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HOOFDPUNTEN VAN BET ADVIES
Ecotechniek B.V. heeft het VOOrrlemen de hUidige grondreinigingsinstallatie op
het industrteterrein Botlek uit te breiden. De capaciteit zal worden vergroot van
100.000 ton naar 280.000 ton per jaar. Tevens wil de initiatiefnemer de mogel:ijkheid krijgen een aantal andere typen verontreinigingen te behandelen en
grondwaterreinigingsactiviteiten te ontplooien.
De Commissie meent dat in het MER voor dit project in het bijzonder de volgende ondelWerpen aandacht behoeven:
• de prestatiekenmerken van de grondreinigingsinstallatie; in de toekomst wil
Ecotechniek een grotere hoeveelheid en een groter scala aan moeilijk afbreekbare stofIen gaan reinigen. Aangegeven moet worden wat de maximale
capaciteit. zowel kwalitatief als kwantitatief, van de installatie is voor elk
van deze stofIen en in combinatie van stofIen;
• faal-scenario; aangezien de opslag- en bufIercapaciteit gering is, is logistiek
een belangrijk aspect. Aangegeven moet worden een faal-scenario waar
wordt aangegeven hoe verstoringen in het gehele proces in de bedrijfsvoering worden opgevangen;
• het meest milieuvriendelijke alterrlatief (mma); bij het mma moet gestreefd
worden naar een eindprodukt dat voldoet aan de streefwaarden voor bodem;
• stofhinder; aangegeven moet worden wat mogelijkheden zijn tot het beperken van stofhinder blj op- en overslag;
• proefnemingen; aangegeven zal moeten worden wat de milieu-effecten zijn
van de expertmenten en hoe deze gemitigeerd en gecontroleerd kunnen worden;
• de prestatiekenmerken van de waterzuiveringsinstallatie; aangegeven zal
moeten worden wat de maximale zuiveringscapaciteit van de installatte, zoweI kwalitatief als kwantitatief, is waarbij de gestelde normen gehanteerd
kunnen blijven.
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1.

INLEIDING

Ecotechniek B.V. he eft het voornemen de hUidige thermische grondreinigingsinstallatie op het industrieterrein Botlek uit te breiden. De capaciteit zal worden vergroot van 100.000 ton naar 280.000 ton per jaar. Dit kan worden
bereikt door een continue bedrijfsvoering, voorbehandeling van de te reinigen
grond en verbetering van de effectiviteit (benutting) van de bestaande installaUe. Het bedrijf wil tevens de mogelijkheid krijgen om:
• meer dan de binnen de hUidige vergunning vermelde hoeveelheid van
25.000 ton per jaar aan grond te verwerken die is verontreinigd met orgarusche halogeen verbindingen;
• grond te reinigen met een ander scala aan (neven)verontreinigingen zoals
kwik, cadmium en arseen (verbindingen);
• bulkafvalstoffen te verwerken met analoge verontreinigingen als grond;
• verontreinigde grond (bijvoorbeeld afkomstig van calamiteiten) tijdelijk op
te slaan in een daarvoor geschikt Yak, in afwachting van interne en ext erne
verwerking;
• van butten de inrichting afkomsttge verontreinigde waterige afvalstoffen (bijvoorbeeld afkomstig van bodemsaneringsprojecten) te verwerken in de bestaande waterzuiveringsinstallaUe.
Besluitvormmg over dit voornemen is op basis van het Besluit m.e.r. (categorie
18.2 en 18.4) milieu-effectrapportage (m.e.r.)-plichtig. Voor deze activiteit zijn
vergunningen nodig op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreinigmg oppervlaktewateren (Wvo). Afhankelijk van de te reinigen stoffen is
tevens een verklaring nodig van geen bedenkingen op grond van artikel 8.35
van de Wm van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer. Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat zijn de bevoegde instanties.
Per brief van 19 december 1994verzocht het college van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland de COmmissie voor de m.e.r. advies uit te brengen over het
geven van richtlijnen inzake de inhoud van het milieu-effectrapport (MER)!).
Met de ter inzage legging van de startnotiUe op 21 december 1994 is de procedure voor de m.e.r. formeel van start gegaan2 ). Dit advies is opgesteld door een
werkgroep van de Commissie voor de milieu-effectrapportage3 ). De werkgroep
treedt op namens de Commissie voor de milieu-effectrapportage en wordt
verder in dit advies 'de Commlssie' genoemd. Het doel van dit advies is om de
gewenste inhoud van de richtlijnen voor het milieu-effectrapport (MER) aan te
geven. Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden
met de via het bevoegd gezag ontvangen inspraakreacUe4 ).

