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Met bovengenoemde brief stelde u, als coordinerend bevoegd gezag, de Commissie voor 
de milieu-effectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid advies uit te brengen over de 
toetsing van het milieu-effectrapport (MER) over de definitieve berging van jarosiet 
in het bekken 4a bij de zinkfabriek Budelco b.v. 
Overeenkomstig artikel XXII, lid 4 van het overgangsrecht van de Wet milieubeheer en 
artikel 41z van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene (Wabm) bied ik u hierbij het 
advies van de Commissie aan. 
Zoals blijkt uit het advies. beoordeelt de Commissie het MER als voldoende voor de 
besluitvorming. Uiteraard is deze beoordeling van de informatie in het MER geen oor
deel over de wenselijkheid van definitieve opslag als uiteindelijke oplossing voor de 
jarosietproblematiek. 
De Commissie blijft graag op de hoogte van de verdere ontwikkeling van dit project en 
hoopt met dit advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming over 
de voorgenomen activiteit. 

In afschrift aan: - Waterschap de Dommel 
- Ministerie V.RO.M. bureau 
Vergunning WCA 

Secretariaat: Arthur van Schendelstraat 800 
Utrecht, tel.: 030 - 347 666 
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Hoogachtend, 

ir. K.H. Veldhuis 
voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
jarosietberging/-vexwerking Budelco 
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1. INLEIDING 

Budelco b.v. te Budel wil jarosiet, dat als (chemische) afvalstof ont
staat tijdens de zinkproduktie, definitief opslaan in een bekken, dat 
al is aangelegd voor tijdelijke opslag van jarosiet 1 

). Deze opslag 
is bedoeld om capaciteit te scheppen voor de opslag van dat jarosiet, 
dat ontstaat tussen 1993 en uiterlijk 1998. Budelco hoopt na 1998 een 
ander zinkerts te kunnen verwerken, waardoor geen jarosiet meer ont
staat. Verwerking van jarosiet is in eerdere studies onderzocht, maar 
bleek financieel-economisch niet haalbaar voor Budelco. 
Op basis van de richtlijnen voor een milieu-effectrapport voor opslag 
en verwerking van jarosiet, die op 10 augustus 1989 zijn vastge
steld 2 ). heeft Budelco een nieuw MER opgesteld. Het MER is op vrij
dag 26 februari 1193 ingediend. Als coordinerend bevoegd gezag heeft 
de provincie Noord-Brabant de Commissie voor de m.e.r. op 7 mei ver
zocht het MER te toetsen' ]. Ook werd het MER openbaar gemaakt • ]. 
Uitgebreider informatie over het project, de gevolgde procedure en de 
werkgroep, die namens de Commissie adviseert over dit project, is el
ders opgenomen s). 

Bij de advisering zijn tevens de . inspraakreacties en adviezen betrok
ken, die via de provincie Noord-Brabant zijn binnengekomen. Aangezien 
deze reacties zich richten op de toelaatbaarheid van het voornemen en 
niet op de aspecten die in het MER beschreven zijn of beschreven zou
den moeten zijn. verwijst het advies niet naar deze reacties • ). 
Het is de taak van de Commissie m.e.r. om te toetsen, of de inhoud van 
het MER voldoet aan de wettelijk hieraan gestelde regels' ]. Daarbij 
hoort ze mede te letten op door het bevoegd gezag gegeven richtlijnen 
voor het MER en op de eis, dat een MER geen onjuistheden bevat •). 

1 Hleivoor is vergunning verleend op basis van een milieu-effectrapport. het zogeheten MER '90. 
2 Deze richtlijnen dienden tevens als uitgangspunt voor de milieu-effectrapporten over de tljdelijke op

slag van jarosiet in bekken 4 en over de veiwerking van jarosiet. Voor de zogeheten co-treatment (ver
werking van jarosiet te zamen met andere afvalstoffen) werd een afZonderlijke m.e.r.-procedure doorlo
pen. 

