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BIJLAGEN 

1. Briefvan het bevoegd gezag d.d. 12 oktober 1994 waar1n de Commfssie:in de gelegenheid 
wordt geste1d om advies uit te brengen. 

2. Openbare kenrusgevJng van de startnotlUe :in Staatscourant nr. 191 d.d. 13 oktober 1994. 

3. ProJectgegevens. 



HOOFDPUNTEN VAN BET ADVIES 

Kemwater B.V. heeft het voomemen om een metaal-recyclinginstallatle voor 
het bewerken van beitszuur op te richten op het gedeelte van het industrie
terrein in het Europoort gebled, waar ook de KEMIRA kunstmestfabriek is 
gevestigd en waar Kemwater een ferrtchloridefabriek drijft. De geplande 
tnstallaUe za1 met de bestaande ferrtchloridefabriek worden geintegreerd. De 
dimenslonertng is van dien aard, dat aIle in Nederland vrijkomende Ijzer
zuurstromen, zijnde 9000 ton/jaar, kunnen worden behandeld. 

De Commissie meent dat in het MER in het b~zonder de vo1gende ondeIWer
pen aandacht behoeven: 
• de positle van het bed~f ten opzichte van de bedrijfstak: welke garanUes 

bestaan er voor aan- en afvoer van betreffende gevaarlijke afvalstoffen: 
• hoeveelheid en samenstelling van de afvalstoffen, die in de inrichting wor

den aangevoerd: 
• herkomst van de inkomende afvalstromen, waarbij met name het accep

taUebeleid en de -criteria van belang zijn: 
• de keuze van het veIWerkingsproces: 
• de mogelijkbeden om de stort van mterkoek in de C2-deponie te beper

ken. 
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1 INLEIDING 

Kemwater B.V. heeft het voornemen om een metaal-recyclinginstallatie (MR
installatie) voor het bewerken van beitszuur op te rtchten op het gedeelte van 
het industrieterrein in het Eurapoort gebled. waar ook de KEMIRA kunst
mestfabriek is gevestigd en waar Kemwater een fernchloridefabriek drijft. De 
geplande MR-installatie za1 met de bestaande fernchlortdefabrtek worden 
geintegreerd. De dimensionering is van dien aard. dat alle in Nederland 
vrijkomende yzerzuurstromen. ztjnde 9000 ton/jaar. kunnen worden behan
deld. 

Voor de oprtchting van de inrichttng Is een vergunning vereist ingevolge de 
Wet milieubeheer (Wm). Op grand van de Wm dient ter voorbereiding aan de 
besluitvonning een procedure voor milieu-effectrapportage (m.e.r.) te worden 
gevolgd. De installatie wordt genoemd onder 18.4 van b1jlage C van het 
Besluit milieu-effectrapportage 1994. Het bevoegd gezag voor deze inrichting 
in het kader van de Wm is het college van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland. Voor het verlenen van deze vergunning is een 'verklaring van geen 
bedenkingen' vereist van de Minister van Volkshulsvesttng. Ruimtelyke 
Ordening en Milleubeheer. 

Per brtefvan 12 oktober 1994 (zle bijlage 1) stelden Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland de Commissie voor de milieu-effectrapportage in de gelegenheid 
te adviseren over de te geven rtchtlijnen tnzake de inhoud van het milieu
effect rapport (MER). Tevens werd de start van de procedure openbaar be
kend gemaakt en de startnotitie ter tnzage gelegd; daannee werd een leder in 
de gelegenheld gesteld om te reageren op deze startnotitie (zie biJlage 2). 

Het doel van het advies van de Commissie1
] is de milieu-aspecten van het 

voornemen en de alternatieven af te bakenen en de gewenste inhoud van de 
rtchtlijnen voor het MER aan te geven. 

Bij het opstellen van het advies neemt de Commissie de via het bevoegd 
gezag ontvangen schrtftelijke adviezen. commentaren en opmerktngen in 
beschouwtng. voorzover deze betrekktng hebben op milieu-aspecten. Open
baarmaking van het voornemen heeft echter geen aanleiding gegeven tot 
schriftelijke inspraakreacUes. 

1 Dit advies is opgesteld door een werkgroep uft de Commfssie voor de m.e.r. (zie bfjlage 3 voor belangrijkste 
projectgegevens en de samenstelling van deze werkgroep). De werkgroep treedt op namens de Commissie voor 
de m.e.r. en worth daarom verner in dit advies 'de Commfssie' genoemd. 
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2 PROBLEEMSTELLING EN DOEL; BELEm EN BESLUITEN 

Artlkel 7.10, lid I, onder a van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrgulng uan hetgeen met de uooryenomen acttvttelt wordt 
beoogd." 