2

Zie bijlage 1.
Zie bijlage 2.

3

Zie voor de samenstelling van de werkgroep blJlage 3.

4

Bijlage 4 geeft een overzicht van deze reactles.
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2.

PROBLEEMSTELLING, nOEL EN BESLUlTVORMING

2.1

Probleemstelling
Het MER geeft een beknopt overzicht van de aard, voorgeschiedenis en achtergronden van de grondreinigingsproblematiek en de wijze waarop het initiatief
hiervoor een oplossing kan bieden. Daarbij dient te worden aangegeven voor
welke soorten grond en andere korrelvormige produkten met hun specifieke
verontreinigingen het initiatief een oplossing biedt, welke totale capaciteit
beschikbaar is en welke hoeveelheden aangeboden zullen worden, gebaseerd
op het huidige en toekomstig te verwachten beleid ten aanzien van bodemsanering en grondreiniging.
In relatle tot de capaciteitsbehoefte dient rekening te worden gehouden met
mogelijk in ontwikkeling zijnde andere initiatieven en met bestaande grondreinigingsinstallatles in de naaste en verdere omgeving. In dit kader dient. zoals
vastgelegd in de Wet milieubeheer, de doelmatigheid van de uitbreiding van de
installatie op het industrieterrein Botlek te worden aangetoond.
Inzicht dient te worden gegeven in de afzetmogelijkheden van gereinigde produkten en de afzet voorzover met gereinigd tot een mulUfuncUoneel her te gebruiken produkt. Voorziene normen in het beleid met betrekking tot hergebruik
en nuttige toepassing van korrelvormige matertalen, zoals in het ontwerp
Bouwstoffenbesluit, dienen in het bijzonder te worden meegenomen.
De te realiseren kwaliteit van het eindprodukt in relatie tot de beoogde toepassing en besternming van de gereinigde grond, de gevolgen voor het milieu,
de aard en omvang van de te reinigen grond en de bedrijfszekerheid (kans op
calamiteiten) dienen daarbij aan de orde te komen.

2.2

Doel
Uit de probleemstelling moet een concrete en duide1ijke omschrijving van het
doel worden afgeleid. Het doel mag niet zo beperkt zijn geformuleerd, dat reele
alternatleven die voor het milieu gunstiger zijn op voorhand zijn uftgesioten.

2.3

Besluitvorming
Overheidsbesluiten, zoals vastgelegd in beleidsnota's, (ontwerp-)plannen en
wetten, die randvoorwaarden stell en of beperkingen opleggen aan de besluitvorming over de voorgenomen activiteit moeten kort worden behandeld. Tevens
moet aangegeven worden welke beoordelingSCriterta en normen aan het vigerende milieubeleid kunnen worden ontleend.
De besluiten waarvoor het MER is opgesteld en de overheidsinstanties die deze
besluiten zullen nemen moeten worden vermeld.
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Tevens kan worden beschreven volgens welke procedure en welk tijdpad dit geschiedt en welke adviesorganen en -instanties daarbij form eel en informeel zijn
betrokken.
Tot slot moeten de besluiten die in een later stadium nag moeten worden genomen om de voorgenomen actlviteit te realiseren zJjn aangegeven.

3.

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN DE ALTERNATIEVEN

3.1

lUgenneen
De voorgenomen actlviteit moet worden beschreven voor zover van gevolgen
voor het milieu sprake is. Gebleken is dat de initlattefnemer het voornemen
heeft am de uitbreiding van de capaciteit grotendeels te realiseren door met de
bestaande installatie continu te gaan werken. Dit dient in het MER toegelicht
te worden. Voorts dienen de volgende onderwerpen te worden beschreven.