3 Zie bijlage 1. 
4 Zie bijlage 2. 
5 Zie bijlage 3. 
6 De reacties zijn genummerd. Een overzicht is opgenomen in bijlage 4. 
7 Zie artikel 4lj van de Wabm. Dit advies velWijst per hoofdstuk naar het betreffende lid van dit wets

artikel. 
8 Wabm, artikel 4lw, tweede lid. 
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2. 

3. 

3.1 

ALGEMEEN OORDEEL OVER HET MER 

De Comrnissie beoordeelt het MER als positief. Alie voor de besluitvor
ming relevante inforrnatie over altematieven en milieu-consequenties 
is voorhanden en overzichtelijk gepresenteerd. 

TOETSING OP ONDERDELEN 

Probleemstelling en doel 

Op basis van de voorgeschiedenis van de voorgenomen activiteit en de 
verkregen vergunning is het doel voldoende omschreven en logisch. 

Het MER geeft aan. <lat de voorgenomen activiteit moet worden gezien in 
samenhang met de nag te starten initiatieven om oak het overige jaro
siet en AWN-gips in de bekkens 1, 2 en 3 dejtnitief op te slaan en het 
zinkproces, door voomamelijk grondstojfenaanpassing. zo uit te voeren 
dat in de nabije toekomst geenjarosiet meer zal ontstaan • 1. 
Verzuimd wordt echter deze samenhang aan te geven. Inrniddels is al wel 
duidelijk, <lat Budelco op korte terrnijn wil starten met een nieuwe 
m.e.r.-procedure ten behoeve van de definitieve opslag van het mate
riaal uit de bekkens 1, 2 en 3. Het MER zelf 1 ° I maakt niet duidelijk, 
welke consequenties de geplande overschakeling naar ijzerarrn zinkerts 
uit Australie heeft voor het ontstaan van AWN 1 1 l-gips. 
De Cornrnissie zal in haar advies voor richtlijnen in de nieuw te star
ten m.e.r.-procedure aandacht voor deze kwestie vragen. 

3.2 Activiteit en alternatieven 

Het MER is zeer resoluut in de afwijzing van de optie om droog te 
storten. Als argumenten worden o.a. gegeven: 
• het hoge energiegebruik 1 2 l: 
• stofVorrning tijdens het storten. 
De Cornrnissie merkt op, <lat stofVorrning niet alleen te voorkomen is 
door de besproken opties <D volledig overkapt storten @ partieel over
kapt storten, d.w.z. compartirnentering @ storten in big bags. Ook een 
optie waarbij het materiaal niet geheel droog zou worden gestort (op 
dezelfde manier als bij poederkoolvliegas) zou tot de mogelijkheden 
behoren. 

9 MER, biz. 32 {§ 2.8). 
10 De vergunningaanvraag bevat hierover meer informatie. 
11 AWN= afvalwaterneutralisatie. 
12 MER. biz. 69, par. 5.2.1, 12e tekstregel. Overigens is het woord energi.e hier weggevallen. 
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Ten aanzien van de optie van storten in big bags wordt alleen een ma
nier van vulling van het bekken beschreven, waarbij dit laagsgewijze 
in gebruik wordt genomen. Dit leidt ertoe. dat na elke laag big bags 
een beschermende laag nodig is om binnen het bekken met materteel te 
kunnen manoevreren. Een ingebruikname van het bekken via stapeling van 
big bags aan de randen (vulling via naast elkaar plaatsen van stapels) 
zou echter in prtncipe oak tot de mogelijkheden behoren. Dit zou het 
voordeel kunnen bieden, dat er geen afscherming per laag nodig is, en 
dat het beschikbare volume binnen het bekken dus effectiever voor ja
rosiet zelf kan warden gebruikt. 
Droog storten biedt als voordeel, dat in geval van lekkage en binnen
dringen van vocht het materiaal eerst op veldcapaciteit moet komen, 
voordat er uitspoeling kan optreden. 

Hoewel het bovenstaande zou kunnen warden beschouwd als een onvolle
digheid van het MER. meent de Commissie dat de risico's voor het mi
lieu niet aanzienlijk kunnen warden gereduceerd door droog te storten. 
ZiJ onderschrijft bovendien het argument, dat deze droging extra ener
gie zal kosten. zowel omdat een extra processtap nodig is als omdat 
het transport naar en in het bekken waarschijnlijk meer energie kost. 
Concluderend meent de Commissie, dat haar kanttekening over droog 
storten geen consequentie hoeft te hebben voor de afronding van de be
sluitvorming over de vergunningaanvragen. 

