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1. Inleiding

Afvaistoffen Terminal Moerdijk B. V. (A'I'M) heeft het voornemen de be- en verwerkingscapacitcit
en/of de doorzct van een aantal reeds aanwezige installaties te verhagen, te weten:

de vcrguncle capaciteit van de thermische reinigingsinstallatie (TRI) nit te breiden, waardoor de
doorzet wordt verhoogd van 340.000 ton per jaar naar 1.000.000 ton per jaar;
de vcrgunde doorzet van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) te verhagen van 300.000
m3/jaar naar 450.000 m3/jaar;
de doorzet van de thermische drooginstallatie (TDI) te vergroten van 22.000 ton naar 60.000
ton per jaar.

Afgczicn van de vervanging van de gloei- en droogtrommels van de thermischc reinigingsinstallatie en
het uitbreiden van de thermische drooginstallatie zullen hiervoor geen nieuwe installaties worden
opgcricht, hctgeen tevens be.tekent dat de huidige bcdrijfsactiviteiten en de procesvoering in hoofdzaak
niet zullen wijzigen.

Voor de genoemde uitbreiding van de bestaande activiteiten geldt op basis van het Besluit l11.e.r.
(1994) de m.e.r.-plicht. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn bevoegd gezag vaal' de
vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer. Voor de Wvo-vergunning betreffende de
lazing op het Hollands Diep treedt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, directie Zuid-Holland op
als bevoegd gezag. Voor de Wvo-vergunning voor de Iozing op de RWZI treedt het dagelijks bestuur
van het Hoogheemraadschap van West-Brabant op als bevoegd gezag.
Gcclcputcercle Staten van Noord-Brabant treden op als coordinerend bevoegd gezag.

ATM heeft op 21 april 1997 ,laartoe een startnotitie ingediend bij het College van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant. De startnotitie is op 28 april 1997 verzonden aan medc bcvoegde
instanties, alsmede de Commissie voor de milicucffectrapportage (Commissie m.e.r.) en de overige
weltclijke adviseurs en heeft vanaf 12 mei 1997 gedurende 4 weken ter inzage gelegen.
De Commissie m.e.r. 11Ceft op 1 juli 1997 haar advies vaal' richtlijnen voor het milieueffectrapport
(MER) uilgebracht. Dit advies heeft 'lIs basis gediend voor de onderliggende richtlijncn.
Naar aanleiding van de startnotitie zijn zes inspraakreacties ontvangen (zie bijlage I voor een
ovcrzicht), Voor zover dezc inspraakreacties betrekking hebben op de milieuaspeeten van de
voorgenomen activiteit zijn deze in deze richtlijnen in beschollwing genomen.

In 1993 is een MER tcr visie gelegd over het toenmalige yoornemen van de ATM om een inrichting
voor cle be- en vcrwerking van afvalstoffcn te realiseren op het industrieterrein te Moerdijk. Op basis
van dit MER zijn in december 1994 vergunningen verleend met een looptijd van 5 jaar. In het nu op
te stellcn MER dicnen ~ tcr wille van de zelfstandige lcesbaarheid cryan - korte samenvattingen te
worden gegeyen van de informatie uit 1993, voor zover die nog actueel en relevant zijn voor de
bcsluitvarming. Deze dienen aangevuld te worden met ervaringsgegevcns uit de afgelopcn jaren.
Evcntuclc nicuwc ontwikkclingen, zoais vastgelegd in vcranderingsvergunningen (juni en december
1996). dienen uitgebreider te worden beschreven.



2. ProbleemsteIling, doel en besluitvorming

Artikcl 7.10, lid 1, onder a van de Wm:

Eell MER bev<\t ten mins!e: "cen besclirijvillg vonl1efgeel/ llIef de I'(wrgcllolllcn acriviteit word, beoogd. "

Anjkel 7.10, lid 1, onder c van de Wm:Een MER bevat ten minste: "een aandl/iding V(lil de bes{uifcn bU de v()orbereidillg

\\'(I(lIWIII lief miliellcjj"eCfrappon lVord' gell/oak', ell cen overzicht V(I1l de cerder gel/omell IJesluitell 1'(111 be.\"(lllirsorgallel1, die
herrd:killg hebbell oj) de \J(JorgclI(Jmcn aelivireit en de beschreven alteJ"l/atievcn, "

2.1. I'robleemstellillg

Tel' onclcrbouwing van het voornemen client in het MER beschrcven te worden hoe het aanhocl van te
be- en verwerkcn afvalstoffen/afvalwatcr (onderschciden naar de verschillcndc stromen van met name
gcvaarlijk afval) en de afzct van producten/residuen zich in Nederland heeft ontwikkeld in de
afgclopen 5 jaar en hoe groot het marktaandeel van ATM daarin was. Daarbij dient beschreven te
worden welke acceptatiecriteria door ATM worden gehanteerd, zowel ten aanzien van de hoeveelheid
afvaistoffen/afvalwater als ten aanzicn van de kwaliteit.

Tcvcns dient een prognose te worden gegeven van het aanbod van te verwerken afvaistoffen/afvalwa
ler afkomstig uit binnen- en buitenland en de afzet van de producten/residuen in binnen- en buitenland
in de kOl11endc 5 jaar.
De bcoogde rol van de ATM ais be- en verwerker van afvalstoffen/afvalwater client daarbU te worden
tocgclieht.

2.2. Doel

In het MER dient kart aanclacht tc worden bcstced aan de beclrijfseconomische overwegingcn am de
uitbreiding te realiseren, zoals het verlagen van de be- en verwerkingskosten per eenheid afvaistof en
het streven naar een volledigc bemltting van de capacitcit te Moerdijk.
Naast beclrijfseconomischc doelstellingen client het MER ook milieuhygienische nevendoelstellingen te
bcvattcn, waaraan het voorncmcn kan worden getoetst (zie hieronder).

2.3. Bcsluitvol"ming

In he! MER moet worden aangegevcn welke randvoorwaarden bij het voornemen in acht gcnomcn
moeten worden op grond van beleidsnota's, (ontwerp)plannen, wetten en vigerencle vergunningen. Dc
in de startnotitie gcnoemde stukken kunnen hiervoor als basis dienen. Aanvullend client ingegaan te
worden op de eisen uit de 'Regeling mectmethoden luchtemissies afvaiverbranding' en de '(Ont
werp-)Regeling verbranden gevaarlijke afvalstoffen'. Expliciet worden vermeid welke criteria voor de
beoordeling van het voornemen en de afweging van alternatieven aan het miliellbeleicl kllnnen worden
olltleellcl, zoals grens- en streefwaarden.

111 het MER uit 1993 is reeds een uitgcbreid overzieht gegeven van het bcleidskader. Dit MER dient
zich te beperken tot een overzicht van concrete randvoorwaarden en criteria en in te gaan op
belangrijke wijzigingen in het beleidskader ten opziehte van de gegevens uit het MER uit 1993.

In het MER dient te worden aangegeven dat het dient tel' onderbouwing van de besluitvorming over
de vervangende vergunningen op grond van de Wet milieubeheer door Gedeputecrde Staten van
Noord··I3raban! en de Wet verontreiniging oppervlaktcwatcrcn door Rijkswaterstaat directie Zuid··I-Iol
Janel (voor de lozing op het Hollands Diep) en het Hooghccmraaclschap van West-Brabant (voor de
lozing op de RWZI).
Ook moeten de besluiten worden aangegeven, die in cen later stadium nog moeten worden gcnomen
Olll cle voorgcnomen activiteit te rcaiiseren.
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3. Voorgenomen activiteit en alternatieven

Anikel 7.10, lid I, onder b vall de Wll1:Een MER bevat ten lllillste: "een be.I'chrijving vall de voorgenomell (le/ivitei! en WII/ de

lvi!ze waC/top z(j 'la! wordell lIitgevoerd, alsmede Will de alternatieven daarvoor, die redelijkenvijs ill bescho/lll'ing diellclI re

wordell gel/olllell. "

Artikel 7.10. lid 3 vall de Will:

"Tor de ingel'o/ge he! anN tid, onder b, te be.H:hr(jven altematievell be/wort il/ ieder geval her alten/ariel lV(larbij de J/odefige

gel'o{gclI VOOl" he! milieu lVordell voorkomcn, dan wel, vaal' zover dar Ilief !/loge/ijk is, deze met gebruikfllaking WII/ de beste

bes!(I(llIde lI/oJ;el(jkJu:den ter beschermillg Will het milieu, zoveel moge/ijk worden beperkt. "