3.1.1

Aanvoer en afvoor

•
•
•
•
3.1.2

OpsIag

•
•

•

3.1.3

de herkomst (binnen- en buitenland), de aard van de verontreinigingen,
hoeveelheden en samenstelling van het te reinigen materiaal;
wijze van aanvoer en afvoer;
toename van verkeersstromen van en naar de inrichtlng;
aanvoerprognoses en handelwijze indien het aanbod hiervan afwijkt.

capaciteit en flexibiliteit van de opslag;
wijze van opslag van de aangevoerde en gereinigde grond en andere materialen met aandacht voor compartlmentertng van verschillende so orten verontreinigd materiaal (aanduidlng van maximale en gemtddelde verblijftij den.
maatregelen ter voorkoming van permanente stort) ter voorkoming van vermengtng. Hlerbij dient een worst -case scenario te worden gegeven. waarbij
er van wordt uitgegaan dat vermengmg van opslag plaatsv!ndt;
voorzieningen by de opslag- en overslagruimten am emissies (naar bodem,
grondwater, lucht. oppervlaktewater. waterbodem) te voorkomen.

Relnlglngsinstallatie(s)

•
•

het processchema;
de capaciteit en de effecUviteit ten aanzien van de reiniging van de installaties bij verschillende procesomstandigheden;
• de flexibiliteit om het proces aan te pass en aan hoeveelheden. samenstelling
en aard van de verontreinigingen van de aangevoerde stoffen gerelateerd
aan de prestatlekenmerken van de installatie. Voor elke stof moet worden
aangegeven wat de maximale capaciteit is, tevens de maximale capaciteit
van de installatie voor combinaties van stoffen dient te worden aangegeven.
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•
•
•

3.1.4

Hierbij kan de invloed van de procescondities (bijvoorbeeld de temperatuur
van de naverbrander) in beeld worden gebracht:
de aard, hoeveelhetd en plaats van proefnemingen:
voorzieningen om emissies te meten:
criteria voor het al dan niet a:fvoeren van stof uit het ontstoffingsfilter naar
de gereinigde grond, alsmede de achterliggende argumentatie.

Uitgaande stromen
De ult het proces vrtjkomende stromen dienen beschreven te worden in glob ale
percentages (met marges) van de ingaande stroom op basis van gewichtseenheden. Daarbij wordt onderscheidgemaakt tussen verontreinigde reststromen (inclusief slib) en gereinigde eindprodukten. Voor elk van deze categorieen dienen
(waar relevant) de onderstaande punten te worden beschreven:
• hoeveelheden, samenstelling en aard van de verontreinigingen:
• maatregelen om maximaal hergebruik C.q. nuttige toepassing te realiseren:
• garanttes voor doeltreffende a:fvoer of verwerking van verontreinigde uitgaande stromen (waarbij hergebruik en nutuge toepassing niet mogelijk is)
en maatregelen die worden getroffen indien stagnatie optreedt in de afVoer;
• bestemmfng van produkten en restmaterialen: op welke w~ze wordt een bepaald gebruik of eindbewerking zeker gesteld?
Daarnaast dient te worden aangegeven wat de aard, de hoeveelheid en de bestemming is van overige a:fvalstoffen.

3.1.5

Emissies
Algemeen
Naast de beschrijving van de emissies onder nonnale omstandigheden dient inzicht gegeven te worden in de moge1ijke emissies bij stortngen, calamiteiten,
proefreinigingen en onderhoud, voorzover deze afwijken van de bestaande
situatte. De volgende aspecten dienen daarbij te worden beschreven.
Stof, gasvormige componenten en geur
• de kans op stofhinder en emissies van vluchtige verbindingen bij de aanvoer, op- en overslag van het matertaal en tijdens de opslag en de afVoer
van de uitgaande stromen; maatregelen tegen stofhinder en emissies.
Geluid
• een bespreking van de geluidemissies (locatie, bronvennogen) door de installaties en het interne en externe transport.
Water
Om inzicht te geven in de milieu-effecten is het wensel~k dat een massabalans
voor proces (waaronder ook sproeiwater wordt begrepen) en hemelwater en
huishoudelijk water wordt gegeven. Daarnaast zijn de volgende aspecten van
belang:
• de herkomst, omvang en de kwaliteit van de proceswaterstromen; Aangegeyen dient te worden met behulp van een proces/flowschema op welke wijze
het proceswater en deelstromen daarvan worden gereinigd, wat de kwalitelt
is van het water v66r en na de reinigingsstap(pen), welke a:fvalstromen
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•
•

•

(hoeveelheid en samenstelling) daarb~ VIijkomen en wat de bestemming is
van deze afvalwaterstromen;
prestatiekenmerken van de waterzuiveringsinstallatie;
wijze van afvoer van het afvalwater, eventueel gescheiden woer en opslag
van hemelwater, gerelateerd aan de hoeveelheid neerslag. Aangegeven dient
te worden onder welke omstandigheden wordt geloosd en wat de samenstelling van deze lozing is;
voorzieningen voor de verwerking c.q. afvoer van (verontreinigde) slib uit de
waterzuive~.