Artlkel 7.10, lid I, onder c van de Wm: 
Een MER bevat ten mtnste: "een aanduidlng uan de besluiten by de uoorberefcUng waarvan het 
mJ1Jeu·effectropport wordt gemaakt. en een overztcht uan de eerder genomen besluften uan 
ouerheldsoryanen, die betrekldng hebben op de uoorgenomen act1vltelt en de beschreuen altema
tieuen. " 

2.1 Probleemstelling en doel 

In het MER dlenen de achtergronden en knelpunten te worden beschreven, 
die hebben geleld tot de voorgenomen activiteit, Aangegeven dlent te worden 
welke rol m1l1eu-overwegingen hlerblj hebben gespeeld. 

Besteed aandacht aan de aard, herkomst en hoeveelheden van de te verwer
ken gevaarlijke afvalstoffen. Hlertoe dlenen minimum- en maxlmumprogno
ses te worden ontwikkeld. Breng deze prognoses in verband met: 
• de hwd1ge situatie en inzichten met betrekking tot preventie, hergebruik 

en verwijdering van de betreffende afvalstoffen, dit in vergelijking met 
huldfge en altematieve be- en verwerkingsmethoden; 

• een analyse van de geplande en noodzakel1jke verwerkingscapaciteit voor 
de betreffende afvalstoffen voor de komende vijf a tien jaar; 

• exportrestricties. 

Geef aan wat de voorgestane positie van het bedrijf is binnen de verwijde
rtngsstructuur in Nederland van betreffende gevaarlijke afvalstoffen. 

Geef aan hoe het huidfge voornemen bijdraagt aan een doelmatige verwijde
ring van de betreffende gevaarlijke afvalstoffen. Ga daarbij uit van de uitwer
king van het begrip doelmatfgheid in het Meeljarenplan Verwijdering Gevaar
lijke Afvalstoffen (MJP-GA)2). 

Presenteer de doelstelltngen van de voorgenomen activlteit en geef aan in 
welke mate deze tegemoet komen aan de problemen die zich voordoen bij de 
huidfge en toekomstfge verwijdertng van de betreffende gevaarl1jke afvalstof
fen. 

2 In het MIP-GA wordt onder meer accent gelegd op de hoogwaardighetd van de bewerktng bij 'zuren en basen' 
en op de preventle van verontretntgd slib ('C2-afvalstoffen'). 
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2.2 Beleidskader 

Het MER moet een beknopt overzicht bevatten van de relevante (in ontwikke
ling zijnde) regelgeving en plannen. alsmede bestuurlijke uitspraken, die in
vloed uitoefenen op of beperkingen opleggen aan de besluiten waalVoor het 
MER wordt opgesteld. Besteed vooral aandacht aan: 
• Natlonaal Mllieubeleidsplan 2 (VROM, 1994). 
• Meeljarenplan VeIWijdering Gevaarlijke Afvalstoffen (VROM/IPO, 1993). 

Op welke wijze zal het bedrijf aan de eisen, afspraken en taakstellingen, 
gesteld in het MJP-GA, voldoen. 

• Provinciale Milieuverordertng (ontwerp). 
• Mllieubeleidsplan Provincie Zuid-Holland 1994 (ontwerp). 
• Streekplan Rijnmond. 
• Bestemm1ngsplan. 
• ImplementaUeplan beitszuren (Stlchtlng Doelmatfg Verzinken -branche

organisatle-) . 
• EEG-verordentng 'overbrengtng van afvalstoffen'. 

In aansluitlng hierop dienen nonnen en advieswaarden te worden gegeven 
als concrete beoordelingscriteria voor de emissies en voor de milieukwaliteit, 
waaraan de in het MER uit te werken alternatleven en varianten kunnen 
worden getoetst. Deze criteria moeten voor zover mogelijk worden ontleend 
aan, en in ieder geval worden vergeleken met, door de overheid gehanteerde 
wettelijke regelingen en beleidsnota's, en mogelijke toekomstlge aanscherpin
gen. 

2.3 Te nemen en genomen besluiten 

In het MER dient te worden venneld voor welke overheidsbesluiten het MER 
wordt opgesteld. Venneld welke andere overheidsbesluiten moeten worden 
genomen om de voorgenomen activiteit te realiseren. Aangegeven moet 
worden volgens welke procedure en volgens welke tljdsplanning de diverse 
besluiten zullen worden voorbereid en genomen en welke adviesorganen en 
instanties daarbij formeel en infonneel betrokken zijn. 

