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Hoofdstuk I Inleiding 

§1.1 Achtergrond 

NV AVR Afvalverwerking maakt deel uil van de AVR-Bcdrijven. De afvalverbrandingsinstallatie (AVI) van 
AVR ie Rozenburg houdl zich voornamelijk bezig mei het verwerken van huishoudelijke en bcdrijfsafvalstoffcn 
alsmede gevaarlijke afvalstoffen. De verwerking vindt plaals in 7 rooslcrovcns (RO 0 l/m <>) mei een loialc, 
vergunde capaciteit van ca 1,15 miljoen ton afval per jaar. De bij de verbranding vrijkomende energie wordt 
omgezet in elektriciteit en in gedestilleerd water. Verwerking van (specifiek) gevaarlijk afval vindt plaals door 
AVR-Chcmic mei behulp van 2 draaitrommclovcns (DTO's). 

De AVR-AVI is sinds 1996 gecertificeerd voor ISO 9002 en BS-7750. In juli 1997 is het ISO 14001 certificaat 
behaald. Recent zijn de certificaten vernieuwd. 
Naast de hoofdvestiging te Rozenburg (Rotterdam-Botlek) beschikt AVR onder meer over (ncvcn)vestigingcn ie 
Rotterdam (composteennstallalic (in samenwerking met VAM) alsmede een reststoffenberging). Utrecht en Den 
Haag (overslagslations) 
Mei ingang van I april 1998 zijn verschillende bedrijfsonderdelen van Rolcb, waaronder de werkmaatschappij 
Afvalverwerking met een afvalverbrandingsinstallatie aan de Briclsclaan te Rotterdam, geïntegreerd in de AVR 
organisatie 

AVR heeft thans hel voornemen op korte termijn over te gaan tol de uitbreiding van haar inrichting te Rozenburg 
mei een additionele, thermische verwerkingsinstallatie voor hoogcalorischc afvalstromen met een capaciteit van 
200.000 ton/jaar. 
Genoemd voornemen is mede gebaseerd op hel thans beslaande tekort aan afvalverbrandingscapaciteit, de 
verwachte ontwikkeling van het aanbod aan brandbaar afval in de komende 3-5 jaar alsmede gericht op een 
optimalisatie van de bestaande roostcrovens. 
Daarnaast zal een schcidingsinstallalic voor grof huishoudelijk en bedrijfsafval worden gerealiseerd mei een 
capaciteit van 300.000 ton/jaar. waarmee herbruikbare fracties alsmede een energiedragcr kunnen worden 
afgescheiden 
Beide activiteiten zijn in februari 1998 door AVR aan het Afval overleg orgaan (AOO) te Utrecht gemeld (zie 
bijlage I) 

§ 1 . 2 Voorgenomen activiteit en milieu-effectrapportage 

Voor de gewenste uitbreiding zal vergunning moeten worden aangevraagd op grond van de Wet milieubeheer 
(Win), de Wel verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de Wet op de waterhuishouding (Whh) 
In art 7.2 van de Win is aangegeven dal (bij AmvB) 'activiteiten worden aangewezen, die belangrijke nadelige 
gevolgen voor hei milieu kunnen hebhen. Daarbij worden een of meer besluiten (..) aangewezen, bij de 
voorbereiding waan-an een milieu-ejfeclrapport moei worden gemaakt' Ter uilwerking van dit artikel is hel 
Besluit milicu-cffcctrapportagc (Slb 540. 4 juli 1994) opgesteld In onderdeel C van de bijlage bij voornoemd 
besluit is een lijst van activiteiten en besluiten opgenomen ten aanzien waarvan hel maken van een zogenaamd 
milieii-cffectrapport (MER) verplicht is De oprichting of verandering van een inrichting bestemd voor het 
bewerken, verwerken of vernietigen van afvalstoffen dan wel van gevaarlijke afvalstoffen is daarin opgenomen 
als cat 18 2 resp 18.4/5. Aangegeven is dal een verandering van een inrichting (slechts) m e r-plichlig is 
ingeval de verandering betrekking heeft op een capacilcil van 25 000 ton/jaar of meer 
Ten behoeve van de besluitvorming over bedoelde aanvraag dient deze dcrlialvc te worden vergezeld van een 
MER. waarin de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, varianten en alternatieven daarvoor alsmede 
de verwachte milieugevolgen nader in beschouwing dienen te worden genomen Op grond van het MER kan 
door het bevoegd gezag worden beoordeeld in hoeverre bepaalde doel- en/of iniddelvoorschrifieii in de 
uiteindelijke beschikking moeien worden opgenomen Op grond van art 7 12 van de Win dient degene die een 
aanvraag om vergunning in du verband zal gaan indienen, het voornemen schriftelijk mede te delen aan hei 
bevoegd ge/ag in de vorm van de zogeheten 'startnotitie nier. ' 