3. 1. 6

Controle en monitoring
Vermeld dient te worden aan de hand van de te beschrijven grond- en overige
stromen, welke technische en organisatorische voorzieningen worden getroffen
om een zorgvuldig handelen te waarborgen. Daarbij zijn de volgende aspecten
van belang:
• procedure en kwaliteitscriteria voor de acceptatie;
• wijze van controle op en monitoring van de kwaliteit en kwantiteit van aanen afgevoerde grond en andere materialen, inc1usief de te hanteren kwaliteitscriteria;
• procedure voor partijen niet-geaccepteerde grond;
• monito~ van de emissies naar lucht, water en bodem;
• de maatregelen die worden getrofIen indien onderdelen langer buiten gebruik zijn dan gedurende normaal onderhoud c.q. in het geval van het
volle dig stagneren van de reiniging;
• de wijze waarop de controle op de vloeistofdichtheid van vloer en onderUggende folies wordt uitgevoerd;
• de te volgen procedure bij storingen en calamiteiten.

3.2

Alternatieven
De keuze van de beschouwde alternatieven moet worden gemotiveerd, evenals
de selectie van het eventuele voorkeursalternatief. Bij de motivering gaat in het
MER vooral de aandacht uft naar de milieu-argumenten. Om een onderlinge
vergelijking mogelijk te maken moeten de te vergelijken alternatieven tot op
hetzelfde detailniveau worden uitgewerkt. In ieder geval moet het meest milieuvriendelijke alternatief zijn beschreven.

3.2.1

Ultvoeringsalternatieven
Ten aanzien van de verschillende onderdelen van de reinigingsinstallatie(s) en
de opslagmogelijkheden zijn varianten mogelijk. Gedacht kan worden aan varianten ten aanzien van mitigering van stofhinder, varianten ten aanzien van
de hoeveelheid restprodukten. Door verschillende varianten te combineren
kunnen uitvoe~salternatieven worden ontwikkeld.
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3.2.2

Nulaltematlef

Aangegeven moet worden of een situatie, waarby de voorgenomen activiteit of
een van de altematieven Diet plaatsvindt, in relatie tot het doel van het voornemen een reeel altematief (nul-alternatief) is. In dat geval moet het nul alternatief als een volwaardig altematief worden beschreven. Is dit Diet het geval
dan moet dit beargumenteerd worden aangegeven en kan worden volstaan met
het beschrtjven van de huidige situatie en autonome ontwikkeling als referentiekader.
3.2.3

Meest mllieuvrlendelljk altematlef

Het me est milieuvrtendelyke altematief moet aan de volgende vOOlwaarden voldoen:
• het moet realistisch ziJn, dat wi! zeggen het moet voldoen aan de doelstellingen van de initiatiefnemer, alsmede binnen zijn of haar competentie liggen;
• het moet uitgaan van de beste bestaande mogeIijkheden ter bescherming
van het milieu;
• het zoveel mogeliJk mitigeren van milieu-effecten tlJdens het proces;
• het moet gertcht zijn op het zo veel mogeIijk voorkomen van nadelige milieugevolgen, dan weI het behalen van een maximale milieuwinst. Hierbij kan
worden gedacht aan mitigatie van restproduktstromen, een eindprodukt dat
voldoet aan de streefwaarden voor bodem, minimalisatie van emissies en
minimaltsatie van het energie- en grondstoffengebruik.

4.