Het MER gaat uit van een tamelijk lange consolidatieperiode in het 
bekken. De Commissie wil aanbevelen om, indien de consolidatietijd 
problematisch is in verband met het aanbrengen van beschermende voor
zieningen, verticale drainage te overwegen. Deze overweging zou bij de 
vergunningverlening kunnen warden gebruikt. 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 7 mei 1993, waarln de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies ult te brengen 

-~~ Provincie 
~ Noord-Brabant 

7 M EI 1993 Provlnclehula 
Brabantlaan 1 

Correapondentle..adrea: 
Postbus 90151, 5200 MC 's·Hertogenbosch 

Telefax: 073· 123565 Telex: 50796 pbnb 

Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer 

Ona kenmerk1 215387 
Uw kenmerk 1 -

Af deling I LGM 
Doorkiasnr.1 812260 
Bijlagen 1 l 
Datum 1 7 mai 1993 
Ondarwerp I WCA/HW/WVO. 

Budelco Budal 
daf initieve barging 
jarosiat 4a veld. 

Geachta voorzitter, 

telefoon 073-812812 

Da conunissia voor da miliau-effect
rapportaga 
t.a.v. drs. M, Odijk 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

ComR1issio voor de 

mi1•.,,u·0:~0-:1rapportage 

inge11omc<n : ~ -To .. MEr~ 
numme~ : _ _sbi;f ··-·-----1 
dossier __ ;_22r;;. _ 
kopie naar : 

Hierbij dalan wij u meda, dat wij u onderhands hebben doen toekomen de 
aanvraag om ontheff ing krachtens da Wet chemische afvalatoffen, de aan
vragen om vergunningen krachtans de Hinderwet en de Wet verontreining
ing oppervlaktawateren en het bij daze aanvragen behorende Milieu
effectrapport (gebaaeerd op de richtlijnen d.d. 18 auguatus 1989) van 
Budelco BV te Budel voor hat definitief bergen van jarosiet in bak
ken 4a op hat industrieterrein (zinkfabriek) Budel-Dorplein. Daze be
scheiden zullen op 6 mai 1993 worden bekend gemaakt. Voorts zal een 
opanbare zitting naar aanleiding van het indienen van daze bescheiden 
worden gehouden op 24 mei 1993. Een kennisgeving betreffende bekend
making en openbare zitting treft u hierbij aan. 

Wij mogen u verzoeken om te adviseren nopende de volledigheid en juist
heid van hat Milieu-effectrapport ten laatste l 66n.maand na afloop van 
de in de kennisgeving aangegeven termijn. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

ir. H.D.M. Maas. 

Bonkrelotles: ING Aekenlng nr. 67.45.60.043, Postbank nr.1070176 t.n.v. Provincia Noord·Brobont 



BIJLAGE 2 

Openbare bekendmaking in Staatscourant nr. 85 d.d. 6 mei 1993 

Noord-Brabant ~ 
Wei algemene bepallngen milleuhygllne 
Bij het zinkfabricageproccs van . 
Budelco BV te Bude! komt de chenu· 
sche afvalstof jarosiet vrij. Thans ligt 
reeds ruim 2 miljoen ton jarosiet opge· 
slagen in een drietal bckkens met cen 
totale oppcrvlakte van 35 hectare. 
Gcdeputeerde Staten hebbcn aangehou· 
den druk op Budelco BV uitgeoefend 
een verwerkingsfabriek voor dczc afval· 
stof te rcaliscrcn. In 1985 ia dit 
opnieuw kcnbaar gcmaakt aan Budclco 
BV door een hindcrwctvcrgunning voor 
een dcrde bckkcn slcchts .te vcrlcn~n 
voor een pcriode van IO Jaar. In die 
pcriodc dicndc Budelco BV een vcrwer· 
kingsinstallatic te ontwikkelen en te 
rcaliscrcn. . 
Vanaf 1987 ia de milicuproblematick 