Daarnaast cUent te worden aangegeven welke besluiten over zowel de huidfge 
fernchlortdefabriek (als onderdeel van de inrichting) als de toekomstlge in
richtlng reeds zijn genomen dan weI in procedure zijn. 
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3 VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artike17.10, lid I, onderbvan deWm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschryving van de voorgerwmen actwfteft en van de wgze 
waarop zg zal worden uitgeooerd. aIsmede van de altematieven daarooor, cUe redelgkerwgs in. 
beschouwfng cUenen te worden gerwmen. " 

Artikel 7.10, lid 3 van de Wm: 
"Tot de fngevolge het eerste ltd. onder b, te beschrflven altematieven behoort In feder geval het 
altematieJ waarbg de beste bestaande mogelgkheden ter beschennlng van het milieu worden 
toegepast" 

3,1 Voorgenomen activiteit 

Met betrekking tot de voorgenomen activtteit en de alternatieven acht de 
Commissle de hleronder aangegeven onderwerpen voor het MER van belang. 

3.1.1 Algemeen 

In het MER moet een duidelijke plattegrond van de ligging (van de omgevtng) 
van het terrein opgenomen worden, met daarop de aan- en afvoerwegen. 

Geef een beknopte beschrtjv1ng van de overtge bedrtjfsactlvtteiten op het 
terrein. Geef de (functionele) relaties aan tussen de voorgenomen activiteit en 
de ovenge actlviteiten op het terrein. Dit betreft met name de reeds bestaan
de ferrtchlortdefabrtek. 

Geef een beeld van de velVoersstromen van en naar het bedrtjf. 

3.1.2 Afvalstoffen; aard en hoeveelheld 

3.1.3 

Geef een overzicht van de afvalstoffen naar hoeveelheid en samenstelling, die 
in de inrtchting worden aangevoerd. Beschrtjf tevens de herkomst van de 
inkomende afvalstromen. Geef voor de samenstelling van de te verwerken 
afvalstoffen aan de velWachte vartatie (spreidingl die de velWerkingsin
stallatle moet kunnen opvangen. Geef de (dis)continuiteit van de aanvoer 
aan, met name in de loop van het jaar. Maak hierby waar nodig onderscheid 
tussen het totaalvolume en de hlertn aanwez1ge vracht aan metalen en an
dere componenten. Geef een prognose voor de korte termijn (voor de komen
de 3 a 5 jaar) en de lange termijn (5 a 10 jaar) ten aanzien van eventuele wij
zigingen van stromen, zowel kwantitatlef als kwalitatief. 

Acceptatle. reglstratie en controle 

Beschrtjf het acceptatiebeleld, de acceptatleprocedure en de crtterta die 
daarbij worden gehanteerd. Geef de relatie aan tussen de acceptatiecrtterta 
van aangeboden afvalstoffen en het verwerkingsproces. 
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3.1.4 

3.1.5 

Geef aan in hoeverre er. als onderdeel van het acceptatlebeleid. wordt over
legd met toeleveranciers over de wijze van aanleveren van de afvalstoffen 
(procesaanpassingen bij toeleveranclers) met het oog op een zo hoogwaardig 
mogel1jke verwerking. Wat zijn de resultaten van dit overleg? Geef aan op 
welke wijze het acceptatlebeleld wordt gefffectueerd. 

Welke maatregelen worden getroffen indien bij de controle bl1jkt dat een 
partij of produkt niet binnen het acceptatlebeletd valt? 

Opslag en overslag 

Geef aan op welke wijze de gevaarl1jke afvalstoffen (grondstof) en andere 
stoff en (hulpstoffen) binnen de 1nrichting worden opgeslagen en/of over
geslagen. Besteed aandacht aan gescheiden opslag van categorteen afval
stoff en (ijzerzuur en mengzuur) met het oog op hoogwaardfge verwerking. 
Geef een overzlchtstekening waarop staat aangegeven waar de gevaarlijke af
valstoffen. hulpstoffen. reststoffen en produkten zijn opgeslagen. 

Verwerklng 

In het MER dlent een beknopte weergave van de stand der techruek op het 
gebied van verwerking van de betreffende gevaarlijke afvalstoffen te worden 
gegeven. VeIVolgens dient te worden aangeduid wat de beweegredenen zijn 
geweest voor de keuze van het verwerkingsproces. Hierbij is met name van 
belang dat - ook kwantitaUef- vermeld wordt welke bestanddelen van de te 
verwerken gevaarl1jke afvalstoffen worden teruggewonnen of nuttfg worden 
aangewend in het verwerkingsproces en welke bestanddelen (wederom) als 
afvaIstoffen vrijkomen. Dit zowel bij de voorgenomen verwerkingstechniek als 
blj alternatieve verwerkingsprocessen. Besteed beknopt aandacht aan de 
volgende aspecten van de verwerkingstechniek: 
• algemene beschrijving van de techniek; 
• toepassingsgebied (type afvalstroom. concentratlerange); 
• gebruik van energie en hulpstoffen; 
• em1ssies en reststoffen (sUb. luchtem1ssies); 
• knelpunten ('stand der techniek'. praktijkeIVaring). 