BESTAANDE TOESTAND EN DE AUTONOME ONTWIKKELING

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de auto nome
ontwikkeling hiervan moet worden beschreven als referentie voor de beoordeling van de te verwachten milieu-effecten (referentiesituatie). Daarbij is de autonome ontwikkeling de toekomstlge ontwikkeling van het milieu zonder dat de
voorgenomen activiteit of een van de altematieven wordt gerealiseerd. WeI dient
rekening te worden gehouden met eventuele effecten van voltooide en lopende
ingrepen en ingrepen die onder invIoed van reeds vastgelegd beleid ziJn voorzien.
Het studiegebied omvat de locatie en haar omgevtng, voor zover daar effecten
van de voorgenomen activlteit kunnen gaan optreden. Per milieu -aspect (lucht,
bodem, water, etcetera) kan de omvang van het studiegebied verschillen. De
begrenzing van de studiegebieden moet gemotiveerd en op kaart worden aangegeven.
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Ten aanzien van de bestaande en de autonome ontwikkeling dient aandacht te
worden geschonken aan de volgende aspecten5 ]:
• de luchtkwaliteit (gasvormige componenten, geur en stof); de geurcontouren
als gevolg van de opslag, bewerking van de grond alsook van de uitgaande
stromen6 ];
• geluid: geluidcontouren op grond van de zonering industrielawaai rond het
industrtegebied, grootte van de geluid- en tr1llingshinder als gevolg van de
velVoerstromen (overdag, 's-avonds en 's-nachts) naar en van de inrichtlng7];

•
•

het verbruik van water, energie en grondstoffen;
het ontstaan van afvalstromen (hoeveelheden, kwaliteit en be stemming) .

Een schets van de locatie ten opzichte van wegen, waterwegen, bewoningskernen en andere gevoelige bestemm1ngen ls wenselijk, voor zover relevant voor
de onderhavige activiteit.

5.

GEVOLGEN VOOR HET MILIEU

Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet aangegeven worden
of de effecten tijdelijk of permanent z1jn, ophefbaar of onomkeerbaar, of ze zich
afspelen op korte of op lange termijn, in hoeverre er cumulatie (versterken of
uitdoven van e:IIecten) kan optreden en of er sprake is van positieve effecten.
Blj onzekerheden over het weI ofniet optreden van effecten moet een betrouwbaarheidsanalyse worden uitgevoerd. Onzekerheden en onnauwkeurtgheden
in de voorspellingsmethoden en in gebruikte gegevens moet worden vermeld.
De gevolgen van de voorgenomen activtteit en de alternatieven dient voor de
volgende milieuaspecten in beeld te worden gebracht:
• de luchtkwaliteit, waaronder de verspreiding van stof, geur en gasvormige
componenten8 ];
• de verspreiding van geluid en trillingen afkomstig van de 1nrtchting. intern
transport en aan- en afvoer voor representatieve momenten9 ];
• het verbruik van water, energie en grondstoffen;
• het ontstaan van afvalstromen (hoeveelheden, kwaliteit en be stemming) .

5

Indien deze zaken reeds eerder dUidelijk zijn beschreven. kan hiernaar verwezen worden.

6

Zie bijlage 5.

7

Zie bijlage 5.

8

Zie bijlage 5.

9

Zie bijlage 5.

-9-

6.

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN

De milleu-effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten
onderling en met de referentiesltuatie worden vergeleken. Doel van de vergelijking is inzicht te krijgen in de mate waarin de positieve en negatieve effecten
van de voorgenomen activiteit en de alternatieven verschillen. By de vergelijking moeten doelstellingen en de grens- en streefwaarden van het m1lieubeleid
worden betrokken. Bij de vergelijking van de alternatleven kunnen de financH~le
aspecten van de alternatieven worden betrokken om de realiteitswaarde van de
alternatleven beter te kunnen beoordelen. Dit is in het kader van de milieueffectrapportage echter niet verplicht.

7.

LEEMTEN IN KENNIS

De leemten in kennis en infonnatie, die van belang zijn voor een goede oordeelsvorming, moeten worden genoemd. Het doel van deze beschrijving is om
een indicatie te krijgen van de volledigheid van de infonnatie voor de besluitvorming. Beschreven moet worden:
• de onzekerheden die zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is;
• de mate waarop dit de kwaliteit van de besluitvorming bemvloedt.
Infonnatie die voor de beslultvorming essentieel is, kan niet onder leemten in
kennis worden opgenomen, maar moet in het MER worden verstrekt.

8.