·van Budclco BV bcsprokcn in een 
· stuurgroep waarin vcrtcgenwoordigers 
van Rijk; Provincic, B~dclco BV en d~ 
wctenschapswcrcld zitting hcbbcn. Er 1s 
zccr veel cnergie en geld gcstokcn in het 
zocken naar mogclijkhcdcn voqr ~c . 
verwerkin~ van zowcl nicuw als histon• 
schc jarOSJeL 
In 1991 ia een hinderwetvergunning 
verleend voor een vierdc bckkcn. In 
dczc vergunning ia bcpaald dat dczc 
slcchts geldt tot 31 dcccmbcr 1992. 
V oor dczc datum kon hct bckken 
slcchts worden aangclcgd, doch nog 
nict wordcn gebruikt. Achtergron~ was 
daarbij dat voor dc:zc datum bcslwtvor· 
ming zou hcbbcn plaatsgevonden over 
jarosictvcrwerking. Bij het doorgaan 
van verwcrking zou hct bckken 
gcbruikt kunncn wordcn voor de 
opslag van nicuw jarosict totdat dit 
vcrwcrkt zou worden. Bij het niet door· 
~ van verwcrking zou dit bckken 
gebruikt kunnen worden voor hcrop
slag van historisch jarosict. 
Budclco BV heeft te zamen met haar 
adviacurs een procci ontwikkeld voor 
de verwerkin!! van jaroaict. In juni 1992 
zijn de bcnodi~de milie11vcrgunningen 
voor ccn jaroSJCtvcrwerkingsfabriek 
verleend. Hierna bleek verwcrking vol· 
gens Budelco B V cchter cconomiache 
nict haalbaar. Vcrvolgens is - s~.vol 
- onderzock verricht naar de mogel1Jk· 
hcid van mcdcvcrwerking van anderc 
'llleta:allioudeildc· rcststofl'cn zoa!S" zuivc' 
ringsslib en baggcrspccic. Voo,r d~ 
zogcnaamdc co-treatment optiC'ZIJD op 
1 S dcccmbcr 1992 richtlijncn ten 
behoove van milicu-cfl'cctrapportage 
vastgcstcld. Dczc vcrwcrkingsmogelijk· 
hcid wordt thanJ cchter niet meer haaJ. 
baar gcacht en mitsdicn heeft Budelco 
BV ook dczc optic opgcgcvcn. 

Hicrop hccft Budclco BV tcncinde haar 
continurteit voor de komcnde jarcn 
zckcr te atellcn, op 26 fcbruari 1993 
aanvragcn ingcdicnd voor een ont· 
hcffing krachtcns de Wet chcmischc 
afvalstofl'cn en vergunningcn krachtens 
Hindcrwct en W ct vcron trciniging 
oppcrvlaktewatcrcn bij rcspccticvclijk 
de minister van VROM, Gcdeputccrde 
Staten en hct dagclijka bcstuur van 
Watcrschap De Dommel voor het 
dcfinitief bergen van 400.000 ml van 
nieuwc jarosiet in het inrniddels aange· 
legde vierde bckken vanaf eind 
1993/bcgin 1994. Bij dczc aanvragcn is 
ccn rnilicu-cfl'cctrapport gcvoegd. 
Aanvragen, rnilicu-cfl'cctrapport en bij· 
bchorcnde stukken liggen vanaf IO rnei 
1993 gcdurcndc cen rnaand tcr inzagc 

op: ' B d I C .. hct gcrnecntehu1s tc u c , apucJJner· 
plein I, op werkdagen van 9 tot 12 uur, 
op rnaandagavondcn van 18 tot 19.30 
uur en voorts op andcre tijden na tcle· 
fonischc afspraak; 
dc bibliotheck van hct Directoraat· 
Gencraal Milicubchccr, Rijnstraat 8 te 
's·Gravenhagc op werkdagen va 9 tot 
17 uur; 
de sccrctaris van Watcrschap De Dorn· 
me!, Molcnpad 8 te Boxtcl op werkda· 
gen vasi 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 
uur· 

