergave van het proces en gegevens over rendementen en
procesinformatie.

Deze gegevens zijn onleesbaar gemaakt en worden niet openbaar gemaakt.
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Bezwaar, uitgestelde toezending en voorlopige voorziening
Wij stellen de openbaar te maken documenten ter beschikking met ingang van twee weken na
verzending van dit besluit en de kennisgeving aan PTO, ter uitvoering van artikel 6 lid 5 van de Wet
openbaarheid van bestuur. PTO sturen wij een kopie van dit besluit.
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u sturen
naar:
Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen
Postbus 97
9640 AB Veendam
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met
meneer K. Visser van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598-788331.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen,
namens deze,

Mevrouw N.D. Baars
Directeur Omgevingsdienst Groningen
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