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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 een toetsingsadvies ult te brengen over het
milieu-effectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over het oprichten van een
inrichting voor het vervaardigen van kunststofgranulaat met behulp van kit-kokerhulzen en
andere kunststoffen aan de Huygens 44-46 te Middelharnis.
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de
Commissie aan.
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvormingo Zij zal gaarne vememen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen.

fr. P. van Duursen

voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Kunststofbewerkingsinstallatie B & RRecycling
BV te Middelharnis

In afschrift aan: Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden

Secretariaat: Arthur van Schendelstraat 800
Utrecht, tel.: (030) 234 76 66
telefax: (030) 233 12 95

Correspondentie-adres:
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3500 GH UTRECHT

Toetsingsadvies over het mflieu-effectrapport
Kunststofbewerkingsinstallatle B & R Recycling B.V. te Middelharnis

Advies op grond van 'a rtikeI7.26 van de Wet milieubeheer over het milieu-effectrapport over
Kunststofbewerkingsinstallatle a & R Recycling a.v. te Middelharnis,
uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Zu1d~HoUand (coordinetend bevoegd gezag) door
de Commissie voor de rn.ilieu..effectrtlpportage; namens deze,

de werkgroep m.e.r. Kunststofbewerktngsinstallatie B & R Re'cycltng B.V. te Middelharnis

de voorzitter

de secretaris

ir. P. van Duursen

ir. R.I. Seijffers

Utrecht. 27 mei 1997
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2.

HOOFDOORDEEL OVER BET MER

Naar het oordeel van de Commissie bevat het MER Kunststoibewerkingsinstallatie B & R Recycling B.V. voldoende informatie om het milieubelang in de
besluitvorming een volwaardige plaats te geven.
Dit ondanks dat het MER relatief uitgebreid en niet goed leesbaar is en het
MER niet altiJd even dUideliJk is in met name de cijfermatige presentatie van
het hoofdaspect: vriJkomende emissies van vluchtige oplosmiddelen (VOS) uit
de te bewerken kit- en lijrnkokers en kit- en lijrnresten.
De vrij brede bandbreedte van mogeliJke emissies naar de Iucht is gebaseerd
op aannamen en niet op feiteIijke metingen in het reeds enkele jaren operationele bedrijf. WeI wordt piausibel gemaakt dat de voorspeide maxim ale emissies
naar de Iucht als een "worst case" benadering moeten worden beschouwd.
De Commissie doet in hoofdstuk 3 enkele aanbevelingen die in de besIuitvorming kunnen worden betrokken.

3.

AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUlTVORMING

3.1

Acceptatie
In het MER en in de Wm-vergunningaanvraag wordt de administratieve acceptatieprocedure duideUjk beschreven. Minder dUideUjk is welke inhoudelijke
randvoorwaarden er voor de te accepteren (gevaarlijke) afvalstoffen zullen
gelden. Verder ontbreekt een massabalans van in- en uitgaande stromen. Hierdoor blijft het onduidelijk hoeveel reststromen afgevoerd moeten worden en wat
daarmee gebeurt.
In het MER (pagma 110) wordt gesteid. dat binnen drie maanden na de verlening van de defmitieve beschikking een voorstel voor de acceptatiesystematiek bij het bevoegd gezag wordt ingediend.
Het is van belang dat in de praktljk de aannamen in het MER ten aanzien van
de uit de te verwerken partijen vrijkomende hoeveelheden stoffen worden geverifieerd. Tevens zouden grenzen aan het te bewerken type kitkokers kunnen
worden gesteid.
•

De Commissie beveelt aan in de vergunning het acceptatiebeleid en acceptatievoorwaarden en de daarbij behorende acceptatieprocedures vast te leggen.
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Met naverbranding wordt afvalwaterlozing voorkomen. Het energieverbruik is
evenwel groter. terwijl de toepassing van restwarmte (bijvoorbeeld voor ruimteverwarming) onzeker is.
De Commissie 15 op grond van het bovengestelde van mening dat eerst
praktijkmetingen bij de huidige bewerkingscapaciteit moeten plaatsvinden.
zodat de (definitieve) keuze voor een nageschakelde techniek op goede gronden
kan worden gemaakt.
•

3.3

De Commissie beveelt aan bij de besluitvorming de effectiviteit en doelmatigheid
van de toepasbare afgasreinigingstechnieken te bespreken en te beargumenteren.
Een mogelijkheid is, daartoe eerst een (tijdelijke) proefwasser of een proefnaverbrander te plaatsen. Aan de hand van evaluatie van de metingen bij representatieve en goed geregistreerde productie-omstandigheden kan dan een definitieve
keuze van de toe te passen naschakeltechniek worden gemaakt. Bij de argumentatie dienen ook de toepassing van katalytische respectievelijk regeneratieve
naverbranding of van een actief koolfilter aan de orde te komen.

Monitoring en evaluatie achteraf
Door het ontbreken in het MER van concrete meetgegevens van het bestaande
bedrijf blijven er onzekerheden bestaan. Een gerichte mOnitoring en evaluatie
is in het voorliggende geval dan ook van wezenlijk belang.
In het MER (§ 8.2) wordt voor een evaluatieprogramma reeds een goede opzet
gegeven. Aanvullende aandacht voor het aspect geurhinder is echter gewenst
vanwege het ontbreken van voldoende gegevens in het MER.
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BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 2 aprll 1997 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen
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Bijlagen

B&R Recycling BV voer het oprichten van een inrichting voar
het vervaardigen van kunststofgranulaat met behulp van
kit-kokerhulzen en andere kunststoffen aan de Huygens
44-46 te Middelharnis.

Den Haag, 2 april 1997

Ter voldoening aan de desbetreffende bepalingen van de wet Milieubeheer (Wm)
en de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) doen wij u hierbij toekomen: een
exemplaar van het Milieu-Effectrapport (MER) met bijbehorende stukken ten
behoeve van bovengenoemd onderwerp, alsmede een exemplaar van de
vergunningaanvragen Wm en Wyo.
Het MER en de vergunningaanvragen zijn op 28 februari 1997 ingediend.
Gelet op de artikelen 7.18 en 7.27 van de Wet Milieubeheer (Wm) en
artikel 3.18 van de Awe delen wij u, mede namens het zuiveringsschap
Hollandse Eilanden en Waarden te Dordrecht, mede dat het MER aanvaardbaar is
verklaard en de vergunningaanvragen ontvankelijk zijn bevonden.
Tevens zijn het MER, de bijbehorende stukken en de vergunningaanvragen
bekendgemaakt.
Het MER, de vergunningaanvragen en de overige van be lang zijnde stukken
zullen van 7 april 1997 tot en met 5 mei 1997 ter inzage worden gelegd. Voor
de overige gegevens verwijzen wij u naar bijgevoegde bekendmaking.

Gelet op artikel 7.26 van de Wm zien wij uw toetsingsadvies uiterlijk 9 juni
1997 tegemoet.

Hoogachtend,
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~d eputeer~e ~s~aterl~an zuid-Holland,

~,....de%enl'!""':~
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H. H. J. M. Goumans
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