VSIKi'lKlMII doe - I 



Op grond van de startnotitie nier. kan door liet bevoegd gezag, de Commissie in.er. en omwonenden en 
belangstellenden inzicht worden verkregen in de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten Du inzicht 
kan vervolgens worden gebruikt voor de op te stellen richtlijnen voor liet MER Het College van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Zuid-Holland en de Minister voor Verkeer en Waterstaat (RWS) vormen m het kader van 
de in er-procedure tc/anicn het bevoegd gezag. 

§ 1.3 Initiatiefnemer 

Als initiatiefnemer inzake het genoemd voornemen treedt op: 
Naam bedrijf: NV AVR Afvalverwerking 
Bc/.ockadres: Prof. Gcrbrandywcg 10 
Postadres: Postbus 1120 

3180 AC ROZENBURG 
Contactpersonen: C. Mccuwis (projectmanager nieuwe tcclmickcn) 

drs. R. Schricr(milicucoördinator) 
Telefoon: 0181-242 847 

§1 .4 Starfnotitie 'm.e.r. opmaat' 

Door GS van de provincie Zuid-Holland wordt een zogenaamd 'm c.r-op-maat'-bclcid gevoerd De 
grondgedachte van 'm.e.r. op maat' is dal inhoud en procedure worden toegesneden op prioritaire milieu
aspecten alsmede op keuzemogelijkheden van de initiatiefnemer en (bclcids)vrijhcid van het bevoegd gezag. Als 
gevolg daarvan kan de doorlooptijd voor het opstellen van het MER sterk worden bekort alsmede het MER in 
omvang worden beperkt. 
Du betekent dat in de praktijk reeds in de startnotitie wordt ingegaan op varianten en alternatieven, die in dat 
verband werkelijk van belang zijn alsmede (volledig) passen binnen de beoordelingscriteria die door de 
initiatiefnemer worden gekozen. Dit brengt met zich mee dat (ook en vooral) het besluitvormingsproces dat aan 
de (uiteindelijke) keuze voor de (wijze van uitvoering van de) voorgenomen activiteit ten grondslag heeft 
gelegen alsmede die milicu-cffectcn die als meest relevant worden beschouwd (zogenaamde 'scoping'; zie 
hoofdstuk 7) reeds in de startnotitie worden beschreven. 
De startnotitie vormt daarmee het begin van de in.er.-procedure doch tevens het eindpunt van een bedrijfsinterne 
discussie omtrent de voorgenomen activiteit, varianten en alternatieven. 

§ I 5 Leeswijzer 

Voor de indeling van de voorliggende startnotitie is ervoor gekozen dezelfde indeling te hanteren zoals 
gebruikelijk vooreen inilicu-cffcctrapporl. 
Du brengt mei zich mee dat in hoofdstuk 2 wordt aangegeven wat de probleemstelling, doel en motivering van 
de voorgenomen activiteit betreffen Daarin wordt ingegaan op het (te verwachten) .lanbod aan afvalstoffen 
binnen Nederland, de vcrwijdcringsslnictuur en het vigerend beleidskader' Daarnaast wordt expliciet aandacht 
besteed aan de proces- en installatickcuze(s) die door de initiatiefnemer zijn gemaakt. 
In hoofdstuk 1 wordt (kort) aangegeven ten behoeve van welke besluitvorming het MER zal worden gebruikt en 
welke kaderstellende besluiten in het (recente) verleden zijn genomen 
Een onischnjv ing van de aard en omvang van de voorgenomen verwerkingsinstallaties is opgenomen in 
hoofdstuk 4 Aangezien hel hier ccn uitbreiding betreft is tevens ccn beschrijving opgenomen van de -in dit 
veiband relevante- reeds aanwezige installaties 
De bestaande toestand van het milieu in de (directe) omgeving van de ondcrliavigc locatie is beschreven in 
hoofdstuk 5 Daarnaast is daar waar mogelijk de verwachte ontwikkeling beschreven. 
In hoofdstuk <> wordt ingegaan op de aard en omvang van de verwachte milieugevolgen na realisatie van de 
\ oorgeiionten activiteitfen), 
Hei afsluitende hoofdstuk 7 geeft nadere invulling aan de -genoemde- scoping Expliciet wordt ingegaan op de 
prioritaire milieu-aspecten alsmede op varianten van en alternatieven voor de voorgenomen activiteit(en). 
waaivau de iiiUiatiefneuiei voorstelt de/e nader in hel MER uil Ie werken 