3.1. Algemeen

In het MER dient 'Ian de hand van de volgende aandachtspunten (bijvoorbeeld met scbcma's cn
tnbcllcn) de voorgcnomcn activitcit tc worden beschreven:

• (vcrandcringen in) de hoeveelheden en kwaliteit van te be- en verwerken afvalstoffen inclusief
afvalwater en mogelijke verandering van herkomst (binnenland/buitenland)l];

• de mogelijke uitbreiding van de opslag (capaciteit en doorzet) voor de te be- en vcrwerken
afvalstoffen/afvalwater, op het bedrijf zelf en bij derdcn en de gevolgen hiervan voor de
logistiek zowel binnen 'lIs buiten de inrichting;

• de wijze waarop ongewenste vermenging van de afval(water)stromen tijdens opslag en be- en
verwerking wordt voorkomen;

• de wi.ize van borging dat bij be- en vcrwerking binnen de lozingsvoorschriften wordt gewerkt;
• de wi.ize waarop wordt voorkomen dat met het efiluent persistente, opgcloste stoffen worden

afgevoerd;
• de veranderingen of uitbreiding van de huidige installaties; daarbij client specifiek aandacht tc

worden besteed aan de technologic van de nieuwe trol11l11eloven;
• de verandering in de hoeveelheicl en kwaliteit van de brandstoffen die o.a. in de stool11ketel

worden verstookt2];

• verancleringen in cle be- en verwerkingsprocessen; geef daarbij aan hoe de acccptatie- en
vcrwcrkingscriteria onclcrling zijn gerelateerd en hoc deze criteria zijn gckoppeld nan cle
(onderscheidenlijke onderdelen) van cle be- en verwerkingsproccssen;
de kellzc van de opzet van de be- en verwerkingsprocessen dient te worden gel110tiveercl met
een beschrijving van de minimum-standaard voor verwerking van gevaarlijk nrval;

• voor vcrwerkingstechnieken die afwijken van de l11inil11umstandaarcl als bcschreven in de
scctorplannen van het Mecrjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen II 1997-2007, zoals het
vcrwerkcn van oil bascd muds in dc TRI en kunststofhoudend gcbruiktc chcmicalienverpakkin
gen in de TDI, dient middeIs dc LCA-methodick conform "Milicugcrichte lcvcnscyclusanalysc
van productcn, handlciding en achtergronden II van CML (1992) te worden aangetoond dat cle
bcoogcle verwerkingstechnieken ten minste even hoogwaardig zijn als de technieken die
aangemcrkt worden als minimumstandaard;

• cxplicict client te worden bescllreven hoe verblijftijden en verbrandingstcmperatuur in de
navcrbrander worden gehanclhaafd ondanks de hogere doorzet;

• de wijzc waarop invulling wordt gegeven aan prcventie van binnen de inrichting gegenercerde
afvalstromcn en de mogelijkheden tot hergebruik van de vrijkomende afvalstromen (bijvoor
beclcl inzet van gezuiverd water voor bevochtiging, aIs spuitwater of (voor-)waswater bij
Scllccpsrcin iging);

• cle hoevcclheid en type producten die worden afgevoerd onder vcrmelding van de bestem
mingcn;

• samenstelling van de vcrschillcnde cinciproducten, getoetst aan de meest recente criteria voor
(her)gebruik;

Zit: ()ok hijlage L inspraakrt:actic nr. 6.

2 Zie ()ok bijlage 1. inspraakre,lclie nr. 6.
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• vcrandering in de hoevcelheid en typen afvalstoffen, die vrijkomen bij de be- en verwerking en
de cindbestemming;

• de wijzc waarop de verwcrking van een afval(water)stroom in cen be- en verwerkingsproccs
wardt gcvolgd;

• (verandcring in) het energieverbruik van de installaties;
• (eventuele aanpassingen in) de bcdrijfsvoering (acceptatiebeleid, rcgistratie en monitoring);
• aard van de bedrijfsstoringen, die zich hebben voorgedaan met de daarbij behorende milieuge

volgen,

3.2. Lucht
Het MER dient in te gaan op:
• processchema van de luchtstromen van de verschillende installaties (inciusief back-up systemen)

met vermelding van debieten en van de concentratics van:
luchtverontreinigende stoffen (S02, NOx' CO, HCI, F, Hg, zware metalen, CXHy,
benzcen, acrylaten, PAK's, doxines, cyaniden3J en andere prioritaire stoffen) van de
verschillencle installaties;
gem afkomstig van verschillende potentiele stankbronnen, waaronder de afvalwaterzui
veringsinstallatie en de opslagtanks.

Beide bij normale bedrijfsomstandigheden, bij storingen en bij calamiteiten per bron;
• rcndement van de toegepaste luchtreinigingsinstallaties op basis van beschikbare monitoring

gegevclls vall de huidige installatics ell extrapolatic bij vcrhoogde doorzet;
Dc naverbrander en de rookgasreiniging zullen zwaarder belast worden als gevolg van de
uitbreicling van de TRI en de TO!. Oaarnaast is cle REOX-installatie (regeneratieve oxiclatie)
inmiddels als centrale dampvernietigingsinstallatic uit gebruik genomen. Dc afgasstromcn
worden !HI ingezct als branderlucht voor de brander van de naverbrander. Bij uitval van cle
naverbrander zal de stoomketel ais back-up systecm clienen. In het MER zal beschreven dienen
te worden hoc gegarandeerd wordt dat de vcrblijftijden en verbrandingstcmperatuur in cle
nnverbrandcr worden gchandhaafd ondanks deze hogere doorzet.
Tevens client aandacht te worden besteed aan de invioed van het gebruik van substituut
branclstoffen op het rendcment van cle naverbrander en rookgasreiniging.

• cle stofuitworp vanuit de thcrmische gronclreinigingsinstallatie en ten gevolge van opslag en
transport van (on)gereinigcle grond.

3.3. Arvalwatc..
• In het MER clienen de wijzigingen in hoeveelheden afvalwater en verontreinigingsgraacl te

worden bcschreven en te worden ondcrbouwd. Dc onderbouwing van de wijzigingen zullen
llledc op grond van een cvaluatie van de bestaande installaties en van bcschikbare monitorings
gcgcvcns van de huidige inrichting plaats dicnen te vinden, Hierbij client ten minste aandacht tc
worden besteecl aan:

gereinigde, ingenol11en en/of bij be- en verwerken vrijkol11ende afvalwaterstromcn;
hcmelwater afkomstig van terreinen, daken, losplaatsen en tankputtcn;
waswnter afkol11stig van de rookgasrciniging;
overig beclrijfsafvalwater, waaronder ketelreinigings- en ketelspuiwater, rcgcneraat en
spoclwatcr van de demiwaterbereiding, werkplaats, c.d.;
huishoudeIijk afvalwater;
laboratorium afvalwater;
(werige stromen waaroncler mogelijk verontrcinigcl grondwater.

• Met betrekking tot de kwaliteit dienen ten minste gcgevens te worden ovcrgclegcl van zowel
macro-verontreinigingen (zoals zuurstofbinclencle stoffen, stikstof-verbindingen; zouten zoals
carbonaten, chloriden, sulfaten en fosfaten; scalevorl11ers aIs calcium en magnesium), als van
micro-verontrcinigingen (zoals zware metalen, organo-halogeenverbindingen, polycyclischc
aromatischc koolwaterstoffen, PCOD/PCDF's, toxische stoffen met name voor aquatische
organismen en dcrgclijke) alsmede van stankverwekkende stoffen;

:; Zie ook bijlage I, illspraakrcactic ilL 2
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• Ged aan hoc de bovengcnoemde afvalwaterstromen worden opgevangen, behandelcl en
afgevoerd. Geef hierbij tevens aan de samenstelling van het influent en het eftluent en
spreiding hiCl"in.

• Welke criteria zijn gehanteerd bij de opzet van de afvalwaterbehandelingsinstallatie? Geel'
hierbij cle samenhang aan tussen de diverse deelbehandeIingsinstallaties en de capacitcit van de
installatic~onderdelen;

Daarbij za! spccifiek aandacht besteed dienen te worden aan de gevolgen van het niet operationeel zijn
van de fysiseh ehemisch reactor (FeR), die onderdeel uitmaakt van de in 1994 ver1eende Wvo
vcrgllnning.