Beschrijf de volgende aspecten meer gedetailleerd. voor zover relevant voor 
de milieu -aspecten: 
• de fysische en chem1sche processen die in elke processtap plaatsvtnden; 
• de procescondities: pH. temperatuur. capacttett; 
• hulpstoffen; 
• de procesbewaking en -besturtng; 
• de betrouwbaarheid en het rendement. mede in relatie tot fiuctuaties in 

samenstelling van de ingaande afvalstromen; 
• ontstaan van waterstof en zwavelwaterstof; 
• reiniging apparatuur. 

Beschrijf de loop van de afvalstoffen in het verwerkingsproces aan de hand 
van een dUidelijk processchema en geef een massabalans van het gehele 
proces. 
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3.1.6 Afvalstoffen 

Geef de samenstelltng en de hoeveelheid aiValstof welke ontstaat. Geef aan 
welke mogel1jkheden er zijn om storten in de C2-deporue te voorkomen of te 
beperken. Welk onderzoek is (nog) nodig om verwerking van de mterkoek in 
eigen bedrijf of elders mogel1jk te maken? Geef aan op welke termijn storten 
kan worden be~indigd. 

3.2 Emissies en milieubeschennende maatregelen 

De onderstaande aspecten dienen in het MER te worden beschreven. 

3.2.1 Boc1em en grondwater 

3.2.2 

3.2.3 

Geef aan welke emissies van schadel1jke stofIen naar bodem en grondwater 
worden verwacht. 

Beschrijf de bodembeschermende voorzieningen die worden aangebracht. 
Geef hierbij ook aan hoe de aanleg van deze voorzientngen wordt gecontro
leerd. 
Geef aan welke opvangvoorzientngen bij de procesinstallaties en in de opslag
ruimten aangebracht zullen worden voor lek- en morsverl1ezen en voor cala
miteuze produktverliezen. Geef hierbij ook aan de voorzientngen voor en de 
capaciteit van de opvang van bluswater. rekening houdend met de hiervoor 
gestelde eisen in CPR 15-2. 

Lucht 

Beschrtjf door middel van een blokschema de emissie van luchtverontreini
gende stofIen (aard en hoeveelheid) en eventuele stankstofIen. Besteed 
hierbij. voor zover van belang, aandacht aan vartaties in de emissies. Be
schrtjf de maatregelen en voorzieningen die worden getrofIen om de uitworp 
en verspreiding van luchtverontreinigende stofIen te beperken. Doe dit zowel 
voor normale als redelijkerwijze te verwachten afwijkende procescondities, 
met name met betrekking tot emissies naar de lucht van zwavelwaterstof, 
waterstof en zoutzuuraerosolen. 

Afvalwater 

Geef door middel van een blokschema aan bij welke onderdelen van het 
produktieproces aiValwaterstromen ontstaan. in welke hoeveelheid en met 
welke kwaliteit. Volgens de startnotitie worden alle stromen weer in het 
proces teruggebracht. Het MER dient dit in beeld te brengen. 
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3.2.4 

3.2.5 

Bedrljfsstorlngen. calamltelten en (ezteme) velllgheid 

Geef een beknopte beschrijving van de stotlngen en calamiteiten die kunnen 
optreden met een schatting van de kans dat ze optreden en de gevolgen voor 
bodem, grondwater en lucht. Hieronder wordt ook verstaan de eventuele 
invloed van stotlngen op andere produktieprocessen in de ferrtchloridefa
briek, die met de beoogde installatie wordt geintegreerd. 
Ook moet worden ingegaan op de externe velltgheid in het geval van een 
combinatie van calamiteiten in de eigen installatie dan weI in een installatie 
elders op hetzelfde industrteterrein, het zogenaamde ''worst -case scenario". 

Besteed hierbij aandacht aan: 
• brand (inclusief het ontstaan van toxische verbrandingsprodukten): 
• explosies: 
• voorzieningen die worden getroffen om te voorkomen dat sterk verontrei

nigd afvalwater wordt geloosd op het riool: 
• lekkage van toxische vloe15toffen: 
• vrtjkomen van tox1sche gassen/dampen. 

Geef aan welke maatregelen worden getroffen om stotlngen en calamiteiten 
te voorkomen. 

Bedrljfsvoerlng en controle 

Hoe wordt via meUngen (monitoring) de invloed van het bedrtjf op de diverse 
milieucomponenten gecontroleerd? Op welke wijze 15 de interne milieuzorg 
binnen het bedrijf georgantseerd? Besteed hierbij tevens aandacht aan de 
verdeling van verantwoordel1jkheden tussen Kemwater en KEMIRA en aan
weztge deskundtgheid. 