In.ii.-ii tk- u-ksi Icuciiijk mi iiiiluu'k-) Itck'HlMliH'umcnK'M c il is •iwir.cn.iMi.'n /.il deze cunsiet worden weergegeven 

'JSlM.'IUlllH .I.H. - 2 -



* 

Hoofdstuk 2 Probleemste l l ing , doel en mot ive r ing van de voo rgenomen activitei t 

Tijdens de uiteindelijke besluitvorming over cen gecombineerde aanvraag om vergunning /al door hel bevoegd 
gezag een toetsing plaatsvinden van de vergunbaarheid van het betreffende initiatief. Hierbij wordt niet alleen 
onderzocht of bijvoorbeeld aan bepaalde te lianteren liiclitcinissie-eisen wordt voldaan, doch wordt tevens onder 
andere de doelmatigheid van het initiatief en de plaats ervan in de Nederlandse structuur voor de verwijdering 
van afvalstoffen beoordeeld. 
Ten behoeve van voornoemde besluitvorming vormt een besclirijving van de probleemstelling, doel en 
motivering van de voorgenomen activiteit een inlegraal onderdeel van het MER. Vooruitlopend daarop wordt in 
het hiernavolgende (§ 2.1.1) reeds een beschrijving gegeven van de bepalende beleidsstukken die bij de 
doclinatighcidsbcoordcling worden gebruikt, te weten het Tienjarenprogramma Afval 1995-2005 (TJP). 
Beoordeling omtrent gevaarlijke afvalstoffen vindt plaats aan de hand van hel Meerjaren plan gevaarlijke 
afvalstoffen (MJP-GA) Vervolgens wordt ingegaan op enkele recente ontwikkelingen in beleid, afvalcijfers en 
activiteiten van AVR (§ 2.1.2). 
Aan de band daarvan wordt vervolgens ingegaan op de doelstelling en motivering van de voorgenomen activiteit 
(§ 2.2) In het licht van MER-op-maat wordt in § 2.2.2 en § 2.2.3 een nadere toelichting gegeven op de 
besluitvorming door AVR omtrent de gewenste wijze van uitvoering van de voorgenomen activiteit. 

§2 .1 Probleemstelling 

2.1.1 Vigerend toe t s ingskader 
Algemeen beginsel van het milieubeleid is het realiseren van een duurzame ontwikkeling, waarbij het streven onder 
andere is gericht op het sluiten van stofkringlopen en het bevorderen van de kwaliteit van onder meer afvalstoffen. 
Eén van de centrale thema's van het milieubeleid is de verwijdering van afvalstoffen. Verwijdering van afvalstoffen 
dient zodanig te worden vormgegeven dat een lekvrije vcrwijderingsstructuur ontstaat, waarbij risico's voor 
afvalverwijdering voor mens en milieu zijn gereduceerd tot cen aanvaardbaar, waar mogelijk verwaarloosbaar 
niveau Bij voorkeur dient afvalverwijdering ie geschieden conform de zogenaamde verwijdertngsladdcr ('Ladder 
van Lansink'). Ie weten 

a preventie (voorkomen van het ontstaan van afval, aan de bron); 
b. gebruik van andere grondstoffen in het productieproces; 
c. hergebruik voor hetzelfde doel; 
d nuttige toepassing voor een ander doel; 
e verbranding met omzetting van energie; 
f een andere verwijderingsmethode dan genoemd onder a t/m e, belialvc Storten; 
g. gecontroleerd storten (duurzaam en efficiënt). 

Mei Nederlandse afvalstoffenbeleid is daarmee primair gericht op preventie en hergebruik van afvalstoffen. Pas 
als dal met mogelijk is. dient verwijdering door middel van verbranden en (in de laatste plaats) storten plaats te 
vinden Hoeveel aandacht preventie en hergebruik ook krijgen, voorlopig is en blijft verbranding een essentieel 
onderdeel van de verwijderingsketcn. 

In de vcrwijderingsstructuur wordt onderscheid gemaakt tussen huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffcn resp 
gevaarlijke afvalstoffen Voor genoemde stromen zijn separate beleidskaders vastgesteld. 