Bij cle bcschrijving van de wijzigingen gaat het primair om wijzigingen in kwantiteiten en kwaliteiten
van inl1uent(en), ef11uent (en) en de gevormde residuen. Daarnaast dient te worden aangegeven of er
sprake is van gewijzigd(e) rendement(en) van de onderscheidenlijke installatie-onderdelen (voorbehan
elcling, biologische reiniging, eventuele bchandeling van rest CZV, nabehandeling en polishing) en
van de afvalwaterzlIiveringsinstallatie aIs geheel.

Van de gevormde residuen dient de bestemming te worden beschreven.

3.4. Gcluid
Gecf aan of de bronsterkten van de verschillende geluidproducerende bronncn verancleren bij
lIitbreiciing conform het voornemen. Oa daarbij specifiek in op wijzigingen in de bcclrijfstijden/wer
kingstijclen van de verschillende geluidbronnen.
Tevens dient te worden ingegaan op de toename van geluid aIs gevolg van toename van vcrkeers
bewegingen voor de aan- en afvoer van afvalstoffen/afvalwater en producten/resiclllen.

3.5. Altcrnaticvcll

In elit MER voor uitbreiding van de capaciteit kan de bestaande installatie ais uitgangspunt dienen,
waarbij aileen een aantal varianten voor onderdelen van de installaties en de verwerkingsprocessen
relevant is voor de besluitvorming. Na beschrijving en onderlinge vergelijking van dele varianten kan
een voorkeursalternatiefJ en een meest milieuvriendelijk alternatief worden geIdentificeercl.

In cle startnotitie is een aantal inrichtingsvarianten aangegeven. In het MER dienen cle aangegevcn
varianten te worden uitgewerkt. Bij deze beschrijvingen client nadrukkelijk aandacht tc worden bestecd
aan cle variant waarin is opgcnomen de maatregel am een hogc tempcratuur stofafschciding te
rcaliscren vaal' de naverbrander van de TRI. Wellicht is deze techniek als 'stand der techniek' aan tc
merken.

De fysiseh ehemisehc reactor (FeR), opgenomen in de oprichtingsvergunning van december 1994, is
niet gcrca!iseercl. Tegen deze achtcrgrond dienen in het MER variantcn te worden beschreven voor
onder andere de (voor)bchandeling van vlocibare afvaistoffen die zijn vcrontreinigd met zware
metalen en vluchtige organische stoffen.
Voor lover het de bestaande installaties betreft dienen tenminstc de mogelijkhedcn tot verdere
nabehandcling als variant te worden uitgewerkt.
Voorts rcchtvaarcligen de mate van uitbreiding en het niet realiseren van onderdelen zoals de FCR dat
ook alternatieven voor de totale afvalwaterbehandeling worden uitgcwerkt.

IVIccst miliclIvricndclijk alternatief
Het meest milieLlvriendelijke alternatief (mma) moet gericht zijn op het zoveel mogelijk bepcrken en
voorkomen van naclcligc milieugevolgen, maar wei voldocn aan de doelstellingen van de initiaticfnc
mer, mits dele niet te beperkt geformuleerd zijn.

4 Het v()orkeursalternatief is het a1!cmatief dat in de vergunningaanvraag wcndt opgenomcn. Overigcns kan het voorkeursa]ternatief in

principe dezelfde zijn als het Illecsl lllilieuvriendelijke altcrnatief.
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Nulaltcrnaticf
Als nulallcrnaticf kan worden beschouwd de bestaandc bedrijfsactiviteitcn op basis van de vigcrende
Ycrgunningen (oprichting- en verandcringsvcrgunningen) rckcning houdendmct de afwijkingcn ten
opzichte van deze vergunningen, zoals het niet (meeI') functioneren van een FeR en de REOX~

installatic. Daarbij client cen motivatie gegeven te worden van de reden waarol11 afgewcken wordt van
de vigcrendc Ycrgunningen.
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4. Bestaande milieutoestand, autonome ontwikkeling en gevolgen
voor het milieu

Artikcl 7.10, lid 1, onder d van de Wm:ECll MER bevat len minste: "cen beschrijvillg van de besta({l1de toes(ctlld Will het

lIIilil.'lI, voor wver de voorgellomen (lctivireit of de beschrevell alfematievcll (/a(1rvaor gevolgen kllll!/ell lIebbe/l, alsilledl.' vall de

te vefll'aclifl!ll OIl/lI'ikkeling V(ill dar mitieu, indiell de ocriviteit lIoch de a!tematieven worden olldemomen."

Anikel 7.10, lid 1, ol1dere van de Wm:Ecn MER bevat ten millste: "cell heschnjving van de gevolgell v()orhef milicu, die de

voorgel/o/llcJI activitell, ollderscheidenlijk de altcm(ltieven kwmen hebbell, alsmede cen motivering 1'(111 de wi}ze W{/(lrop dez/.'

gevo!gell Zi!1I bepaald ell heschreven."

4.1. Algcmccn

Bij de bcschrijving van de bestaande milieutoestand dient de ligging van gevoelige (woon- en natuur-)
bestcmmingen in de omgcving van het bedrijf en de eventuele autonome ontwikkcling daarin te
worden beschrevcn. Melding dient te worden gcmaakt van cventuele hinderbeleving.

Verder dienen de bestaande milieutoestand en de autonome ontwikkeling daarin te worden beschreven
voor de hierna gcnoemde as1'ecten. Deze beschrijving dient als referentie voor cle beoordeling van de
tc verwachten milieueffecten.
Bcnadrllkt dient hierbij te worden dat bij de besehrijving van de bestaande sitllatic loveel mogelijk
dient tc worden uitgegaan van 01' meetgegevens gebaseerde berekeningen 01' basis van vigercncle
vergunningen.De gevolgen van de geplande uitbreiding worden met prognoses bepaald.
De autonome ontwikkeling betreft hierbij de toekomstige ontwikkeling van het milieu zonder dat de
voorgenomen activiteit of een van de alternatieven worden gerealiseerd maar waarbij wel rekening
wordt gehouclen met eventuele effecten van voltooide en lopende ingrepen en ingrepen als gevolg van
reeds vastgelcgd belcicl worden voorzien.

Het studiegebicci ol11vat de Ioeatie en haar omgeving, voor zover daar effecten van de voorgenol11en
activiteit kunnen gaan optreden. Per milieu-aspect (lucht, bodem, water, etcetera) kan de Ol11vang van
het studiegebied verschillen, Dc beschrijving client die gebieclsdclen te omvatten, waar veranderingen
in de milieutoestancl kunnen worden verwacht ten gevolge van de voorgenomen aetiviteit of de
altcrnatieven. Dc bcgrenzing van de studiegcbieden moet worden gemotiveerd en op kaart worden
aangegevcn.
Dc besehrijving dient in iecler geval de volgende a-biotische aspecten ondermeer ten aanzicn van
oppervlaktewater te bevatten:
• de waterhuishouding (met onder andere peilen en strool11richting);
• de oppervlaktcwaterkwalitcit, chemische samenstelling;
• de bestaande lozingen van koeI- en afvalwater, alsmede de ol1ttrekkingen ten behoeve van

koclwater en watcrwinning.

Bij de beschrijving van de gevolgen voor l1et milieu dienen de volgende algemene richtlijnen in acht te
worden genomen.
• De beschrijving van de milieugevolgen van de alternatieven en varianten moct ecn goecle

ondcrlinge vergelijking en relate ring aan normen l110gelijk maken. Het MER client vooral in te
gaan op cffccten die per altcrnatief of variant verschillcn of die de gestelde normen (dreigcn te)
overschrijclen.

• Dc manier waarop de milieugcvolgen zijn bepaald en omschreven dient inzichtelijk en
controlccrbaar tc zijn door het opncl11en van basisgegevens in bijlagen of explicictc vcrwijzing
naar geraaclpleegde achtergrond informatie.
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4.2. Lucht

Ten aanzicn van de luchtvcrontrciniging client te worden beschreven:
• de uitstoot van toxischc bcstanddelcn zoals gcnoemd onder 3.2;
• de Ult8tOOt van stof;
• de cmissiebronnen van gcul'; immissicconcentraties, ligging van de 1 en 10 gc/m3 contour als

98 perccntiel op kaart met daarbij de Jigging van stankgcYoelige objcctcn in de omgeving en
cell tllssenliggendc contour gebaseerd op cen aanvaardbaar geacht hindcrnivcau.