, de bibliotheck van hct provincichuis te 
's·Hertogcnbosch, Brabantlaan I, op 
werkdagen van 9 tot 17 l\Ur. 
Gernotivcerde bczwarcn tegcn het vcrle· 
nen van de gevraagdc onthcffing en ver· 
gunningcn en opmcrkingen ten aanzicn 
van de juistheid en vollcdighcid van het 
milicu-cfl'cctrapport kunn~.n tot a.an ~.et 
eindc van gcnoerndc tcrrn1Jn schnftehJk 
wordcn ingcbracht bij Gcdeputccrde 
Staten van Noord-Brabant, Postbus 
90151, 5200 MC 's-Hcrtogcnbosch. 
Gcdcputccrde Staten trcdcn op als 
COOrdincrcnd gczag bij de bchandelin~ 
der aanvrageli. Men kan vcrzockcn ·ziJn 
of haar pcrsoonlijkc gegevcns niet 
bckend te makcn. 
V oorts makcn Gcdcputccrde Staten van 
Noord-Brabant bckcnd dat op 24 mci 
1993 om 19.00 uur op hct gemecntehuis 
van Budel voomocmd ecn opcnbarc 
zitting zal worden gehouden. Tijdens 
dczc zitting bcstaat gelcgenheid rnonde
ling bczwarcn en oprnerkingen als even· 
bcdoeld in tc dienen. Tevens bcstaat 
dan gelegenheid met vertegenwoordi· 
gers van aanvraagstcr en bcvocgd gezag 
van !fedachtc tc wissclcn. . .. 
Zij die rnondeling dan we! schnftchJk 
bczwarcn hcbbcn ingebracht, kunnen tc 
zijner tijd bczwaren inbrcngen tcgen de 
ontwerp-bcschikking op de aanvra~en 
tot een maand definitieve bcschikkmgen 
zijn bckcndgcrnaakt blijvcn de stukken 
tijdens kantoorurcn ter inzagc liggcn. 
's·Hertog~nbosch, me/ J99J 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Budelco b.v. te Budel 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (voor de vergunningverlening inge
volge de Hindeiwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet geluidhinder); 
Waterschap De Dommel (voor de vergunningverlening ingevolge de Wet verontreiniging op
pervlaktewateren) en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
beheer (voor de ontheffing ingevolge de Wet chemische afvalstoffen) 

Besluit: vergunningverlening ingevolge de Hindeiwet (zowel voor de tijdelijke jaro
sietopslag als voor de jarosietveiwerking); ingevolge de Wet inzake de luchtverontrei
niging, de Wet geluidhinder, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren; ontheffingver
lening ingevolge de Wet chemische afvalstoffen (voor de jarosietveiwerking en de defi
nitieve jarosietopslag) 

Categorie Besluit m.e.r.: 19.2 

Activiteit: Sedert in 1972 de zinkproduktie in Budel is omgeschakeld van een thermisch 
winningsproces naar een elektrolytisch, ontstaat als afvalstof jarosiet. Deze stof is 
vanwege het gehalte aan zware metalen te beschouwen als chemisch afval. Het jarosiet 
werd daarom opgeslagen in bekkens op het terrein van de zinkfabriek, Budelco. Drie van 
deze bekkens waren inmiddels in de loop van de tijd aangelegd; de voorzieningen tegen 
bodemverontreiniging zijn bij elk nieuwer bekken beter. 
De m.e.r.-plichtige activiteit betrof in eerste instantie de aanleg van een vierde op
slagbekken voor jarosiet. Bepaald werd, dat dit vierde jarosietbekken, afhankelijk van 
de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden van jarosietveiwerking, een tij
delijk of een permanent karakter zou krijgen. In tweede instantie werd in de m.e.r.
procedure deze veiwerking vanjarosiet tot een voor de bouw geschikt produkt beschouwd. 