Huishoudelijk afval on bedrijfsafval 
In hel (2°) Ticiijarcnprogranuiia afval (TJP A) is voor de periode 1995-2005 nader ingegaan op onder meer 
probleemstelling en uitgangspunten, scenario's voor hel afvalaanbod, de verschillende vcrwijdcringsmcthodcn 
(preventie en hergebruik, thermische verwerking en storten, etc.) en de ontwikkeling van sturing en organisatie 
van de afvalverwijdering in Nederland 
In hoofdstuk 5 van het TJP.A is mede op grond van een overweging van verwachtingen omtrent aanbod en 
samenstelling van brandbaar afval, rekening houdend met de ontwikkeling van nieuwe technieken, cen 
beoordeling gegeven van de huidige en gewenste verbrandingscapacitcit in Nederland 
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()nder meer is geconcludeerd 
• op landelijke schaal is de bestaande en in aanbouw zijnde (verhrandings)ca/>a< iteit voldoende (..); 
• nagaande van een krappe programmering van verhrandingscapacileit. en gelet op de flexibele capaciteit 

van si lieidingsinslallalies. is op landelijke schaal geen noodzaak voor realisatie van (extra) capaciteit 
aanwezig. 

I loewel in hel TJP.A 1995-2005 werd aangegeven dal na 3 jaar een herziening zou gaan plaatsvinden, is e.e.a. 
verschoven naar het jaar 2000 Op grond van Europese regelgeving zal dan een integraal Afvalbeheerplan 
worden vastgesteld, waarin de beleidskaders voor bcdrijfsafvalstolTcn (TJP.A) en voor gevaarlijk afval 
(MJI'-(iA) worden samengevoegd 

Gevaarlijk afval 
Ten aanzien van de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen is het beleidskader nader uitgewerkt in hel 
Meerjaren plan gevaarlijke afvalstoffen (MJP-GA). 
In hel eerste MJP-GA (I) uit 1993 is reeds aangegeven dal AVR Chemie als enige eindverwerker van gevaarlijke 
afvalstoffen een achtervangfunctie gaat vervullen. Naast de daaruit voortvloeiende verplichting deze afvalstoffen 
te accepteren dient AVR Chemie daarnaast een 'afvalmanagementfunctie' te gaan vervullen AVR Chemie moet 
dan wel zorgen voor voldoende verbrandingscapaciteit (..). Zonder duidelijk tekort aan verwijdcringscapaciteit 
zullen geen nieuwe vergunninghouders (..) worden toegelaten, tenzij wordt aangetoond dat hiermee een 
hoogwaardiger verwijdering gerealiseerd wordt. 

Nadrukkelijk dient te worden vastgesteld dal incl de vaststelling van het MJP-GA II (in 1997) de genoemde 
capaciteitsregulering in beginsel is losgelaten. Thans wordt indien aan de zogenaamde minimuinstajidaard wordt 
voldaan in beginsel vcrguiuuug verleend. Hoewel de afvalmanagementfunctie is vervallen, wordt de gestelde 
achtervangfunctie van AVR gecontinueerd. Hiermee wordt bedoeld dat (..) waar een verwerkingsmogelijkheid in 
Nederland (plotse/ing) ontbreekt, de AWi een (tijdelijke) oplossing biedt om stagnatie in de ajvoer (..) te 
voorkomen 

lu seciorplan IX Verbranden gevaarlijke afvalstoffen' is (daarnaast) gesteld dal verbranding in een 
afvalverbrandingsinstallatie (AVI) of in een DTO als iniiüimimstandaard voor de definitieve verwijdering van te 
verbranden gevaarlijke afvalstoffen wordt gcliantecrd. Voor het verlenen van vergunningen voor verbranden van 
afvalstoffen als definitieve verwijdering blijft capaciteitsregulering noodzakelijk. Geen concrete uitspraken 
worden gedaan over de benodigde vcrbrandingscapacitcit voor de planperiode omdat dil van veel onzekere 
factoren afhankelijk is (..) Expliciet moet (voor nieuwe initiatieven voor uitbreiding van de capaciteit voor in 
Nederland te verbranden afval) worden aangetoond dat (..) uitbreiding van de capaciteit doelmatig is. 