3.3 Alternatleven 

3.3.1 A1gemeen 

V~~r alle genoemde aspecten van de voorgenomen actMtett kunnen in 
principe vartanten worden onderscheiden. Varianten kunnen worden gecom
bineerd tot alternatieven. De keuze van de in beschouwing te nemen vartan
ten en alternatieven moet in het MER zorgvuldtg worden gemotiveerd. Daar
bij dient te worden gestreefd naar vartanten en alternatieven die duidelyke 
verschillen vertonen in de effecten op het milieu. De alternatieven dienen zo 
concreet en kwantitatief mogel1jk te worden gepresenteerd. In ieder geval 
dient een meest mil1euvrtendel1jk alternatief te worden ontwikkeld. Verder 
dient de selectie die leidt tot het eventuele voorkeursalternatief inzichtelyk te 
worden gemaakt. 
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3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

Uitvoeringsaltematleven 

Uitvoeringsalternatieven kunnen worden ontwikkeld op basIs van vartanten 
van het voorgestane proces, voor zover gertcht op het (verder) beperken van 
de schadelijke milieu-effecten van de aanwezige tnstallaties. Besteed hierbij 
aandacht aan: 
- vananten met betrekking tot de acceptatie van stoff en (wijze van aanleve

ren); 
- vananten of alternatieven voor de gekozen preclpitatietechniek; 
- verdere beperking of verwerking van de filterkoek. 

Bet meest mllieuvrlendeUjke alternatief 

Het meest milieuvriendelijke alternatief heeft betrekking op de proceskeuze 
en het ontwerp van de instaIlaties met een max1male toepasstng van de beste 
bestaande technieken en milieubeschennende maatregelen. Hieronder wor
den tevens verstaan maatregelen van logistieke en organtsatorisch-ope
rationele aard. In principe kan dit alternatief worden beschouwd als een 
combinatie van de meest milieuvriendelyke vartanten, gecombineerd met 
aanvullende milieubeschennende maatregelen. 

Referentiesituatie 

Ter vergelijking dient globaal beschreven te worden wat zou gebeuren als de 
1nr1chttng met zou worden opgertcht. Aangegeven moet worden of de referen
tiesituatie in relatie tot de doelstelltngen van deze m.e.r. een reeel altematief 
is - in dat geval kan worden gesproken over een nulaltematief - dan weI een 
zuiver theoretische referentie inhoudt. De startnotitie merkt hleromtrent het 
volgende op: 
"Tot voor kort vond beitsen nog met gescheiden plaats, waardoor een stroom 
mengzuur ontstond. Indien men afziet van de export van mengzuur, is ONO 
het entge verwerkingsproces voor deze mengzuurstroom. Thans zijn er nog 
bedrtjven niet in staat gescheiden te beitsen, zodat deze bedrtjven zijn aan
gewezen op het ONO-proces. De overige bedrtjven, die geschelden beitsen 
hebben tngevoerd, kunnen hun ijzerzuur en z1nkzuur in het buitenland laten 
verwerken. 
Het nulaltemaUef wordt in de startnoUtle gedefinieerd als de situatie waarbij 
verwerking van aIle beitszuren volgens het ONO-procede plaatsvmdt. Deze 
situatie is alleen reeel, indien export van zinkzuur en ijzerzuur niet mogeliJk 
is. Omdat deze export op dit moment weI mogelijk is, dient het gedefinieerde 
nulaltematief als referentie om de vergelijking van altematieven in het MER 
beter zichtbaar te maken. De mogelijkheden van export worden in het zoge
naamde exportalternatlef (feitelijk het nulaltematief) apart beschouwd." 
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5 

BESTAANDE MII,IEUTOESTAND EN AUTONOME ONTWIKKELING VAN 
BET MILIEU 

Artlkel 7.10, Hd I, onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrguing van de bestaande toestand van het milieu, uoor 
zover de vooryenomen acttvfteit oj de beschl"even altematfeven daarooor gevolgen kunnen hebben, 
alsmede van de te verwachten ontwtkkeUng van dat milieu, Indfen de cu:t1vttelt noch de altemat:fe
ven worden ondemomen. • 

Beschrijving van de bestaande toe stand van het milieu en de autonome ont
wtkkeling daarvan, als de voorgenomen actlv1tett ruet wordt ondernomen, is 
in het MER van belang als referentlesituatle ten opzichte van de te onderzoe
ken alternatleven. Bij de beschrijving van de bestaande situatle en de auto
nome ontwikkeling za1 het accent moeten lfggen op die gebieden en aspecten 
die door de voorgenomen actlviteit inc1usief de alternatieve oplossingen 
(kunnen) worden beinvIoed, dan weI de actlviteit beinvIoeden. Per milleu
aspect (bodem, water, Iucht) za1 het beinvIoedingsgebied verschUlen. 