4.3. \Vatcrbodcm, oppcrvlaktcwatcr en bodem

Gee!' aan wat de gcvolgcn zijn van de te verwachten iozingen (gczien hoeveelhcid en samenstelling)
voar de kwalitcit vall watcrbodcm en oppervlaktewater, zowel ais gevolg van de voorgcstanc activitcit
als van de onclerscheiclcn altcrnatieven. Hierbij moet, rekening houdend met getij- en seizoenvariaties,
in icder gcvcl aandacht besteed worden aan:
• het gebied rand het lozingspunt dat door de (koelwater-)lozingen beinvloed wordt;
• interactie met andere (wannte-)lozingen;
• de vcrticale en horizontale menging;
• mogelijke effeeten van deposities op (nabijgelegen) waterappervlakten onder audere bij

storingen in de diverse installaties.
Dc bcschrijvingen kunncn plaatsvinden tegen de achtergrond van de basiskwaliteit/algemcnc kwaliteit.

Besehrijf:
• de verandering in de kwaliteit van de waterbodcm en het oppervlaktewater als gevolg van de te

verwachtcn directc lozingen;
• de invloed van de lozingen op de riolering, persleiding en rioolwaterzuiveringsinstallatie;
• cvcntuclc gcvolgen voor de bodem en het grondwater.

4.4. Geluidhindcr

Bij de beschrijving van de bestaande situatie, de autonome ontwikkeling'lJ en de effccten van
varianten dienen zowel de effecten ais gevolg van de inrichting als de effecten van het aan- en
afvoercndc verkcer te worden betrokken.

Inzicht client gegcven te worden in:
• immissierelevante bronsterkten met bedrijfscluurgegevens binnen de onderscheiden etmaalpe

rioden;
• ctmaalwaardegeluidcontouren in de directe omgeving van de inrichting (van 50 tot en met 65

dB(A) in stappen van 5);
• berekendc geIuidbeJasting op rcfcrentieposities gelegen op de dichtstbijzijndc gcluidzonc ex art.

54 Wgh en tel' hoogte van geluidgcvoelige bestemmingen binnen de zone op kortere afstandcn.
Daarbij client inzicht gegeven te worden in de beschikbare akoestischc ruimte voortvloeiend uit cle
huidige vergunningensituatie en het in het kader van zonebeheer door het bevoegdc gezag voorgestel
de mHximum aan de nieuwe geluidemissic.
Indien onder spccificke omstandighcclen meer dan 12 etmalen per jaar sprake zal zijn van een
verhoogc1e geluidemissie ten opzichtc van meer representatieve bedrijfsomstandighcclen, dienen deze
specifieke omstandigheclen, inclusief oorzakelijke geluidbronnen en duur van de manifestatie, tcvens
bcschrcven Ie worden.

:) Mel illadllllaille van de richllijnen van de overlleid ("I-Iandleiding llIetcn en rekencn industrielawaai". rapport leG-reeks IL-HR-l 3-D I

d.d. maan 19H1).
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4.5. Encrgic

Oed aan hoevccl (sccunclairc) branclstoffen worden ingezet en wat de daaruit rcsultcrcnde COruit
stoot is.
Bcschrijf het effcct van cncrgieterugwinning op de COruitstoot.
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5. Vergelijking van alternatieven

Artikel 7.10, lid 1, onder f van de Wm:Ecll MER bevat ten Jllinstc: "eell I'ergelijkillg Will de ingevolge o/lderdeel bescllrel'cil Ie

1't!rll'(/cllteJl ollf\vif.:.keling V(ill liet milieu met de bescllreven gevo{gcn 1'001' lIet milieu vall de voorKCIlOIl1CII acriviteit, alsmede /lie!

de bcxcJlre\'en gevolgcn 1'001' het milieu val! elk del' in bescho/llving genomen altematieven."

Dc vcrschillcnclc altcrnatievcn en variantcn macten ten aanzien van de milieugevolgen worden
vergelekcn met als rcferentiesituatie de ontwikkcling van de bcstaande toestand van het milieu in de
situatic waarbij de huidige activiteit wordt voortgezet zoals ze nu wordt uitgevoerd.
Van belang is clat een relatie worclt gelegcl naar cle in hoofclstuk 2 ontwikkelcle beoorclelingscriteria.
Vcrvolgcns client tc worden aangegeven in welke mate elk van de alternaticven naa1' ve1'wachting kan
bijdragcn aan de rcalisering van de doclstcliingen.
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6. Leemten in kennis en evaluatie

Anikel 7.10, lid 1, onder g van de Wm:Ecll MER bevat ten l11inste: "eell overzicht van de leem/en ill de onder d ell e bedoelde

he.l'cIJr{jvingen (d.w.z. V<Ill de bestaande milicutocstand en aUWllOtl1C ol1twikkeling daarvan, resp. van de lllilicucffectcll! tell

gevo!ge \'(/1/ hef ollt!Jrckeli Will de benodigde gegevells. "

AnikcJ 7.39 van de Wm: "llet bevoegd geZ(lg dar een hesluit heeft get/omen, hi) de voorbereidillg \l!(WIWIJI eell mitieuejfec

fropporr is gCIII{/a/.:.t, o/lderzoekt de gevolgen 1'(//1 de befrokkell activiteit \lOOt' het milieu, \VallI/eel' z{i \Vord! o/ldemoll1eJ1 q{

lI(lr/(a zU 1.1" olldemolllen."

Lccmten in kennis en informatie die na de analyse van de milieu-effecten zijn overgeblcvcn en die tot
ollvolledighcid leiden, mocten in het MER worden genocmd, alsmedc de redenen waarom deze
lecmten zijn blijvcn bestaan.
Informatie die voor de besluitvorming essentieel zal zijn, kan niet onder leemten in kennis worden
aangcgeven, maar dient met prioriteit te worden ge'identificeerd en in het MER behandeld.

De vastgcstclde lecmten in kennis en infonnatie kunnen worden gezien als onderwerpen van
voortgaandc studic. Dit betckent dat moet worden aangegeven of men verwacht dat op korte tennijn
tocpasbare kennis beschikbaar komt waardoor de leemten in kennis opgevuld zullen worden. Dc
lccmtcn in kennis en informatie behoren mede te worden betrokkcn bij een door bevoegd gezag op tc
stellen evaluatieprogramma tencinde de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredcnde effecten
te kunnen vcrgelijken en am zo nodig aanvullendc mitigerendc maatregelcn te treffen.

Het verdient aanbevcling dat de initiaticfnemer in het MER reeds een aanzct tot cen dergelijk
evaluatieprogramma geeft, omdat er een sterke koppeling bestaat tusscn de gebruiktc voorspellings
I1lcthoden, de gcconstatcerde lecmten in kennis en het te verrichten evaluatie-onclerzoek. In clit kader
is het wensclijk dat een beelel worclt gegeven van de hoofdpunten uit het eventuele monitoringspro
gramma van de initiatiefnemer en hoc de informatie daaruit kan worden gebruikt voor het uitvoeren
van de l1l.e.r.-evaluJ.tie.
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7. Vorm en presentatie

Bijzonclerc aandacht vcrdient de presentatie van de vergelijkcndc beoordeling van de altcrnaticvcn. Dc
ollclcrlinge vergclijking client bij voorkeur tc worden geprescntcerd met behulp van tabellen, figurcn
en kaartcn.

VonI' cle (werige aspcctcn van de prescntatic wordt het volgende aanbcvolen:
• het MER beknopt van opzet te houden en te bcperken tot die informatic, die relevant is voor

de tc nemen besluiten;
• sterke vereenvouciigingen enerzijds en slcchts voar ingewijden toegankelijke vaktaal ander

zijcls, tc vermijden;
• in tc gaan op relevantc vragen over het project, zoals die uit de inspraakreacties naar voren

zijn gckomcn;
• afwijkingcn van de richtlijnen tc motiveren;
• achtcrgrondgegevens (die conclusies, voorspellingen en keuzes onderbouwen) niet in het MER

zeit', maar in bijlagen op te nemen;
• in het MER cen verklarendc bcgrippcnlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een litera

tuurlijst op te nemen;
• (cvcntuccl) knartmatcriaal (zo mogelijk) te voorzien van een lecsbarc ondergrond met de

gcbruiktc topografischc namcn en ecn duidelijke legenda.
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8. Samenvatting van het MER

Anikel 7.10, lid 1, onder II van de Wm:

Ecn MER beva! ten minsle: "eell SClmellvatting die (/(11/ eell (llgeme!!11 publiek voldoen(/e illzicht geeft V<)Ot de beoorddillg Will

he! lIIilicllcjfeetrapport en van de daarill beschrevell gel'D/gell 1'001' hef milieu van de voorgellomell activiteit ell van de

/;esclirevell alrematievell. "

Dc samcnvatting is het cleci van het MER dat voara! wordt gelezcn door bcsluitvormers en insprckcrs
en vcrclicnt daarom bijzondere aandacht. Het moct aIs zclfstandig document leesbaar zijn (ook voor
niet deskundigen) en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. Daarbij moeten de
bclangrijkstc zaken zijn wecrgegeven, zoals:
• de hoofclpunten voor de besluitvorming, inclusief de belangrijkstc waarden van het milieu in

het slUdiegebiecl;
• de voorgcnomen activiteit en de alternaticven;
• de bclangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgenomcn activiteit;
• het rcsultaat van de vergclijking van de alternatievcn (zo mogclijk in tabelvorm).