2.1.2 R e c e n t e o m w i k k e l i n g e n 

2.1.2.1 Afviduanbod en samenstelling 
Door hel RIVM is in het kader van de 4' Nationale milieuverkenning (1997) een evaluatie vcrnchl onilrenl onder 
meer hel huidige en verwachte aanbod aan afvalstoffen in Nederland 
Mede als gevolg van de krappe programmering en de werkelijke ontwikkeling van het afvalaanbod bestaat op du 
moment een tekort aan verbrandingscapaciteit van 2 miljoen ton per jaar. Door het RIVM wordt vcrwachl dat 
deze ondercapacileil nog verder zal gaan toenemen tol 6.9 miljoen ton/jaar in het jaar 2000 en 9.1 miljoen 
ton/jaar in 2010 ( W A V 1998). 
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Figuur 1 Recente aanbodprognoses brandbaar afval 
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Ook door het AOO is geconcludeerd dat onderdelen uit het TJP.A dienen te worden geactualiseerd. 
In haar notitie Hoofdlijnen tweede wijziging TJPA-95" (AOO, 1998 (concept)) wordt onder meer aangegeven 
dal (enkele) brandbare stromen die in het TJP. A-95 nog werden meegerekend bij het aanbod te storten afval -
conform het RIVM- titans wel als brandbaar' worden gepresenteerd 
Vastgesteld is dat het huidige (en toekomstig) afvalaanbod hoger ligt dan in het TJP.A nog werd verwacht. Als 
belangrijkste oorzaken worden het achterblijven van dc realisatie van dc doelstellingen ten aanzien van preventie 
en hergebruik alsmede een grotere economische groei aangemerkt 
Voor het jaar 21K)0 wordl door liet AOO thans 6,1 miljoen ton brandbaar afval verwacht (in plaats van 5.2 Mton) 
Indien geen of minder preventie tot stand wordt gebracht wordt het aanbod nog 0,4 Mton per jaar hoger 
In 2008 wordt 6.6 Mlon aan brandbaar afval verwacht, uitgaande van het volledig realiseren van dc 
taakstellingen voor hergebruik (en preventie). 

Nadrukkelijk wordt door het AOO overigens vastgesteld dal dc voornoemde verwachtingen met grote 
onzekerheden zijn omgeven In dn verband wordl op het volgende gewezen: 

• een afwijking van de economische groei van 1% per jaar, leidt tot een afwijking van meer dan 10% in hel 
tiende jaar: 

• bij het achterblijven van hergebruik met 5% ten opzichte van de taakstellingen zal circa 15% meer afval 
(waarvan 2/3 brandbaar) worden aangeboden voor eindverwerking'. Overigens wordt aan de liand van het 
achterblijven van (preventie cu) hergebruik het actuele overaanbod aan brandbaar afval (ca. 0,8 miljoen 
ion) verklaard: 

• discussies omtrent beperking van int- en export van hoogcalorische afvalstromen alsmede over dc omgang 
van hei begrip nuttige toepassing": 

• mogelijke invoering van een verhoogde WBM-hefling (voor storttaricven) Indien deze heffing wordl 
ingevoerd voor nict-hoiuogccn onbrandbaar afval zal het aanbod te storten afval verder afnemen (en hei 
aanbod voor afvalverbrandingsinnchtingcn verder toenemen) 

Naar verwachting zal dc samenstelling van brandbaar afval mede als gevolg van gescheiden inzameling en een 
toename van dc realisatie van schcidingsinstallatics. ingrijpend veranderen. Aangenomen wordt dat een toename 
van dc calorische waarde van het brandbaar afval zal optreden en dal als gevolg van (voorscheiding meer ' f i jn' 
materiaal zal worden aangeboden 

2.1.2.2 Vcnvijdcringsstructuur 
In hel TJP A werd (nog) aangenomen dal dc landelijke verbrandingscapaciieil dekkend zou zijn voor hel aanbod 
brandbaar afval, zowel voor dc korte als voor dc langere termijn Gelet op hel huidige overschot aan brandbaar 
afval is ihans echter sprake van een ondercapaciteit. 

M.-.l.' .LUI dc hand van dc/c opmerking. kunnen dc verschillen lussen dc KIVM-ci | ie i- en die van liet AOO worden verklaard 
• .l.i.ii hei \c)() U.H. I I aangehouden dal de taakstellingen uil hel Convenant Verpakkingen ombrenl hergebruik van papier (X'>"..) worden 

gehaald, terwijl hel KIVM een waarde van 75*» aanhoudt; 
• daarnaast wordl dom l u i A< M) aangehouden d.ii van <lc totale stroom brandhaai afval ca 0.4 Mlon (papierslih e a ) mei aan VVI'c /.i l 