Stand van zak.en: De start van de m.e.r. is op 7 april 1989 aangekondigd. De periode van 
inspraak liep tot 10 mei 1989. De startnotitie gaf aan, dat het MER zou worden opge
steld voor de aanleg van permanente opslagbekkens voor jarosiet, voor het geval in 1992 
of 1993 zou blijken, dat er geen veiwerking mogelijk zou zijn van het jarosiet, dat in
middels op het bedrijfsterrein aanwezig was. Op 22 mei 1989 werd een aanvullende start
notitie bekendgemaakt, waarin werd aangegeven dat het MER niet alleen ten behoeve van 
een besluit over de aanleg van de opslagbekkens, maar ook voor een besluit over jaro
sietveiwerking zou worden opgesteld. In het advies van de Commissie is deze aanvullende 
informatie meegenomen. Op 29 juni 1989 werd het advies uitgebracht. 
De richtlijnen voor het op te stellen MER zijn op 10 augustus 1989 vastgesteld. De con
siderans van de richtlijnen stelt, dat jarosietveiwerking het primaire doel is, en dat 
permanente opslag alleen aan de orde is, als veiwerking van jarosiet niet realiseerbaar 
blijkt. Voorts wordt gesteld: "De aanleg van een bekken voor permanente opslag vergt 
enkele jaren, zodat zy nu reeds, om in 1993 continu'i.teitsproblemen te voorkomen, voor-



nemens is een milieu-ejfectrapport op te stellen ten behoeve van de milieuvergunning
verlening voor zodanige opslag, uitgaande van het geval dat verwerking niet realiseer
baar bljjkt te zgn' )." Ook wordt aangegeven, dat de jarosietverwerking als altema
tief in dit (eerste) MER moet worden meegenomen. maar dat voor de besluitvorming over 
jarosietverwerking aanvullende informatie nodig zal zijn. 
Op 1 juni 1990 werd het MER over jarosietopslag bekendgemaakt door Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant. De inspraakperiode liep van 4 juni tot en met 4 juli; de hoorzitting 
werd gehouden op 19 juni 1990. Het MER is opgesteld voor de besluitvorming over een 
Hinderwetvergunning voor de aanleg van een tijdeltjk opslagbekken 4a. Tijdens het op
stellen van het MER en de vergunningaanvragen was gebleken dat. in tegenstelling tot de 
informatie uit de startnotitie, een ontheffing van de Wet chemische afvalstoffen en een 
vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor een ttjde
lijk opslagbekken niet nodig waren. 
Het toetsingsadvies van de Commissie over het MER van 1990 is op 3 augustus 1990 uit
gebracht. In haar advies stelt de Commissie dat het MER "goed in elkaar zit en op de 
meeste punten voldoet aan de gestelde eisen" en dat het "MER kan warden gebruikt voor 
de besluitvorming over de Hinderwetvergunning voor de aanleg en het gebruik van het 
tfjdelfjk opslagbekken 4a". 
Op 29 januari 1991 troffen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een beschikking over 
de aanvraag van de Hinderwetvergunning. Hierdoor kon Budelco jarosietbekken 4a. ter 
grootte van 400.000 m'. aanleggen. De vergunning liep tot 1 januari 1993 en ging ervan 
uit, dat in die periode zekerheid zou worden gegeven over de mogeltjkheden van verwer
king van het jarosiet. dan wel de noodzaak tot definitieve opslag. "Voorts is in het 
MER een scenario beschreven waarin onverhoopt verwerking niet haalbaar bljjkt te zfjn, 
en tot defmitieve opslag van jarosiet zou moeten warden overgegaan, en waarbjj Budelco 
haar activiteiten zou moeten staken. Onderwerpelgk bekken zal in dit tweede scenario 
dienen ten behoeve van heropslag van een deel van het historisch jarosiet dat thans op 
het Budelco-terrein ligt opgeslagen onder naar huidige maatstaven slechte condities. 
Voor zowel de realisatie van een jarosietverwerkingsfabriek uit het verwerkingsscenario 
als voor het permanent gebruik van jarosietbekken uit het opslagscenario zullen separa
te milieuvergunningaanvraagprocedures en aanvullende m.e.r.-procedures moeten warden 
doorlopen. 2 

) " 