13



BULAGE I LUST VAN INSPRAAKREACTIES EN ADVIEZEN

l1r. pcrsoon of instantie datum

1. NY Service Centrum Grondreiniging 05/06/1997

2. Vcrcniging Milicugroep Mocrdijk 09/06/1997

3. Vcreniging Milieugroep Moerdijk 05/06/1997

4. Central Mudplant and Fluid Services B. V. 29/05/1997

5. Rijksdienst voor het Oudhcidkundig Bodcl11onderzoek 06/06/1997

6. Staatstoczicht op de Volksgezondheid, Inspeetic van de volksge- 03/06/1997
zondheid voor de hygiene van het milieu voor Noord-Brabant
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:'iV Sen·ice Centrum Grondrciniging

SCG
Europalaan 250

3526 KS Utrecht

Tdefoon 030 . :289 94 99

Teldax 030 - 288 26 64

ABN-AMRO bank Utrecht

nummer 47 04 04 884

PROV. NOORD·2'o"SANT

r-Z_a_a_kn_r._:--L-->,.......v 8......>-l,;;n

Provincie Noord-Brabant

Bureau Procesindustrie en Afvalverwerking

T.a. v. dhr. mr. E. Oosterbraek

Postbus 90151

5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

.r'- . 5 juni 1997

Betreft

Ons kenmerk

Uw kenmerk

: Reactie startnotitie MER ATM BV te Moerdijk

: UP/HJM/97.001394

: 439671

Geachte heei Oost8fbroek,

Naer eanleiding van uw verzoek d.d. 28 april 1997, treft u hierbij onze reaclie aan ten

aanzien van de door ATM BV ingediende startnotitie MER

Allereerst willen wij opmerken, dat wij onze reactie beperken tot hetgeen in de startnotitie

betrekking heeft op de verwerking van (verontreinigde) grond.

Naar eanleiding van de capaciteitsuitbreiding kunnen wij opmerken, dat landeiijk gezien er

(nog) sprake is van een cepaciteitsoverschot. Ais SCG zijn wij echter van mening, dat het

merktmechanisme hierin sturend zel optreden. Waarbij er wei op gelet dient te worden dat

dit binnen de geste!de milieuhygienische kaders plaatsvindt.

Dearnaest zal naar onze mening, in toenemende mate meer verontreinigde grond die niet

direct als bouwstof kan worden toegepast, worden gereinigd. De toename van de hoeveel

heid te reinigen grond heeft ons inziens een gunstige invloed op het kostenniveau.

Ook willen wij opmerken, det bij het verwerken van bulkafvalsloffen, anders dan grand, dat in

verband met de afzet van grond en overige materialen, deze in onze ogen -in principe

separaat dienen te worden gehouden, zowel voor, tijdens als na reiniging.

Eveneens is van be lang dat er aandacht wordt besteed ean het feit, dat de Ie reinigen

grond, na reiniging minimaal voldoet aan de hUidige IPO-grenswaarden (Werken met

secunda ire grondstorren, december 1994), dan wei na inwerkingtreding aan het Bouwstoffen

besluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming.

Kamer van Koophandel Utrecht

nummer 91645

Op al ooze transac,ies zijn, !eozij schriftelijk ander!; is overeengekomen. de be,re.rfende

Algemene Voorwaarden. zeals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te LJrrechr

onder de nrs. :513 en 2473, van toepa.sslng.

kM ···@&<If'M".&tt!22; )$QiMW;;MR.Uh,,!.§i,4;;:UZ;: ;:"<=>;:~:".,:=e-.



Wellicht kan met deze reactie in een later stadium van de te doorlopen procedure rekening

worden gehouden bij het opstellen van de definitieve MER en de benodigde vergunning(en).

Wij verwachten u hiermee naar genoegen te hebben geinformeerd. Voor nadere informatie

kunt u contact opnemen met de heer H.J. Miedema van het SCG, telefoon

030 - 2800269.

Hoogachtend,

Service Centrum Grondreiniging

ing. Th.H.M. Maas

Bedrijfsleider
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• •verenlglng
miHeug:roep
moerdijk

Grinlweg 40. 4782 AG Moerd:JK
TeJefoon 01683 - 26 61
Vr. k.v.k. Breda: V·282783
Ver. Spaarbank Rotterdam
rek.nr. 972802770
PosEbank rek.nr. 47.59.614

I.: .

Gedeputeerde Staten der Pravincie Noord Brabant
postbus 90151

5200 MC 's Hertogenbosch

Ons kenmerk: VofTC 9706.0901/2 pagina1/2 Moerdijk, 9 juni 1997
Betreft:: Opmerkingen naar aanleiding van de startnotitie m.b.t. de MILlEU

EFFECTRAPPORTAGE inzake het verhagen van de be- en verwerkingscapaciteit
en/of vergunde doorzet van Afvalstoffen Terminal Moerdijk te Moerdijk voor haar
bedrijfsaktiviteiten in haar inrichting aan de Vlasweg 12 op het industrieterrein Moerdijk.