De mate van detaUlering bij de beschrijvingen dient in relatie te staan tot de 
omvang van de verwachte effecten. 

GEVOLGEN VOOR BET un,IEU 

Artlkel 7.10, lid I, onder e van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrjJving van de gevolgen uoor het mtlfeu, die de uooryeno
men cu:tivftelt, onderscheidenlgk de altematieven kunnen hebben, alsmede een motiverlng van de 
wgze waarop deze gevolgen zfln bepaald en beschl"even. " 

5.1 Algemeen 

V~~r de efIectbeschrijving van de voorgenomen actlviteit en alternatieven 
kunnen de volgende algemene richtlijnen in acht worden genomen: 
• blj de beschrijving moeten worden onderscheiden: positleve en negatteve 

efIecten, tijdeIijke en pennanente efIecten, pas op Iangere tennijn waar
neembare efIecten en onomkeerbare efIecten; 

• het gaat ruet alleen om de relatieve bijdrage (ten opzichte van hoge 
achtergrondniveaus), maar ook om de absolute bijdrage; 

• de te velWachten efIecten moeten zoveel mogelijk in hun onderlinge 
samenhang worden beschouwd en dienen steeds te worden gerelateerd 
aan de bestaande toestand en de autonome ontwikkeling van het milieu. 

Aangegeven dient te worden wat de bijdrage Is van de voorgenomen actlv1teit 
aan de totale milleubelastlng van het industrieterrein en aan de emissie in 
de omgeving. 
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5.2 Te beschriJven aspecten 

6 

Geef, voor zover relevant, aan in hoeverre de kwaliteit van de bodem en het 
grondwater worden bedreigd door emissies vanuit de 1nr1chting (doordringing 
in bodem, verontreinfgfng van grondwater)? 

Geef, voor zover relevant, een beschrijvfng van verwachte veranderingen in 
de luchtkwaliteit (waaronder ook als gevolg hiervan depositle van schadel1jke 
stoffen). 

Besteed verder aandacht aan de eindverwerking en/of nuttlge toepassfng van 
reststoffen (integrale ketenbeschouwfng). 

Geef inzicht in de gevolgen voor de volksgezondheid ten gevolge van emissies 
tijdens eventuele storingen en calamiteiten. Besteed daarby zowel aandacht 
aan toxische stoff en als aan stankstoffen. 

VERGELJJKlNG VAN DE ALTERNATIEVEN 

Artlkel 7.10, lid I, onder f van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: ween veryelfjking van de Ingevolge onder deel d beschreven te 
verwachten ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de 
voorgenomen activlteit, alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in 
besclwuwing genomen altematieven. " 

De verschfllende alternatieven en var1anten moeten ten aanzien van de 
mllieugevolgen worden vergeleken met de ontwikkelfng van de bestaande 
toestand van het milieu zonder uitvoering van de voorgenomen activiteit 
(autonome ontwikkelfng) als referentiekader. Aangegeven dient te worden wat 
de stgnificante milleugevolgen zyn van de voorgestelde alternatieven (var1an
ten op onderdelen en aanvullende maatregelen). Er dient te worden aangege
yen welke mllieukwallteitseisen, streefwaarden en doeleinden van het 
milieubeleid daarby in beschouwing zyn genomen. 

Op grond van de m.e.r.-regeling in de Wm is de initiatiefnemer met verplicht 
om in het MER inzicht te geven in de kostenaspecten. Desalniettemfn verd
lent het aanbeveling een globale kostenvergelijking van de beschreven alter
natieven in het MER op te nemen. 
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8 

LEEMTEN IN KENNIS 

Artikel 7.10, lid I, onder g van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoel.de beschrfJ
vingen [d.w.z. van de bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling daarvan, resp. van de 
milieu -effecten] ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens. " 

In het MER moet worden aangegeven welke van de gevraagde informaUe niet 
kan worden geleverd, welke onzekerheden ziJn blijven bestaan en waardoor 
dit wordt veroorzaakt. Aangegeven dient te worden (bijvoorbeeld door middel 
van een gevoeligheidsanalyse) in hoeverre het ontbreken van de betreffende 
kennis de kwaliteit van de informaUe die nodig is voor de besluitvonning 
beinvloedt. 

Er dient te worden aangegeven of bestaande leemten in kennis op korte 
tenniJn zullen worden opgehelderd als resultaat van lopende onderzoekspro
jecten. 