uordeti aangeboden c vanwege alternatieve verwerkingjtmethodes) Dientengevolge is deze hoeveelheid door hei \<X) verdei huilen 
beschouwing gelaten 
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Plaiuiiiig en afstemming van verbrandingscapaciteil wordt door hel AÜO echter nog steeds wenselijk geacht 
gelei op de risico's die het loslaten van loc- en iiiltredingsbarricres mei zich mee zonden brengen. In dit verband 
wordi onder meer gewezen op aaiiziiiging van afval ten koste van preventie en hergebruik, rem op 
technologische innovatie, mogelijke dcsinvcslcringcn (onnodige maatschappelijke kosten als gevolg van 
lecgsiaml veinujdcn) eti (>p grond van hel voorgaande blijf) de krappe programmering dooi hel A< i< i 
gehandhaafd 
Mede op grond van de genoemde onzekerheden ten aanzien van het afvalaanbod in de komende periode is 
gesuggereerd de (beslaande) AVI-stnictiuir primair (exclusief) te bestemmen voor (gemeentelijk) huishoudelijk 
afval (HHA) en zogenaamd kantoor-, winkel- en dienstenafval (KWD) De beschikbare AVI-capacilcit (5 
miljoen Ion) zou dan voldoende zijn voor het aanbod aan HHA/KWD in 2008. 

Verwerking van bedrijfsafval, met (veelal) een hogere calorische waarde, zou dart via een 'separate' 
verwijdermgssiructuur kunnen gaan plaatsvinden. In dit verband is in opdracht van het AOO door KEMA een 
studie verricht naar initiatieven voor thermische verwerkingsmogelijkhcdcn van hoogcalorische afvalstromen 
Voor in totaal 1.5 Mton aan initiatieven voor de verwerking van hoogcalorisch afval is inmiddels in 
voorbereiding, hetgeen zou aansluiten bij hel verwachte .aanbod van 1,6 Mton aan brandbaar bedrijfsafval 
(inclusief industriële slibben) 
Voorafgaand aan het eventueel vcrguimcn van dergelijke initiatieven wordt een voorkeur uitgesproken voor het 
(eerst) benutten van optimalisaticmogclijkhcdcn bij bestaande AVI's. 

Ten aanzien van gevaarlijk afval geldl dat in toenemende mate een verschuiving optreedt van DTO-stromen naar 
RO-slroincn c.q. dal meeren meer gevaarlijk afval tezamen met huishoudelijk en bedrijfsafval in roosterovens 
(AVI's) wordt verwerkt. 

2.1.2.3 Relevante ontwikkelingen inrichting AVR Rozenburg 
Binnen de inrichting van AVR te Rozenburg zijn onder meerde volgende installaties aanwezig: 

• 7 roostcrovens (RO 0 t/m 6) incl. 4 turbines en rookgasreinigingsinslallaties. 
• 2 dmaitroniinclovcns (DTO 8 en 9). 
• een behandelingsinstallatie alsmede consolidaticdcpol voor AVI-bodcmasscn. 
• uaiei fabriek (3 units). 

Hen nieuwe installatie voor verwerking van 'caustic water' (de zogenaamde WT-installatie voor verwerking van 
organisch belast water van ARCO (3 lijnen) en Shell (I lijn)) is in voorbereiding. 

In de genoemde DTO's worden (door AVR Chemie) gevaarlijke afvalstoffen verwerkt DTO 7 is met ingang van 
I99X ml bedrijf genomen, gelet op 

• het feil dat deze installatie technisch en economisch is afgeschreven, 
• de zeer hoge kosten die zouden samcnliangcn met het op de 'stand der techniek' brengen van deze 

draaitrommetoven; 
• hei afnemend aanbod van gevaarlijk afval, mede gelet op hel simultaan verwerken van deze afvalstofTcn in 

verbrandingsinstallaties voor huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen alsmede export ervan naar het 
buitenland 

Daarnaast wordt momenteel de 'watcrfabrick' vervangen. Daarvoor zijn 2 units van de nieuwe, zogenaamde 
MED-installatic voor de productie van desti-water in aanbouw (op een ander deel van het bedrijfsterrein) 

Als gevolg van de sloop van DTO 7 en de verplaatsing van de walerfabrick ontstaat binnen de inrichting van 
AVR voldoende (fvsickc) ruimte om nieuwe initiatieven te gaan ontplooien 