Geacht Koilege,

Naar aanleiding van bovengenoemde startnotitie en onze brief VolTC 9706.0502 van 5 juni 1997
hebben wij nog de volgende opmerkingen:
Gezien de grate opschaling van de inrichting m.b.t. be- en verwerking van afvalstromen zou geloetst
dlenen te worden op welke gewaarborgd gaat worden, dat de binnenkomende afvalstromen op een
milieuhygienische be- of verwerkt gaan worden. Acceptatie voorwaarden in de inrichting , materiaai
anaiyses. risico's van aanwezige toxische- en of carciogene elementen in de afvalstoffenstroom welke
niet gededecteerd worden en in de aanwezige installaties niet vernietigd kunnen worden.
De complexheid van het maken van theoretische be- en lof verwerkingskeuzes door ATM lijkt ons
gezien de beperkingen van de installaties en de grate hoeveeiheden te be- en/of verwerken afvalstro
men zeer moeilijke opgave. Door dit operationele gebeuren zullen de gevaren , risico's en overlast in
de omgeving naar onze mening toenemen. Er dient naar onze mening oak gezocht te worden naar
oplossingen die een volledige zekerheid geven voor een miiieuhygien',sche vernietiging van aile
aanwezige schadelijke elementen zonder bijsturing middels vermenging met andere stoffen en allerlei
theoretische aannames. Het bovenstaande zou de complexheid van afvalstramen binnen de inrichting
aanzienlijk vereenvoudigen en e.e.a. dient dan oak te worden onderzocht op milieueffecten en getoelst.
Verder dient er naar onze mening onderzoek te komen naar de oorzaak van een verhoogde concentra
tie cyanides in het broedsel van watervogels in de Biesbosch. Op grand van het feit , dat ATM deze
complexe afvalstromen verwerkt waarbij cyaniden verbindingen in de omgeving vrij komen.
Tevens dient bij verhoging van de doorzet bij ATM de effecten voor de gezondheid van mens, natuur en
milieu in de omgeving worden onderzocht op toename van de vracht van geemiteerde toxische-,
carciogene en schadelijke stoffen.
Gelezen het voornemen van de initiatiefneemster dient men zich af te vragen en te onderzoeken of
door deze uitbreiding geen nadelige effecten zal hebben op de gezondheid van mens natuur en miiieu
in de omgeving. Welke risico's en gevaren op Korte en lange termijn en effecten b/j calam/teiten.
Wij achten het onaanvaardbaar ,dat ATM slechts de bestaande bij haar aanwezige verwerkingsmetho
den en installaties in het op te stell en Milieu Effect Rapport wilt betrekken. Oeze techn/eken en
installaties zijn voor vele be- en verwerkingsaktiviteiten verouderd en achterhaald. Momenteel zijn er
voor vele van de te rein/gen afvalstromen betere technieken voorhanden met eren veer lagere milieu
belasting en het /s dan ook n/et acceptabel dat deze bij het te maken MER buiten beschouwing zullen
worden gelaten. Terwijl men denkt aan een opschaling 3x de huidige capaciteit.
Verder bevreemdt het ons , dat ATM de opgelegde oude vergunningsnormen wilt versoepelen in
verplaats van vrijkomende schadelijke emiss/es reduceren zullen deze oak bij geen schaalvergroting al
aanzienlijk gaan toenemen (verdubbelen) . Wat de effecten hiervan zijn dient te worden onderzocht
mede wat de effecten op Korte en langere termijn zullen zijn bij opschaling. Tevens dient naar onze
mening de ATM voor vele van haar installaties te voldoen aan het Best Technical Means principe op
grand van het feit dat men o.a. zeer schadel/jke en toxische stoffen verwerkt waarvoor een reduktie
verplichting geldt. Verbrandingsgassen en emissies dienen te voldoen aan waardes zoals van
toepassing op chemisch afval- en gevaarlijk afvalverbrandings/nstallaties a/smede een op andere wijze
van toepass/ng zijnde verwerkingsmethode voar zwaar chemisch- , tox/sch en gevaarlijk afval.
Er dient oak onderzoek en toetsing plaats te vinden tussen de voorgenomen aktiviteiten bij ATM en de
Best Technical Means van de voorgenomen aktiviteiten (milieu vr/endelijkste alternat/ef) . H/ervan dient
een analyse matrix en evaluatie plaats te v/nden met tevens de milieu effecten van be/de initiatieven.
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Er dient een onderzoek en toetsing plaats te vinden wat de effecten zullen zijn voor andere verwerkers
wanneer de ATM haar voornemen reaiiseert. Oit gezien de reeds aanwezige verwerkingsover
capaciteil. Onderzoek naar de gevolgen van een toekomstige concurrentie siag en mogelijke opieving
en toename van criminele aktiviteiten (iiiegaal dumpen etc) m.b.t, aanwezige afvalstromen.
Wij achten ATM middels de schaalvergroting van de huidige installaties niet in staat om aile complexe,
toxische- en carciogene verbindingen van de aangeboden afvaistromen op een milieu-hygienisch
verantwoorde wijze te vernietigen op basis van de iaatste stand der technlek . Olt dlent ook onderzocht
en getoetst te worden.
Wij stellen o.a. vraagtekens bij de verwerking van afvalstromen In de TRI waarbij de bedrijfstempera
tuur (600°) ons inziens veels te laag is evenals de temperatuur van de naverbrander (8500) met de
daarbij behorende verblijftijd. Oe effecten van toepassing van deze aanwezige techniek ten opzichte
van de huidige beschikbare techniek dient te worden onderzocht en getoetst op zowei een milieubelas
tingsvergelijking, gevaar en rislco analyse zowel op langere als korte termijn.

Vertrouwende U hiermede van dienst te zljn, tekenen wij, . / ..~
hoogachtend, ~ /
Vereniging Milieugroep M;:-7Jij. / _

$~r-
~/
.. , .---'"

- G. Verbeeke - voorzitter.
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Ons kenmerk: vorrc 9706.0502 Moerdijk, 5 juni 1997
Betreft:: Opmerkingen naar aanleiding van de startnotitie m.b.t. de MILIEU·

EFFECTRAPPORTAGE inzake het verhogen van de be- en verwerkingscapaciteit
en/of vergunde doorzet van Afva!stoffen Terminal Moerdijk te Moerdijk voor haar
bedrijfsaktiviteiten in haar inrichting aan de Vlasweg 12 op het industrieterrein Moerdijk.

Geacht Koliege,

Naar aanieiding van-bOllengenoemda.startnotitie delen wij u mede , dat momenteel onze opmerkingen
definitiefworden geformuleerd en uiterlijk 9 juni 1997 aan u worden ingezonden.
quote Oeze opmerkingen dienen als hierna geschreven te worden beschouwd en onverkort te
worden ingelast in dit schrijven waar zij een onafscheidelijk geheel van deei uitmaakt.......quote.

Wei willen wij alvast kwijt , dat wij uit de startnotitie van de initiatiefneemster sterk de indruk krijgen dat
ATM haar procesinstallaties wilt enorm wilt optoeren voor capaciteitsvergroting van haar
aktiviteiten en dat als gevolg hiervan de milieubelasting van de omgeving in vergelijking met de
huidige situatie minimaal 5 keer zo groot gaat worden hetgeen voor de omgeving
onaanvaardbaar is.
Bovenstaande gevolgen dienen te worden onderzocht en getoetst op effecten van gevaar , risico's ,
schade, hinder en overlast voor de gezondheid van mens, natuur en milieu in de ruimste zin des
woords.
Tevens wilt de initiatiefneemster deze capaciteitsvergroting realiseren met aanpassing van de reeds
aanwezige installaties in haar inrichting met niet noemenswaardige aanpassingen.Wij wijzen u op het
feit, dat voor vele van de te verwerken afvalstoffen in de inrichting van ATM elders in Nederland
installaties reeds aanwezig zijn die voor deze afvalstromen een beter reinigingsrendement behaien met
veer minder milieurisico's (vb veer hogere verbrandingstemperatuur en naverbrandingstemperatuur in
vergelijking met o.a. de TRI van ATM) nagenoeg geen risico's van niet totaal vernietigde toxische- en
carciogene stoffen en eveneens gepaard met een veellagere emissie dan bij ATM. Of de concurrentie
past modernere reinigingsmethoden toe waarbij voor vele van de bij ATM te ver- en/of te bewerken
afvalstromen een hoger milieu rendement wordt behaald met een veellagere milieu belasting.
Zoals door de initiatiefneemster reeds is aangegeven is de ontvangen verwerkingsprijs te laag , dit is
een gevolg van de grote overcapaciteit van de reinigingsbedrijven. Op grond hiervan achten wij het
initiatief van ATM ongewenst om haar capaciteit uit te breiden temeer daar men geen gebruik maakt
van de best mogelijke en toepasbare reinigingstechnieken van de diverse afvalstromen.
De effecten van al het eerder gestelde dienen te worden onderzocht en getoetst.
Er dient een toetsing met een waarde oordeel plaats te vinden tussen de beschikbare
reinigingstechnieken elders in Nederland in combinatie met reinigingsrendement, rlsico's en
milieubelasting voor een vergelijkingsmatrix tussen de te ver- en bewerken afvalstoffen bij ATM of ver
en bewerking in installaties op meerdere plaatsen elders in Nederland.
De effecten hiervan op langere en kortere termijn.
Er dient een toetsing plaats te vinden van de reeds in Nederland vergunde reinigingscapaciteit van de
diverse aivalstromen welke ver- en bewerkt kunnen worden in de inrichting van ATM.
Effecten van een eventuele overcapaciteit dienen te worden onderzocht op welke gevolgen de
vergroting van capaciteit bij ATM op andere ver- en bewerkers zal hebben. Uitgaande van het jaarlijkse
aanbod van afvalstromen..
Gaarne ontvangen wij t.Z.t. een exemplaar van het rapport van de Commissie-MERen de richtlijnen tot
het opstellen Milieu-Effect-Rapport door de initiatiefneemster.

Hoogachtend,
Vereniging Milieugroep Moet:Xd'• /
G. Verbeeke • voorzitter .
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Betreft: Milieu-effectrapportage inzake het verhogen van de be- en verwerkingscapaciteit
en/of de vergunde doorzet van Afvalstoffen Tenninal Moerdijk BV te Moerdijk

Ons kenmerk: 2905wh I.doc

Zeer geacht colleGe,

Met verwijzing naar artikel 7.14 van de Wet Milieubeheer doen wij II hierbij de volgende opmerkingen
toekomen.

ATM stelt in haar stannotitie MER onder 5.2, kopje "Capaciteitsuitbreiding TRl", dat 100.00 ton aan andere
materialen zoals zeef- en brekerzand, srraalgrit, boormud/-gruis enzovoort zul worden verwerkt.