EvALUATIEPROGRAMMA

Het bevoegd gezag moet bij de beslultvorming een evaluatieprogramma op
stellen teneinde de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen vergelijken en zo nodig voorzien in aanvullende en mitigerende
maatregelen. Het verdlent de aanbeveling dat de initiatlefnemer in het MER
reeds een aanzet tot een dergelijk evaluatieprogramma geeft, eens te meer daar
er een sterke koppeling bestaat tussen de gebruikte voorspellingsmethoden.
geconstateerde leemten in kennis en het op te stellen evaluatieprogramma.
Hier kan de initiatiefnemer mogelijk op doelmatige wijze gebruik maken van
zijn Bedrijfsintern milleu- en kwalitettszorgsysteem (BIM).
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9.

VORM EN PRESENTATIE

BIjZOndere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling
van de alternatieven. De onderlinge vergel1jking dient bij voorkeur te worden
gepresenteerd met behulp van tabellen. figuren en kaarten.
Voor de overtge presentatie beveelt de Cornmissie het volgende aan:
• het MER beknopt te houden;
• achtergrondgegevens (dIe conclusles, voorspellingen en keuzes onderbouwen) met in de hoofdtekst zelf te vennelden, maar in een bijlage op te
nemen;
• een verklarende woordenlijst, een l1jst van gebruikte atkortingen en een
literatuur1ijst bij het MER op te nemen;
• kaartmateriaal (zo mogelijk) te voorzien van een leesbare ondergrond met
de gebruikte geografische namen en een dUidelijke legenda.

10.

SAMENVATTING VAN BET MER

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door
besluitvonners en insprekers en verdient daarom bijzondere aandacht. Het
moet als zelfstandlg document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van
de inhoud van het MER Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven, zoals:
• de hoofdpunten voor de besluitvOrming lO1, inclusief de belangrijkste
waarden van het milieu in het studlegebied;
• de voorgenomen activiteit en de alternatieven;
• de belangrtjkste effecten voor het milieu by het ultvoeren van de voorgenomen activiteIt;
• het resultaat van de vergel1jking van de alternatieven (zo mogel1jk in tabelvonn).

10

Zie de hoofdpunten van dit advies op bladzijde 1.
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B IJLAGEN

biJ het advies voor rich tllJnen
voorhet
milieu-effectrapport
Uitbreiding en wijziging grondreinigingsinstallatie Ecotechniek B.V. Rotterdam
(bij!agen 1 tIm 5)

BLJLAGEI
Briefvan het bevoegd gezag d.d. 19 december 1994 waarln de Commlssle
in de gelegenheid wordt gesteld om advies ult te brengen

Provinclehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage

.

hIe,

!...- -

Postbus 90602

2509 lP Is-Gravcnhage

",

.- -

i·"'£,'01';··· .

Telefoon (070) 3116611
Telex 31088 cdkzh nl

Commissie voor d e Milieu-effectrapportage
Postbus 2345
3500 GH Utrecht
Dienst
Afdeling
Contactpersoon
Doorkiesnr.
Telefax
Onderwerp

Water en Milieu
Ons kenmerk:88393
Algemeen Beleid en
Uw kenmerk :
Coordinatie
H.D. Oosthoek
070 - 3117164
070 - 3246396
Startnotitie MER,
Ecotechniek BV t.b.v de uitbreiding
en wijziging van een
grondreinigingsinstallatie.

's-Gravenhage, 19 december 1994
Bijgaand doen wij u toekomen een door Ecotechniek B.V.
Maarssen ingediende startnotitie.
De startnotitie is door ons op 6 december 1994 ontvangen .

te

Ecotechniek B. V. heeft het voornemen om de doorzet van haar
bestaande thermische grondreinigingsinstallatie aan de Torontostraat 2 te Rotterdam te vergroten van 100.000 ton naar
280.000 ton per jaar. Het bedrijf heeft de behoefte aan het
creeren van de mogelijkheid om:
- meer dan de binnen de huidige vergunning vermelde
hoeveelheid van 25.000 ton per jaar aan grond te verwerken
die is verontreinigd met organische halogeenverbindingen;
- grond te reinigingen met een ander scala aan (neven)
verontreinigingen, zoals kwik, cadmium en arseen
(verbindingen) ;
- bulkafvalstoffen te verwerken met analoge verontreinigingen
als grond;
- verontreinigde grond (bijvoorbeeld afkomstig van
calamiteiten) tijdelijk op te slaan in een daarvoor geschikt
yak, in afwachting van interne en ext erne verwerking;
- van buiten de inrichting afkomstige verontreinigde waterige
afvalstoffen (bijvoorbeeld afkomstig van
bodemsaneringsprojecten) te verwerken in de bestaande
waterzuiveringsinstallatie.
Op grond van de in de Wet milieubeheer (Wm) opgenomen merregeling zijn W1J belast met de gecoordineerde voorbereiding
en behandeling van het Milieu - effectrapport (MER).