Tenslotte kan worden gewezen op een hal/loods die thans aan de oostzijde van de inrichting van AVR in gebruik 
is als opvang van pickaanvocrcii' (noodopslag, extra buffer gelet op relatief beperkte biinkercapacilcil bij de 
beslaande (rooslcr)ovcns. voor (mei name) grof huishoudelijk en grof bedrijfsafval) 
In deze loods, die ui 1997 is gebruik) voor de doorvoer van 74.000 (on afval, zijn (evens een grijper (voor het 
iiiisoncrcn van herbrnikbaai materiaal) alsmede een shredder geïnstalleerd Voornamelijk vanwege de 
onvoldoende kwalilcil van de iiitgesorieerde fractie alsmede de beperkt aanwezige opslagruimte, vindt 
desalniettemin aansluitend integrale verwerking plaats in een van de bestaande roostcrovens. Ecu verbetering 
van de geschetste verwijdcringswijze is daarmee nog zeker mogelijk 
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§ 2.2 Doel en motivering van de voorgenomen activiteit 

2.2.1 Doelstelling 

AVR neemt binnen de afvalvcrwijderingsstructuur voor huishoudelijke en bcdrijfsafvalsloffcn alsmede voor 
gevaarlijke afvalstoffen ccn bijzondere positie in, voor gevaarlijke afvalstoffen is een vangnctfunclic (zie 
hiervoor. MJP-G A) toegewezen Vanuit deze functie beschouwt AVR het als een taak binnen de ontwikkeling 
van de afvalverwijdering in Nederland ccn voortrekkersrol te vervullen. Hierbij kan tevens worden gewezen op 
het feit dal AVR de grootste afvalverbrandingscapaciteit in Nederland beheert. 
In hel lichl van hel voorgaande heeft AVR het streven een constructieve bijdrage te leveren aan het oplossen van 
de geschetste afvalvcrwijderingsproblenien alsmede het innoveren van de (bestaande technieken voor) 
afvalverwerking. Met de voorgenomen activiteit heeft AVR het voornemen de (ontstane) lacune in de 
vcrwijdcringsstnictuur voor (brandbare) afvalstoffen gedeeltelijk in te vullen conform de stand der techniek De 
doelstelling van de voorgenomen activitcit(cn) kan als volgt worden omschreven: 

het -binnen de inrichting, te Rozenburg- realiseren van een scheidingsinstallatie met een capaciteit van 300.000 
ton/jaar (grof) huishoudelijk en (grof) bedrijfsafval alsmede van een additionele thermische verwerkingseenheid 
mei een capaciteit van 200.000 ton/jaar voor het verwerken van bedrijfsaf'alstojfen (150.000 ton/jaar) alsmede 
van gevaarli/ke afvalstoffen (maximaal 50.000 ton/jaar) op een doelmatige, bedrijfseconomisch en 
milieuhygiënisch verantwoorde wijze. 

2.2.2 Beoordelingscriteria 
Grofweg worden door AVR Afvalverwerking onder meer de volgende randvoorwaarden voor de besluitvorming 
omtrent de voorgenomen activiteit gcliantecrd: 
I passend in beleidskader (zie 4J 2.1); 
2. bedrijfszekerheid (bewezen techniek); 
3. bedrijfseconomisch verantwoord (investerings- en exploitatiekosten); 
4. milieuhygiënisch verantwoord (zoals emissic-eisen, cnergie(terugwinning). eind- en restproducten); 
5. ruimtelijk inpasbaar (binnen de inrichting; bestemmingsplannen); 
6 zo groot mogelijke flexibiliteit (ten aanzien van te stellen acceptaticcritcria voor te verwerken 

afvalstoffen): 
zo gering mogelijke complexiteit van de bedrijfsvoering en gerealiseerde techniek/installaties; 

X korte realisalictijd (zeker in het ondcrliavigc geval wordt een zo spoedig mogelijke realisatie van de 
additionele verwerkingscapaciteit als randvoorwaarde gehanteerd. Immers, op zo kort mogelijke termijn 
dient het slorten van brandbaar afval te worden beëindigd/voorkomen). 

2.2.J Uitwerking keuze uitvoering voorgenomen activiteit(en) AVR 

2.2..?. / Sdl eidingsinstallatie 
Zoals aangegeven vindt op dit moment verbranding plaats van (decl)stromcu die in principe (na opwerking) 
geschikt (kuiuicn) zijn voor hergebruik dan wel hoogwaardige verwerking. Het betreft hier vooral hout. metaal. 
karton, puin en plastic zoals zich dat in grof huishoudelijk en bedrijfsafval kan bevinden. Elke ton hout neemt 
thans m één van de bestaande roostcrovens bij AVR de 'plaats' in van 3 equivalenten (regulier) huishoudelijk 
afval Verbranding gaal dan -voornamelijk vanwege de relatief hoge calorische waarde- ten koste van de 
beschikbare verwerkingscapaciteit 
Daarnaast lieden door hel simultaan verwerken van hoogcalonschc fracties zoals het betreffende hout grote 
Schommelingen op in de belasting van de oven en van de daaropvolgende rookgasreinigingsstraat. Dergelijke 
variaties zijn zowel om redenen van bedrijfsvoering en -zekerheid, van encrgic(lcrug)winning alsmede 
milieubelasting ongewenst Zo zijn mei name pickemissics van CO daaraan ie wijten. 