EvALUATIE 

Artike17.39 van de Wm: 
"Ret bevoegd gezog dat een besluit heeft genomen, by de voorbereiding waaruan een milieu
effectrapport is gemaakt, onderzoekt de gevolgen van de betrokken activltelt voor het milieu. 
wanneer zy wordt ondemomen oj nadat zy is ondernomen.· 

Het bevoegd gezag dient te zijner Ujd een evaluaUeprogranuna Op te stellen 
teneinde de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te 
kunnen vergelijken. Dit evaluaUeprogramma houdt rechtstreeks verb and met 
de taak van het bevoegd gezag om de effecten op het milieu te volgen en te 
kunnen voorzlen in aanvullende en miUgerende maatregelen. 

Voor zover er een koppeling bestaat tussen de in het MER gepresenteerde 
infonnaUe en het op te stellen evaluaUeprogramma, verdient het aanbeveling 
dat in het MER reeds een aanzet voor een dergelijk evaluaUeprogramma 
wordt gegeven. 
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9 SAMENVATTING VAN BET MER 

Artike1 7.10, lid I, onder h van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een samenvattfng die aan een algemeen publiek voldoende inzlcht 
geejt voor de beoordelfng van het milJeu-elfectrapport en van de daarln beschreven gevolgen voor 
het mlUeu van de vooryenomen activltelt en van de beschreven altematleven.· 

In de samenvattlng van bet MER za1 kort en oveIZicbtelijk de kern van de be
langrtjkste onderdelen van bet MER moeten worden weergegeven. Wat betreft 
de onderlinge vergelijking van de altematleven kan dit bijvoorbeeld gebeuren 
met bebulp van tabellen, flguren en kaarten. De samenvattlng dient aan bet 
bevoegd gezag en aan een zo breed mogelijk publiek voldoende inzicbt te 
geven voor de beoordeling van bet MER en van de daarin beschreven gevol
gen voor bet milieu van de voorgenomen activiteit en de bescbreven alterna
tleven. 

10 VORM EN PRESENTATIE VAN BET MER 

Ten aanzien van de vonngevtng en presentatie beveelt de Commissie aan: 
• bet MER beknopt van opzet te bouden en te beperken tot die informatle, 

die relevant is voor de te nemen besluiten; 
• sterke vereenvoudigingen enerzijds en slecbts voor ingewijden toe

gankelijke vaktaal anderzijds, te vennijden; 
• in te gaan op relevante vragen over bet project, zoals die uit de inspraa

kreacties naar voren zijn gekomen; 
• afwijkingen van de ricbtlijnen te motiveren; 
• acbtergrondgegevens (die conclusies, voorspellingen en keuzes onder

bouwen) niet in bet MER zelf, maar in bijlagen op te nemen; 
• in bet MER een verklarende begrippenlijst, een lijst van gebruikte afkor

tingen en een literatuurlijst op te nemen. 
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BIJLAGEN 

blJ het advies voor richtliJnen 
voorhet 

mlIieu-effectrapport oprichting metaaJ
recyclinginstallatie te Rotterdam Europoort 

(bijIagen 1 tim 3) 



BLJLAGEI 

Brlefvan het bevoegd gezag d.d. 12oktober 1994 waarln de Cornmlale 
In de gelegenheld wordt gesteld om advles utt te brengen 

Provinciehuis 
~~ningskade 1 
2596 AA 's-Gravenhage 

Postbus 90602 
2509 LP 's-Gravenhage 

Telefoon (070) 3116611 
Telex 31088 cdkzh nl 

Commissie voor de '-:ilieu-effectrapportage 

3500 GH Utrecht 6,:; Commissievoorde Postbus 2345 I------------------------------~ 
\1!l.~~@7' milieu·elleclrapportaga 

Dienst : 
Afdeling : 

Contactpersoon : 
Doorkiesnr. : 
Telefax ; 

Onderwerp : 

Water en Milieu 
Algemeen Beleid 
Coordinatie 
J. Ebbelaar 
070 - 3117460 
070 - 3246396 
Startnotitie MER , 
voor de oprichting van een metaalrecycling
installatie voor KEMWATER te Rozenburg 
(Europoort:) . 

's-Gravenhage, 12 cktober 1994 

Bijgaand doen wij u toekomen een door KEMWATER B.V. te Rozen
burg (Europoort) ingediende startnotitie. 
De startnotitie is door ons op 5 oktober 1994 ontvangen. 

KEMWATER B. V. heeft het voornemen om op een deel van de in
richting van Kemira B.V., gevestigd aan de Moezelweg 151, 
Europoort Rotterdam, een metaalrecyclinginstallatie voor het 
bewerken van beitszuur op te richten. 