~ 81i uw antv.<>ord dien51 en afdelin8 op de en",loppe ""melden en datum en kenmerk op de brief,

r.

. ' :;.

Het provinciehuis is mel het openbaar \eNOer bereikbaar via de lramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90
en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

In dit verband i6 thans aan de orde het inwinnen van adviez'l:n
over de op te stellen richtlijncn voor de inhoud van het MER.
Caarne z ien wij her: advies van UW commissie t en aanzie'l van de
te geven richtlijncn tegemDet v oor ui terlij k 28 februari 1995.

Zuid- Holland,

BIJlage 1, bIz, ti

BLJLAGE2

Openbare kennlsgevlng van de startnotitie in Staatscourant Dr. 240
d.d. 21 december 1994

Ecotechmek BV. heel! het voomemen om de doorzet van haar
bestaande thermische grandreinigingsinstallatie aan de Torontostraat 2
te Rotterdam te vergroten van 100.000 ton naar 280.000 ton per jaar.
Het bedrijf heeft de behoefte aan het creeren van de mogelijkheid om:
- meer dan de binnen de huidige vergunning verrnelde hoeveelheid van
25.000 ton per jaar aan grond te verwerken die Is verontreinigd met
organische haJogeenverbindingen;
- grand te reinigen met een ander scala aan (neven)verontreinigingen,
zoals kwik, cadmium en arseen(verbindingen);
- bulkafvalstoffen te verwerken met analoge verontreinigingen als grond;
- verontreinigde grond (bijvoorbeeld afkomstig van calarniteiten) tijdelijk
op te slaan in een daarvoor geschikt yak, in afwachting van interne en
ext erne verwerking;
- van buiten de inrichting afkomstige verantreinigde waterige afvalstoffen
(bijvoorbeeld afkomstig van bodemsaneringsprojecten) te verwerken in
de bestaande waterzuiveringsinstaliatie.
\bor deze activiteit is een vergunning nodig in het kader van de
Wet milieubeheer (Wm) en een vergunning inzake de Wet verontreiniging ·
oppervlaktewateren (Wvo).
De vergunningaanvragen Wm en Wvo voor de inrichting dienen volgens
het Besluit Milieu-effectrapportage, onder deel C 19.1, vergezeld te gaan
van een MiJieu-effectrapport (MER). Hiervoor is door Ecotechniek B.V.
een startnotitie ingediend waarin het voomemen wordt toegelicht.
Het MER dient inzieht te geven in de gevolgen van de voorgenomen
activiteit voor het milieu. Tevens moeten altematieven en varianten voor
de verschiJIende onderdelen c.q. methoden worden Mschreven.
Gedeputeerde Staten van Zuid-H·oliand. bevoegd gezag voor de Wm
en Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, bevoegd gezag voor de Wvo,
stellen de richtlijnen vast waaraan hel op te stellen MER zal moeten
voldoen. Voordat de richUilnen worden vastgesteld kunnen opmerkingen
en wens en met betrekking tot de Inhoud ervan worden kenbaar gemaakt
aan het college van Gedeputeerde Staten. Dit college coCirdln~rt de
voorbereiding en de verdere behandellng van het MER en de
vergunningaanvragen.
De startnotitie ligt van 27 december 1994 tot en met 24 januari 1995
bij de volgende instanties tijdens kantooruren ter inzage:
- in het Provinciehuis, kamer A520, Koningskade 1 te 's-Gravenhage,
tel. nr.: (070) 3116697;
- bij Rijkswaterstaat. directie Zuid-Holland, Boompjes 200 te Rotterdam,
tel. nr.: (010) 4026200;
- in de gemeentesecretarie van Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1,
tel. nr.: (01819) 12300;
- bij Gemeentewerken Rotterdam, afdeling Milieubeleid Rotterdam,
Galvanistraat 15 te Rotterdam, tel. nr. (010) 4896922;
- in de Open bare bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam;
- bij DCMR-Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam, .
tel. nr.: (010) 4273699.
Buiten kantooruren Is inzage van de startnotitie rnogelijk na telefonische
afspraak.
·
.
Opmerkingen met betrekking tot de inhoud van de op te stellen
richtlijnen kunt u tot 24 januari 1995 schriftelijk indienen bij het college
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Koningskade 1,
2596 AA 's-Gravenhage.
V~~r nadere inlichtingen kunt u zieh wenden tot de heer H.D. Oosthoek,
tel. nr.; (070) 3117164 of mevrouw S. Veraar, tel. nr.: (070) 3116697.