Voor de vergunningverlening voor het jarosietverwerkingsproces moest opnieuw een MER 
worden opgesteld. De provincie Noord-Brabant berichtte de Commissie op 28 februari 
1991, dat gelet op artikel 4lp van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene niet op
nieuw richtlijnen hoefden te worden vastgesteld. 
Dit MER is bekendgemaakt op 16 augustus 1991 door GS van Noord-Brabant. Op 4 september 
1991 vond in het gemeentehuis van Budel een hoorzitting plaats naar aanleiding van het 
MER en de vergunningen- en ontheffingsaanvragen. 
Het toetsingsadvies kwam op 15 oktober 1991 uit. De Commissie kwam hierin tot de con
clusie: "Het MER maakt een goede indruk en is bruikbaar als basis voor besluiten [ ... ]. 

1 Richtlijnen van van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde
ning en Milieubeheer en het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel van 10 augustus 1989 voor berging 
jarosiet; tevens ten behoeve van een komende milieu-effectrapportage met jarosietverwerking als voorgenomen 
activiteit. 

2 Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 29 januari 1991 inzake de aanvraag om vergunning 
krachtens de Hinderwet van Budelco b.v. 
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Enkele onduidelykheden kunnen bjj de vergunningverlening, dan wel bjj de evaluatie 
achteraf warden opgehelderd." Verder vroeg zij aandacbt voor voorzieningen en garanties 
voor nazorg op lange termijn voor de monodeponieen, die warden ingericbt voor de rest
stoffen van de jarosietverwerking. Ten slotte gaf zij aan. dat in bet kader van de 
Hinderwetvergunning bezien zou kunnen warden. in boeverre oak emissies vanuit de be
staande fabriek verminderd zouden kunnen warden. 
De vergunningen en de ontbeffing werden verleend injuni 1992. 

Tijdens de toetsing van bet tweede MER werd duidelijk, dat de jarosietverwerking oak 
perspectieven bood voor de verwerking van ander problematiscb afVal, met name bagger
specie en zuiveringsslib. Mede in verband met de financiering beeft Budelco, na verle
ning van de vergunningen en ontbeffing, besloten een nieuwe procedure te starten om 
naast jarosiet ander cbemiscb afVal te mogen verwerken. 

Activiteit tweede procedure: De voorgenomen activiteit bebelsde een verwerking van ja
rosiet, kelderassen (ontstaan uit de eerdere tbermiscbe produktiewijze) en afValwater
neutralisatiegips te zamen met zuiveringsslib, baggerspecie, afvalolie, afgewerkte 
olie en eventueel andere metaalboudende stoffen. Het project was een gewijzigd voome
men ten opzicbte van de jarosietverwerking, zoals die in bet MER van 1991 reeds was be
scbreven. 

Stand van zaken tweede procedure: De bekendmaking van de start van deze nieuwe procedu
re vond plaats in de Staatscourant van vrijdag 14 augustus 1992. Per brief van 4 augus
tus vroegen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de Commissie om advies over de ricbt
lijnen. Een bespreking van bet concept-advies voor ricbtlijnen vond plaats op 12 okto
ber 1992. 
De ricbtlijnen werden vastgesteld op 15 december 1992. Aangezien tijdens de opstelling 
van bet MER bleek dat, mede gezien de onzekerbeden in bet beleid ten aanzien van cbe
miscb afVal, oak deze manier van verwerking van jarosiet financieel-economiscb niet 
baalbaar zou zijn voor Budelco, is besloten bet MER niet verder af te ronden. 
Aangezien de vondst van een zinkertsvoorkomen in Australie, waar erts met een zeer boog 
zinkgebalte zou kunnen warden gewonnen, nieuwe perspectieven bood voor voortzetting van 
de zinkproduktie. z6nder dat daarbij jarosiet zou ontstaan. werd besloten terug te 
grijpen op de eerste m.e.r.-procedure en een nieuw MER uit te brengen. gekoppeld aan 
vergunningaanvragen voor de ingebruikname van bet inmiddels aangelegde bekken 4a. De 
acbterliggende gedacbte bierbij was. dat de capaciteit van bekken 4a, te zamen met de 
capaciteiten van de eerder aangelegde bekkens 1, 2 en 3, voldoende zou zijn voor een 
definitieve berging van bet jarosiet, dat zou ontstaan t6tdat zou kunnen warden over
gescbakeld naar een produktiewijze waarbij geen jarosiet meer zou ontstaan. 

