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Advies op grond van artikel 7.26, eerste lid van de Wet milieubeheer. over bet miJieu
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College van Gedeputeerde Staten 
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23 september 1993 
ons kenmerk 
U852-93/Bo/mp/468-47 

doorkiesnr. 
030 - 347635 

Utrecht, 
26 november 1993 

Met bovengenoemde brief stelde u. als coordinerend bevoed gezag. de Commissie voor de 
milieu-effectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het 
milieu-effectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over Olie-. Water-. Slibschei
dingsinstallatie Roteb Industrieterrein Hoog Zestienhoven te Rotterdam. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van 
de Commissie aan. 

De Commissie is van oordeel dat het MER voldoende informatie biedt voor de besluitvor
ming over de voorgenomen activiteit. Het MER is een helder en beknopt document dat alle 
in de richtlijnen gevraagde onderdelen behandelt. 

Daarnaast merkt de Commissie echter op dat de onderbouwing van de probleemstelling 
getalsmatig duidelijker gepresenteerd had kunnen worden. Voorts constateert de Commissie 
dat er onzekerheden bestaan over het rendement van de scheidingsinstallatie in relatie tot 
de samenstelling van het afvalwater. Daarom verdient dit aspect aandacht in de evaluatle. 
Verder heeft de Commissie geen opmerkingen over het MER. Voor overige gegevens over het 
onderhavige project en de advisering door de Commissie daarover verwijs ik gaarne naar de 
bijlagen bij deze brief. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructleve bijdrage te leveren aan de besluit
vorming. Zij za1 gaarne vememen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. 

voorzitter van de werkgro 
Olie-. Water-. Slibscheidi ----Industrietrerrein Hoog Zestienhoven 
te Rotterdam 

In afschrtft aan: DagellJks Bestuur Zulveringsschap Hollandse Ellanden en Waarden 

Secretariaat: Arthur van Schendelstraat 800 
Utrecht, leI.: 030 - 347 666 
Telefax: 030 - 33 1295 

Correspondentie-adres: 
Postbus 2345 

3500 GH UTRECHT 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 23 september 1993 waarln de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om adries uit te brengen 

Provinciehuis 
Koning,kade 1 
25% M ',·Gravenhage 

PO'Ibu, 90602 
2509 LP ',·Gravenhage 

Teleloon (070) 31'6611 
Telex 310sa cdkzh nl 

De commissie voar de 
.Milieu-effectrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH Utrecht 

1 P'~;oc;' Z"'d-HolI,od 
s...~ DicnstWaterenM,heu 

~ 

Dienst 
Afdeling 

Water en Milieu Ons kenmerk :47343 
Algemeen Beleid en 
Coordinatie 
H.D. oosthoek 
070 - 3117318 

Kontaktpersoon 
Doorkiesnr. 
Onderwerp Milieu-effectrapport en vergunningaanvragen 

Olie-, water- en slibscheidingsinstallatie 
v.d. ROTEB op het industrieterrein Hoog 
Zestienhoven. 

's-Gravenhage, 23 SU 

Ter voldoening aan de desbetreffende bepalingen van de wet 
Milieubeheer (Wm), doen wij u hierbij toekomen: exemplaren van 
de aanvragen om vergunning ingevolge de Wrn en de wet 
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) betreffende de in de 
aanhef genoemde inrichting, alsmede het terzake opgestelde 
Milieu-effectrapport (MER) en de bijbehorende bijlagen. 

De vergunningaanvragen alsmede het MER zijn bij ons op 29 juli 
1993 door de aanvrager, ROTEB, ingediend. 
Gelet op artikelen 7.18 en 13.5 van de Wm delen wij u, mede 
namens het dagelijks bestuur van het zuiveringsschap Hollandse 
Ei landen en I~aarden mee, da t het aan ons toegezonden MER en de 
daarbij behorende vergunningaanvragen aanvaardbaar respectie
velijk ontvankelijk zijn bevonden. 
V~~r de overige gegevens dienaangaande verwij zen wij u naar 
bijgevoegde bekendmaking die in de Nederlandsche staats courant 
en huis aan huisbladen is verschenen. 
Gelet op de in de bekendmaking genoemde termijn zien wij uw 
opmerkingen over het MER uiterlijk 26 november 1993 tegemoet. 

Gede~~~~tatl:n'~ zuid-Holland, 
Voo.,: dezen: "\ ?/ 

I .::-
I • , ' 