DWMl468
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Projectgegevens
Initiatiefnemer: Ecotechniek B. V.
Bevoegde Instanties: college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat
Besluit: vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Categorle Beslult m.e.r.: 18.2 en 18.4
Activiteit: Uitbreiding van de grondreinigingsinstallatie op het industrieterrein Botlek. De
capaciteit zal worden vergroot van 100.000 ton naar 280.000 ton per jaar.
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 21 december 1994
richtliJnenadvies uitgebracht: 23 februari 1995
Samenstelling van de werkgroep:
ir. P. van Duursen (voorzitter)
ir. J.H.J. vanderGun
dr. J. Joziasse
Secretarls van de werkgroep: dr. N.W.M. van Buren

BIJLAGE4

LlJst v~ iJtspraakreactles en advie,zen

nr.

datum

persoon of lnstantle

plaats

datum van
ontvangst
Cleo m.e.r.

1.

941229

Burgemeester en wethouders van
Hellevoetsl uts

Hellevoetsluis

950112

BIJLAGE 5

ToeUchtlng bepaUngen geluid en geur
Geluid:
Bij de beschrtjving van het aspect geluid dient de volgende informatie te worden verstrekt:
•
Voor de bestaande toestand de achtergrondgeluidniveaus (industrie en verkeer. separaat en geaccumuleerd) en eventuele zonertngen; geluidcontouren (40-45-50
dB(A) gedurende de avond. de nacht en overdag.
•
B~ een capaciteit van 280.000 ton per j aar de geluidcontouren gedurende representatieve bedrtjfsomstandigheden in de dag-. avond en nachtpertode.
•
De piekniveau's gedurende de dag. avond en nacht met vermelding van oorzakelijke
geluidbronnen.
•
De invloed van het vrachtverkeer op openbare toe- en a:fvoerwegen op de reeds
heersende geluidbelasting door het wegverkeer. weergegeven met geluidcontouren.
•
De geaccumuleerde geluidbelasting van de inrichting en het vrachtverkeer. weergegeven in geluidcontouren bij realisatie van het voornemen of een van de alternatieYen.

Geur:
Bij de beschrijving van het aspect geur dient de volgende informatie te worden gegeven:
•
Voor de bestaande situatie achtergrondniveaus van geuremissie en deposiUe.
De geuremissies van de voorgenomen activiteit en de alternatieven dienen te
•
worden voorspeld op basis van gegevens. die verkregen dan weI herleidbaar zijn van
geurmetingen volgens de Richtlijn Voornorm Olfactometrte (NVN 2820), zoals die
gelden voor de certificertng van olfactometrische geuranalyses. De emissies dienen
zowel onder normale als bijzondere omstandigheden (stortngen. verhoogde aanvoer
van grondstofi'en) beschreven te worden.
•
De geurbelasttng van de omgeving ten gevolge van de geuremissies dienen met
behulp van het LTFD-verspreidingsmodel in kaart te worden gebracht. De
berekende geurcontouren kunnen op een topografische kaart worden gepresenteerd. Hlerbij dient toetstng plaats te vinden aan de rekengrenswaarden voor geur
geldend bij geurgevoelige objecten in de woon- en leefomgeving (99.5-percenttel van
1 Ge/m3 voor nieuwe bronnen) en aan de rekengrenswaarden geldend bij
verspreide woningen in agrarisch gebied en wontngen/kantoorgebouwen op
industrteterreinen (95-percentlel van 1 Ge/m3).