•
Reeds in een eerder stadium is door ons, mede vanwege het door de overheid zelf vastgestelde beleid (o.a. MJP
GA !I) bezwaar nangetekend (zie bijlage) tegen onderdelen van een door ATM ingediende aanvraag voor een
veranderingsvergunning, waarin ATM het voornemen kenbaar ll1aakte am boormuds c.q. boorvloeiswffen
(afkomstig uit, algemeen gesteld, de Gas & Oliewinning), in bewerking te nemen c,q. te verwerken.
Die bezwaren hebben er indertijd toe geleid dat ATM bet betreffende onderdeel uit 113ar veranderingsaanvraag
heeft verwijderd.

Opnieuw willen wij daarom met klem verzoeken am, bij het vaststellen van de richtlijnen, ATM er op te wijzen
dat bij het in bewerking nemen e.g. het verwerken van bedoelde afvalstoffen, aangetoond dient te worden dat dit
geschiedt conform de door de overheid vastgestelde zogenaamde ~'minimum-standaard"voor deze catergorie
afvalstofTen.

Met de meeste hoogachting,
CENTRAL MVDPLANT-, . / ':
&: FLUID SE11VICES B.V.

/l/k~ ~_.
-d:;;/ !

.' :..--".
.'

I(W. van der Horst
f lperarions Manager
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Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking inzake de vergunningaanvraag van Afvalstoffen Terminal
Moerdijk bv te Moerdijk (ATM) in verband met de Invoering van een aantal veranderingen (van de werking)
van haar inrichting hebben wij de volgende bedenkingen.

In de gewenste verandering betreffende 'her thermisch reinigen in de thennische reinigingsinstallatie (TRl) van
verantreinigde materialen anders dan verancreinigde grand en verontreinigde grand niet afkomstig van badem·
saneringsprojecten' geeft ATM aan over te willen gaan toe o.a. de therrnische reiniging van boorrnudlboorgruis.

Voor boormudlboorgruis diem, ingevolge artikel 8.36 van de Wm een 'verklaring van geen bedenking' te
worden afgegeven door het ministerie van VROM. Genoemde verklaring heeft berrekking op a.I.k handelingen
die met genoemde afvalstofplaatsvinden.

Terzake de aanvraag voor de thermische verwerking van boormudlboorgruis is door het ministerie van VROM
onder aanvullende gegevens expliciet genoemd dat ATM heeft aangegeven boormudlboorgruis uitsluitend in
ontvangst te nemen als deze 'thermisch inert en stabiel' zijn. alsmede dat de aanvraag geen berrekking heeft op
het schelden van 011 based mud in olie en gruis en dat de aanvraag slechts berrekking heeft op de opslag,
overslag en het thermiseh behandelen van boorgruis afkomstig van derden dat overblijft na de seheiding van oil
based mud in olie en gruis.

Een YVGS kan op grond van artikel 8.36 van de Wm sleehts in het be lang van een doelmatige verwijdering van
de berrokken afvalstoffen worden geweigerd. Gezien de resrrieties die ATM ziehzelf daanoe oplegt en het door
de provineie Noord-Brabant aan het ministerie van VROM opgestelde advies heeft het ministerie van VROM
geen probleem am de VVGB te ver/eoen.

eMF echter staat op het standpum dat het verlenen van een vergunnlng aan ATM met berrekking tot
boormudlboorgruis geheel overbodig en ondoelmatig is en daarom dient te worden geweigerd.

eMF kan daanoe een aanta! naar haar ruening doorslaggevende argumenten aanvoeren.
Hiertoe zullen wij u de akwele situatie mel berrekking rot het door het ministerie van YROM en de provincie
Noord-Brabant in de ontwerp-besehikking geeiteerde 'Meerjarenplan verwljdering gevaarlijke afvalstoffen'
(MJP) en met name het daarin voorkomende sectorplan 2. sehetsen.
Tevens zullen wij u hierbij aangeven de akruele situatie rond onze verwerkingsaktivi,eit.
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Beleidskaders

Uitgangspunt voor de verwerking van oliehoudend materiaal dar vrijkomt bij de exploratie van olie en gas, is het
scheiden van het afval in olie, water en minerale reststof. In het MJP van 24 juni 1993 is vastgesteld dat
genoemde scheiding geldt als 'de mininnum standaard' en dat afscheiding van olie dient plaats te vinden met als
oogmerk 'hergebruik'.

In de 'richtlijnen Meerjarenplan -II', dat zich uitstrekt over de periode 1996·2000 en dat door de minister is
vastgesteld d.d. 19 juni 1995 en door de provincies op 17 juli 1995, wordt t.a.v. boormud/gruis (afgewerkte
boorvloeistoffen) gesteld dat m.b.t. oliehoudende sludges het vastleggen van hoogwaardiger opties zoals
hergebruik van de olie- en zandfrakties (minerale stof), dient te worden ontwikkeld e.g. te worden vastgelegd.

Sinds ca. 8 jaar heeft CMF zich beziggehouden met onderzoek naar de scheiding van oliehoudend
boormud/gruis. Dit onderzoek werd gestinnuleerd door het ministerie van VROM, daar oliehoudende
boorvloeiswffen op de Noordzee een probleem vormden en hiervoor gezien het Marpol-verdrag en later ook
vanuit andere wetgeving (Mijnwet e.a.), andere oplossingen dienden te worden gevonden dan het dumpen ervan
in zee.

Over de ontwiY.kelingen bij CMF heeft regelmntig over!eg plaatsgevonden met het ministerie van VROM. 20
heeft, in overleg met VROM, in 1992 gedurende ca. een half jaar een grote praktijkproef plaarsgehad in
Denemarken, waar het bedrijf is gevestigd dat een speciale verwerkingstechniek had ontwikkeld voor
verontreinigde grand, een techniek niet op basis van verbranding maar van verdampmg met terugwirming van de
verdarnpte fraktie. lets dat als een 'hoogwaardiger verwerkingstechniek' dan verbranding wordt aangemerkt in
het MJP.
Onderzocht werd of de methode ook geschikt zou kWlllen zijn voor een hoogwaardige verwerking van
oliehoudend boormud/gruis.

TechnischeJoperationele stand van zaken

Genoemde duurproef(er werd ca. 2.000 ton materiaal verwerkt) verliep zeer positief.
Besloten werd om de benodigde vergunningen aan te vmgen om het mogelijk te maken de techniek naar ons
bedrijfte Velsen te halen. Begin 1993 werd door ons vergunning aangevraagd, welke begin 1994 werd verleend.

Op basis van de verleende vergunning zijn door CMF investeringen gedaan die inmiddeis meer dan fl. 10
miljoen bedragen, in een zeer risicovolle markt. Nergens innmers zijn de vooruitzichten zo conjuctllurgevoelig
als in de Gas & Olie Industrie.
Op dit moment is er sprake van een tijdelijk verhoogd aanbod. Vanaf 1997 wordt verwacht een gemiddeld
aanbod van 4.000 a5.000 ton per jaar. De vergunde hoeveelheid is gebaseerd op maxinnaal aanbod en bedraagr
20.000 ton te verwerken materiaal per jaar. CMF karnpt dus binnenkort met een overcapaciteit.

Bij het destillatieproces ontstaan drie staffen, te weten cUe, water en sediment.
De olie is van zodanig hoge kwaliteit dar deze direkt. zander verdere yoorbewerking, ais basisolie YQar her
aanmaken van nieuwe boorvloeistoffen (dus voor het oorspronkeIijke doel) kan worden ingezet. Het
geproduceerde gedestilleerde water wordt ingezet voor de aanmaak van nieuwe Water Based Muds of voor
ander intern gebruik.
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Het na de thennische bewerking overgebleven boorgruis kan nag een kleine hoeveelheid koolwaterstoffen
bevatten. De rest-concenrratie aan koolwarerstoffen in dit behandelde boonnudlgruis kan eehrer p(Qcesmati~

worden ~esruurd en is afuankelijk van de wijze van eindverwerking van dit materiaal. Hierover lopen afspraken
met de partijen die het behandelde boorgruis ovememen.

Het destillatiebereik van het door CMF gehanteerde proces is zodanig dat aile soorten van de nu in de onshore
offshorebraocbe bekende o[jehoudeode booryloejstoffen kUDDen worden fedestilleerd

Op advies van o.a. de provincie Noord-Holland en het ministerie van VROM is begin 1995 een onderzoek
gestaIt naar nuttige toepassingen van het door ons bewerkte boorgruis. Dit onderzoek is uitgevoerd door het op
dit gebied bekende Instituut voor materiaal- en milieuonderzoek INTRON bv en is eind 1995 met positief gevolg
afgerond. Verschillende nuttige toepassingen binnen het Bouwstoffenbesluit blijken mogelijk.