r /~ , :: :", __ .<.~ 
' . ,.:,:-::: .. LT.--.-

ir. H : 'J .. :.Bel t ma,n I 
'-- . / 

., 

'.~. -

..,...,...,..., f1 .. Bij uw anl'NOOrd diem1 en a(deling op de en\'E'loppe vermelden en datum en kenmerk op de brier. 

~~~« Hel provinciehuis is mel het openbaar ~rvoer ?ereikbaar.via de Iramlijnen 1 en 9 en de busllJnen lB. 65, 88 en 90 
~ en ligl op ruim lien minuten lopen van he1 "'allon Den haag CenlraaL 



BLJLAGE 2 

Openbare bekendroaking in Staatscourant Dr. 182 d.d. 23 september 1993 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND 

INSPRAAK MILlEU-EFFECTRAPPORTAGEI 
VERGUNNINGVERLENING 

ROTEB (Dienst voor Reiniging, Ontsmelting , Transport en Badrijfswerkplaatsen van de 
gemeente Rotterdam) heet! het voornemen om een scheidingsinstallalie in gebruik la 
gaan nemen voor de bewerking van OWS (Olie-Water-Slib)-mengsels in hel KCA-depot 
aan de Woensdrechtstraat op het industrieterrein Hoog Zestienhoven. 

Procedure. 
Voor hel oprichten an in werking hebben van deze scheidingsinstallaties zi]n 
vergvnningaanvragen ingediend op grond van de Wet mlliaubeheer (Wm) en de Wet 
veronlreiniging oppervlaklewaleren (Wvo). Veor de beslvilvorming over deze vef
gunningaanvragen is een Mllieu-Effecl rapport (MER) opgesleld. Voor dil MER zljn door 
de bevoegde Instanties, Gedepuleerde SIal en van Zurd-Holland voor de Wm en hel 
ZUlverlngsschap Hollandse Ellanden en Waarden voor de Wvo, in februari 1993 
r1chtlijneo vaslgesleld. Hel MER en de vergunningaanvragen zijn door de [n[tietiefnemer, 
ROTEB, op 29 lull 1993 Ingedie",d bij de Provlncle Zuid-Holland. Gedepuleerde Staten 
coordineren de voorbereiding en behandellng van het MER en de verguMingaanvragen. 
Hel MER en de verguf1ningaanvragen zl]n door de bevoegde Inslanties aanvaardbaar 
respectievelijk ontvankelijk verklaard. 

Inzage. 
Het MER en de vergunningaanvragen liggen van 27 september 1993 tot en met 
26 oktober 1993 ter inzage op de volgende plaatsen: 

- Provinciehuis, kamer D 544, Kon lngskade 1 te 's-Gravenhage van 7.30 tot 16.00 uur, 
tel.nr.: (070) 3117324; 

- DCMR-Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam, 
tel.nr.: (010) 4273699; 

- .Openbare bibllotheek, Hoogslraal 110 te Rotterdam, tel.nr.: (010) 4338911; 
. Centrale Milieuorganisatie van de Dienst Gemeentewerken Rotterdam, Galvanistraat 

15, Europointcomplex, lel.nr. : (010) 3896922; 
. dagelijks bestuur van hel Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, 

Joh. de Wittstraat 40 ta Dordrecht, tel.nr. : (078) 141288. 

Buiten kanlooruren is inzage van de stukken mogelijk na lelefonische afspraak. 

Inspraak. 
Schrit!elijke opmerkil)gen over het MER kunt u van 27 september 1993 tot en met 
26 oktober 1993 indienen bij Gedepuleerde Slaten van Zuid-Holland, Koningskade " 
2596 AA 's·Gravenhaga. 

Uw persoonlijke gegevens worden niet bekend gemaakt als u daar in een aparte brief bij 
het bezwaarschrit! om vraagt. 

Mondeijoge oprnerkingen ten aanzien van het MER kunt u naar voren brengen tijdens 
een openbare zittlng die plaalsv/ndl op vr'jdag 15 oktober 1993 om 15.00 uur op het 
Provinc/ehuls, Koningskade 1 Ie 's.Gravenhage (kamer- of zaalnummer kunt u 
navragen bij de portier). 

Wij wijzen erop dat in de hierboven genoemde inspraaklermijn aileen opmerklngen over 
hel MER aan de orde zijn. De opmerkingen kunnen slechlS belrekking hebben op hel 
nlet voldoen van hel MER aan de wettelijke regals, mede gelet op de eerder gegeven 
richtlijnen, dan wei op onjuislheden die het rapport bevat. Bezwaren ten aanzlen van de 
aangevraagde vergunning kunnen worden gemaakl vanal het momenl dal de ontwerp
beschikking ter inzage ligt. 

Na genoemde termijn liggen het MER, de vergunningaanvragen en de overlge stukken 
ter inzage op de hierboven genoemde plaatsen van terinzagelegging tot aan het einde 
van de termijn waarbinnen beroep legen de beschlkklngen kan worden ingesteld. 

Inlichtingen. 
V~~r nadere jnlichtingen en kopieen van de ler inzage gelegde slukken kunt u zich 
wenden tol de heer H.D. Ooslhoek, tel.nr.: (070) 3117318 of mevrouw S. Gertenaar, 
tel.nr.: (070) 3117324. 

DWM/372 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: ROTEB 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Ministerie van 
Volkshuisvesting. RUimteliJke Ordening en Milieubeheer en het Dagelijks bestuur van het 
Zuiveringsschap Hollandsche Eilanden en Waarden 

Besluit: Vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren 

Categorie Besluit m.e.r.: 19.1 

Activiteit: Het in gebruik nemen van een scheidingsinstallatie voor mengsels van olie. water. 
en slib aikomstig uit twee inzamelregio's in de provincie Zuid-Holland, met een capaciteit van 
6.000 ton per jaar. Op grond van het Besluit Inzameling Chemische Afvalstoffen zamelt de 
ROTEB nu reeds de betreffende afvalstoffen in. die elders worden verwerkt. In het huidige 
beleid (Notitie afvalstoffen uit olie- en/of slibafscheiders, VROM. 1989) wordt een koppeling 
gelegd tussen het bewaren en het be- en verwerken van OWS-mengsels. In de concept
beschikkingvoor de inzamelvergunningvan 10 december 1991 zijn de twee betreffende regio's 
reeds opgenomen als inzamelplichtgebieden. 

Procedurele gegevens: De m.e.r.-procedure is op 16 november 1992 van start gegaan. Op 8 
december 1992 bracht de werkgroep van de Commissie een bezoek aan de locatie. Het MER 
werd op 29 juli 1993 ingediend en heeft van 27 september tot en met 26 oktober 1993 ter 
inzage gelegen. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr. H. Cohen (voorzitter tijdens de voorfase) 
ir. AH. Dirkzwager 
rnr. AAM.F. Staats en (voorzitter tijdens de toetsingsfase) 
ir. W.J. Vervetjes 

Secretaris van de werkgroep: drs. R.J. Bonte 