Op grond van de in de Wet milieube heet' (11m) opgenomen mer
regeling zijn wij belast rne de gecoor dineerde voorbereiding 
en behandeling van het Mil leu -effectrapport ( r~ER ) . 

In dit verband is thans aan de orde het inwinnen van adviezen 
over de op te stellen richtlijnen voor de inhoud van het MER. 

Gaarne zien wij het advies van uw commissie ten aanzien van de 
te geven richtlijnen tegemoet. De bekendmaking van dit voorne
men, die wij in de Staatscourant en enkele regionale bladen 
plaatsen, doen wij u tevens ter informatie toekomen. 

Zuid-Holland, 

~
~ ... Bij uw antwoord dienst en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief. 

~\ Hel provinciehuis is met hel openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 
"_:..:::..:..'= _= en ligt op ruim tien minuten lopen van heL sLalion Den Haag Centraal . 



BIJLA.GE2 

Openbare kennlsgeving van de startnotltle In Staatscourant Dr. 197 d.d. 130ktober 1994 

Kemwater B.V. is voomemens om op een deel van de inrichting van 
Kemira B.V., gevestigd aan de Moezelweg 151, Europoort Rotterdam, een 
metaalrecyclinginstallatie voar het bewerken van beitszuur op te richten. 
De op te richten installatie zal eeri capaciteit hebben van 9000 ton/jaar. 
Oit voomemen is beschreven in de door Kemwater B.V. op 4 oktober 1994 
blj de provincie Zuid-Holland ingediende startnotitie voar de genoemde 
lokatie. 

In de thans op te stellen milieu-effectrapporten dienen de milieugevolgen 
voar de oprichting en het in werking hebben van de metaalrecycling
installatie te worden beschreven. Tevens zullen - op inriehtingsniveau -
altematieven en varianten moeten worden uitgewerkt. 

Voor deze aetiviteit is een vergunning nodig in het kader van de 
Wet Milieubeheer (Wm). 

De vergunningaanvraag Wm voor de inrichting dient vol gens het Besluit 
Milieu-tlffectrapportage, onderdeel C 18.4, vergezeld Ie gaan van een 
Milieu-effectrapport (MER). 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, bevoegd gezag voor de Wm, 
stellen de richtlijnen vast waaraan het op te stell en MER zal moeten 
voldoen. Voordat de richtJijnen worden vastgesteld kunnen opmerkingen 
en wensen met betrekking ~ot de inhoud ervan worden kenbaar gemaakt 
aan het college van Gedeputeerde Staten. 
Oit college coOrdineert de voarbereiding en de verdere behandeling van 
het MER en de vergunningaanvragen. 

De startnotitie ligt van 17 oktober 1994 tot 14 november 1994 bij de 
volgende instanties tijdens kantoaruren ter inzage: 
- Provinciehuis, Koniogskade 1 te 's G~venhage, karner A 520, 

teLnr.: (070) 3116697; . 
- Gemoontewerken Rotterdam, EuropoinVtoren 3, Afdeling Milieubeleid, 

kamer 0154, Galvanistraat 15 te Rotterdam. 

Buiten kantoaruren is inzage van de startnotities mogelijk na telefonisehe 
afspraak. 

Opmerkingen met betrekking tot de inhoud van de op te stellen 
richtlijnen kunt u tot 14 november 1994 schriftelijk indienen bij het 
college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Koningskade 1, 
2596 AA 's Gravenhage. 

Voar nadere inliehtingen kunt u zich wenden tot de hoor J. Ebbelaar, 
teLnr.: (070) 3117460 of mevrouw G. Himmelreich, teLnr.: (010) 4273699 
of mevrouw S. Veraar, teLnr.: (070) 3116697. 
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BLJLAGE3 

ProJectgegevens 

Inltlatlefnemer: Kemwater B.V. 

Bevoegd gezag: het College van Gedeputeerde Staten vanZuld-Holland 

Beslult: vergunnmg fngevolge de Wet Milteubeheer(Wm) 

Categorie Beslult m.e.r.: 18.4 

Actlvitelt: Kemwater B.V. heeft het voomemen om een metaalrecycltnginstallatle voor het 
bewerken van beltszuur op te rtchten op het gedeelte van het industrteterrein in het Europoort
gebied. waar ook de KEMIRA kunstmestfabrtek is gevestlgd en waar Kemwater een ferrichlori
defabriek drijft. 

Procedurele ,egevens: 
kennisgevtng startnotltie: 13 oktober 1994 
r1chtlijnenadvies uitgebracht: 15 december 1994 

B1Jzonderheden: 

Samenstelllng van de werkgroep: 
fng. J. van Erkel 
ir. K.H. Veldhuis (voorzitter) 
ir. W.J. VeIVetj es 

Secretaris van de werkgroep: mw. ir. LA Steinhauer 