Met betrekking tot diverse toepassingen binnen het Bouwstoffenbesluit beschikt CMF inmiddels over de
benodigde vergunningen am het thennisch behandelde boonnud/gruis binnen haar eigen inrichting te bewerken
(mengen, immobiliseren/solidificeren, produktie van granulaat ofvonngegeven produkt etc).

Sarnenvatting

.. eMF bcschik.-t QVei vcldoendc ver;:e:-kingscapaciteit. [n principe kunncn aile ;l.a.ilgeboden materiCllen door
CMF worden behandeld en de bij de verwerking ontstane produkten worden afgezet. Toekenning aan ATM van
de gevraagde bewerking ondergraaf! het door CMF ontwikkelde verwerkingssysteem en de door CMF daartoe
gedane in vesteringen;

• ATM geef! aan dat zij aileen materiaal zal accepteren dat 'thennisch inert' is. Wat is de defmitie van
'thennisch inert'? Een dergelijke ongedefmieerde omschrijving kan t.a.v. aanbieders aIleen maar leiden tot
onjuiste interpretaties. Oliehoudend materiaal kan op deze manier aangeboden worden aan ATM. Het MJP
echter (beleidskader provinciale en nationale overheid dus) indiceer! aanbieding aan CMF. Door hier niet
duidelijk te zijn kan schade berokkend worden aan het door CMF opgezette systeem voor de verwerking van
bedoeIde materialen;

• ATM zegt het materiaal te zullen innemen van derden, met name van diegene die de scheiding aanbrengen
tussen olie en gruis. Er is maar een bedrijf dat over de door de overheid bedoelde scheidingsvergunning beschi"t
en dat is CMF. De maximale produktie van CMF is 20.000 ton/jr. De door ATM aangegeven hoeveelheid
bedraagt eveneens 20.000 ton/jr. Tussen ATM en CMF echter heef! nooit overleg plaatsgevonden over
ovemame door ATM van het destillatie-residu van CMF (?);

• Een positieve beschikking t.a.v. ATM voor de bewerkinglverwerking van boonnud/gruis houdt automatisch de
suggestie in dar CN1F haar therrnische verwerking onvoldoende zou uitvoeren. Zoals door ons gesteid kan het
proces zodanig worden gestuurd dat voldaan kan worden aan de richtlijnen/nonnen zoals venneld in het
Bouwstoffenbesluit.
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Conclusie

Gezien vorengenoemde argumenten komt CMF tot de conclusie dat de aanvraag van AIM m.b.t. de
verwerkinglbewerking van boormud/gruis dient te worden ~eweieerd

De door AIM genoemde bewerking voegt niets toe aan de huidige situatie, geeft een extra verwerkingsstap die
extra kosten met zich brengt en is a/dus Qverbodie en QndQelmati~

In afwachting van uw bes1issing terzake, teken ik,

hoogachtend,

CENTRAL MUDPLANT
& FLUID SERVICES B.V.

.-1-:--
.s:.---- F'

R.A. Wassink
Managing Director
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effectrapportage
Afvalstoffen Terminal
Moerdijk

Geacht College,

Gedeputee~de Staten van Noord
Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-HERTOGENBOSCH

Amersfoort, 5 juni 1997

Met verwijzing naar de door u gestarte m.e.r.- procedure
Afvalstoffen Terminal Moerdijk deel ik u mede dat zich in het
aangegeven gebied, voorzover thans bekend, geen archeologische
waarden bevinden.

Hoogachtend,
de algemeen directeur,
namens deze,

~\~r\QJ'f\W\A(J&\\-
A. Mennens-van Zeist,
archeologisch beleidsmedewerker
voor de provincie Noord-Brabant.

cc. commissie voor de milieu-effectrapportage.
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Startnotitie Milieu Effect Rapport Afvalstoffen Terminal Moerdijk

Op 6 mei 1997 ontving ik de startnotitie Milieu Effect Rapport van Afvalstoffen Terminal
Moerdijk BV (ATM) voor een verhoging van de be- en verwerkingscapaciteit van haar
bedrijfsactiviteiten aan de Vlasweg 12 te Moerdijk (gemeente Zevenbergen).
Over deze startnotitie adviseer ik u het volgende.

Verhoging van de doorzet door de thermlsche rcinigingsinstallatie (TID)
In de startnotitie geeft ATM aan dat zij de doorzet door de TRI wil verhogen van maximaal
340.000 ton per jaar naar 1.000.000 ton per jaar, bestaande uit 900.000 ton verontreinigde
grand en grondgelijkende materialen en 100.000 ton andere materialen.
ATM geeft aan dat voor deze verdrievoudiging van de capaciteit geen wijzigingen
noodzakelijk zijn aan de nabehandelingsinstallatie, omdat deze voldoende ruim is
gedimensioneerd. Mede gezien de huidige overschrijdingen van de vergunde voorwaarden
voor de emissies, acht ik deze constatering van ATM onvoldoende onderbouwd.

( . ': Ik adviseer u om in de richtlijnen voor de MER op te nemen dat ATM in de MER afdoende
',,> duidelijk dient te maken, op basis van de huidige situatie en berekeningen voor de

toekomstige situatie, of de nabehandelingsinstallatie inderdaad geschikt is voor een
verdrievoudiging van de doorzet.

ATM geeft aan dat door energieterugwinning en energiehergebruik de brandstofbehoefte van
de TRI nauwelijks zal toenemen en dat derhalve de toename van de rookgasen beperkt zal
zijn. Ik adviseer u om ATM in de MER specifiek aan te laten geven door welke extra
maatregelen de toename van de brandstofbehoefte, en dus de rookgassen, beperkt blijft.
Tevens verzoek ik u ATM de verwachte toename aan rookgassen te laten kwantificeren en
de gevolgen daarvan in beeld te laten brengen.

Waarborg van aanvoer van verontreinigde grond naar de TRI en van afvoer van
gereinigde grond uit de TRI
lk adviseer u om in de richtlijnen voor de MER op te nemen dat ATM de herkomst van de
verhoogde aanvoer van verantreinigde grand dient aan te geven. Tevens dient zij aan te
geven dat er voldoende garantie is voor de afzetmogelijkheden voor de gereinigde grand als
secundaire grandslOf.

Indien/ .....
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Indien de verhoogde aanvoer van grond naar de TRI met name tot stand komt door aanvoer
vanuit het buitenland, zal de uitbreiding van de TRI namelijk een significante toename van
het aanbod van secundaire grondstoffen op de Nederlandse markt tot gevolg hebben.

Verhoging van de doorzet door de thermische drooginstallatie (TDI) van 22.000 naar
60.000 ton per jaar
In de TDI worden reststoffen bewerkt, waarbij de vluchtige organische fractie wordt
toegevoegd aan de naverbrander van de TRI. De TDI is sinds december 1996 vergund en is,
naar ik heb vemomen, nog in opbouw. De daadwerkelijke omvang van vluchtige organische
fractie die vrijkomt bij bewerking van de reeds vergunde hoeveelheid reststoffen, is derhalve
nog niet bekend en wordt op dit moment nog niet naar de TRI afgevoerd..
Deze stroom, en de toename van deze stroom in de toekomst door de verdrievoudiging van
de doorzet door de TD!, dient bij de herberekening van de nabehandelingsinstallatie van de
TRI te worden meegenomen.
Ik adviseer u dan ook om in de richtlijnen voor de MER op te nemen dat bij de berekeningen
van de toekomstige situatie voor de nabehandelingsinstallatie en de emissies vanuit de TRI,
de vluchtige organische fractie van de TDI en de toename van deze stroom dient te worden
meegenomen.

Wijziging verwerkings- en acceptatiecriteria van de substituutbrandstof
In de startnotitie geeft ATM aan dat ze de acceptatie- en verwerkingsgrenswaarde voor
substituutbrandstof voor zowel de TRI als de stoornketel voor totaal organochloorverbindin
gen en zwavel wi1 verdubbelen. Ben verdubbeling van deze grenswaarden zal leiden tot
verhoogde emissies vanuit de TRI en de stoornketel. Ik ben daarom van mening dat ATM
de voorgenomen verruiming van deze criteria in de MER afdoende dient te onderbouwen en
daarbij de verwachte toename in emissies en de gevolgen daarvan dient aan te geven.

De Regionaal Inspecteur van de Volks-
gezondheid vo e Milieuhygiene,

kLvv~o (,

dr. J.R. Dewaide
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