Stand van zaken eerste procedure: Het nieuwe MER. over de definitieve opslag van jaro
siet. werd ingediend bij de bevoegde instanties op 26 februari 1993. Duidelijk was, dat 
per 1 maart de Wet milieubebeer in werking zou treden. waardoor de vergunningenprocedu
res zouden wijzigen. 
Door de indiening van bet MER v66r 1 maart kon de procedure nag warden voortgezet onder 
bet regime van de Wabm. de Afvalstoffenwet. de Wet cbemiscbe afValstoffen en de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren. Het Ministerie van VROM beeft bet MER niet ont
vankelijk verklaard; dit besluit is, na beroep van de provincie Noord-Brabant en Budel
co, op formele gronden gescborst. Het Ministerie beeft daarop bet besluit aangepast, 
zodat bet formeel aan de criteria voor een niet-ontvankelijkheidsverklaring voldoet. 
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Inmiddels had de provincie Noord-Brabant op 7 mei de Commissie m.e.r. verzocht het MER 
te toetsen. Ook werd het MER openbaar gemaakt vanaf 6 mei. Er werd op 24 mei 1993 een 
hoorzitting belegd. 
Op 25 juni vemietigde de voorzitter van de afdeling geschillen van bestuur van de Raad 
van State ook de aangepaste niet-ontvankelijkheidsverklaring van het MER door het 
Ministerte van VROM. 
De Commissie besprak een concept van haar advies op 8 juli 1993 met de bevoegde instan
ties en de initiatiefnemer en bracht haar advies uit op 9 juli 1993. 

SamensteWng van de werkgroepen: 
ir. J.W. Assink (bij de toetsing van het MER over jarosietverwerking, in het 

vooroverleg van de tweede procedure en bij de toetsing van 
het MER over definitieve opslag in bekken 4a) 

ing. W.G. Been (bij het vooroverleg in de tweede procedure) 
prof.dr.ir. N. van Breemen (tijdens het vooroverleg in de m.e.r. voor opslag en verwer

king van jarosiet) 
ir. W. van Duijvenbooden (bij de toetsing van het MER over definitieve opslag in bek

ken 4a) 
mr. P.A. Gerrttzen-Rode 

prof.dr.ir. J. de Graauw 

dr.ir. H. Harssema 

ir. G.J. Hetj 

prof. J. Helsen 
ir. B.G. Kreiter 

ir. F.M.L.J. Oorthuys 
prof.ctr. W. Seinen 

(in de eerste procedure, tot aan de toetsing van het MER 
over definitieve opslag in bekken 4a) 
(tijdens het vooroverleg in de m.e.r. voor opslag en verwer
king van jarosiet, in het vooroverleg in de tweede procedure 
en btj de toetsing van het MER definitieve opslag in bekken 
4a) 
(bij de toetsing van het MER over jarosietverwerking en het 
MER definitieve opslag in bekken 4a) 
(in de eerste procedure, tot aan de toetsing van het MER 
over definitieve opslag in bekken 4a) 
(bij de toetsing van het MER over jarosietopslag) 
(in de eerste procedure, tot aan de toetsing van het MER 
over definitieve opslag in bekken 4a) 
(btj het vooroverleg in de tweede procedure) 
(toetsingsfase van het MER over jarosietverwerking eerste 
procedure en toetsing MER definitieve opslag in bekken 4a) 

ir. K.H. Veldhuis (voorzitter) 
De werkgroep die het MER over de definitieve opslag in bekken 4a toetste. werd bijge
staan door dr. F.P.C.L. Tonnaer. 

Secretariaat van de werkgroepen: drs. M. Buitenkamp. tijdens het vooroverleg bijgestaan 
door M. Raedecker; vanaf de toetsing van het MER voor de jarosietverwerking: drs. M. 
Odijk. 
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