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Kennisgeving

Inspraak Milieueffectrapport
Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid hebben op
2 1 ju n i 201 7 het Milieueffectrapport (MER) en vergunningaanvragen op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet (Wtw) ontvangen van Lyondell Chemie Nederland
B.V. locatie Maasvlaktevoor het uitbreiden van haar inrichting met een installatie voor de verwerking
van Caustic Waste Water (CWW) aan de Australiëweg 7, 3199 KB Rotterdam-Maasvlakte.
Voor de besluitvorming over deze vergunningaanvragen is een MER opgesteld, Voor dit MER is op
9 januari 2012 een advies over de reikwijdte en detailniveau uitgebracht waar het MER aan dient te
voldoen. De DCMR Milieudienst Rijnmond coördineert namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
de voorbereiding en behandeling van het MER en de vergunningaanvragen. Zowel Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland als Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid hebben het MER getoetst aan de
wettelijke regelingen en aan het advies over de reikwijdte en detailniveau en de vergunningaanvragen
zijn in behandeling genomen.
Inzage
Het MER, de vergunningaanvragen en de overige relevante stukken liggen van6 juli 2017tot en met
16augustus 2017 op werkdagen ter inzage bij:
-

e

Bibliotheek Rotterdam, 5 etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag
t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);
de gemeente Westland, Omgevingscontactcentrum, Stokdijkkade 2 te Naaldwijk (op afspraak, tel.
nr. 14 0174);
de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje (tijdens de openingsuren);
de Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 teHoek van Holland (na telefonische
afspraak tel nr.: 14 010);
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid, Boompjes 200 te Rotterdam;
de DCMR Milieudienst Rijnmond, van 8.30 - 17.00 uur, Parallelweg 1 te Schiedam,

tel. nr. 010 - 246 86 21.
Zienswijzen
Eenieder kan tot en met 16augustus 2017schriftelijk en/of mondeling zienswijzen over het MER naar
voren brengen. Wij wijzen erop dat de zienswijzen slechts betrekking kunnen hebben op het niet voldoen
van het MER aan de wettelijke regels, mede gelet op de eerder gegeven advies over de reikwijdte en
detailniveau, dan wel op onjuistheden die het rapport bevat.
.
Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam, onder vermelding van nr. 999947781.
Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer
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B. Wachelder, tel. nr. 010 – 246 80 68.
Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.dcmr.nl
Zaaknummer: 999947781
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