Op grond van de ui de voorgaande alinea genoemde randvoorwaarden is derhalve door AVR vooralsnog gekozen 
vooi de realisatie van een installatie, beslaande uil een zecfslap. windshiftcr(s). een sortccr-lccsband alsmede ccn 
Shredder Hiermee kan niet alleen een hoogwaardige herbruikbare fractie worden afgescheiden, doch kunnen 
levens genoemde problemen bij roostcrovens worden beperkt Daarnaast wordt opgemerkt dal de geplande 
installatie levens gericht is op hei samenstellen van de betreffende afvalstoffen lol ccn zo hoogwaardig mogelijke 
eneiiïiediai'.ei mei een aiuMaiile(re) calorische waarde 
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De aanwezige loods/noodopslag (zie ij 2.1.2.3.) is geschikt voor plaatsing van een sclicidingsinslallatie. 
overigens zal bij een maximaal aantal van 4 lijnen (bij een verwerkingscapaciteit van 300.000 ton/jaar) de 
(huidige) loods wel moeten worden uitgebreid/vervangen dooreen grotere. 

Zoals aangegeven bedraagt de geplande capaciteit van de installatie 300.000 ton/jaar. Deze waarde is gebaseerd 
op: 

• het huidige en verwachte aanbod aan grof huishoudelijk afval en grof bedrijfsafval Momentcel wordt bij 
AVR te Rozenburg reeds 125.000 ton/jaar van dergelijk afval aangeboden. Tezamen met de hoeveelheid 
bij de installatie aan de Brielselaan bedraagt het totale (gerealiseerde) aanbod reeds bijna 2/3 van de 
geplande capaciteit. Verwacht wordt dat door middel van acquisitie de resterende capaciteit relatief 
eenvoudig kan worden vol-gepland/benut; 

• de geschetste beoordelingscriteria t.a.v. bedrijfseconomische en milieuhygiënische randvoorwaarden (zie 
hiervoor). 

Opgemerkt wordt dat de sclicidingsinslallatie in beginsel zodanig wordt ingericht dat -naast het verkregen 
herbruikbaar materiaal- een residu/energiedrager wordt geproduceerd die (na opwerking) als brandstof kan 
worden ingezet. Mocht een dergelijke afzet (nog) niet zijn gerealiseerd kan verwerking in de 
histallaties/roosterovcns van AVR (c.q. met name de additionele thermische verwerkingscenheid; zie hierna) 
gaan plaatsvinden 

2.2.3.2 Thermische verwerkingscenheid 

Aanbod van brandbaar afval 
In § 2.1.2.1. is uitgebreid aandacht besteed aan het huidig (en toekomstig) aanbod van brandbaar afval in 
Nederland. Op dit moment is een duidelijk tekort aan verbrandingscapaciteit vastgesteld. 
Onduidelijk is nog of, en zo ja niet welke omvang, een dergelijke behoefte aan additionele verwerkingscapaciteit 
in de toekomst zal blijven bestaan. Duidelijk is wel dat met name het al dan niet realiseren van taakstellingen 
inzake hergebruik bepalend zal zijn voor het (blijvend) bestaan van ondercapaciteit. 
Door AVR wordt verwacht dat zeker in de komende 5-7 jaar deze behoefte niet geheel zal kunnen worden gedekt 
met de beslaande capaciteit en dat dientengevolge brandbaar afval zal blijven worden gestort. 

Verwijder ingsstruct uur 
In vj 2.1.2.2. is aangegeven dat de programmering van verbrandingscapaciteit om verschillende redenen niet op 
korte termijn zal worden losgelaten. Voor de komende 10 jaar wordt onder meer gestreefd naar c.q. 
gesuggereerd: 

• optimalisatie van bestaande AVI's te realiseren; 
• een verdergaande sturing van de verschillende stromen brandbaar afval (laagcalorische vs. hoogcalorischc 

slromcu) tol stand te brengen. 

Bestaande installaties AVR 
Zoals aangegeven in § 2.1.2.3. beschikt AVR thans binnen liaar inrichting over onder meer 7 roosterovens (RO 0 
l/m 6). In deze installaties worden lot op heden huishoudelijk en bedrijfsafval verwerkt mei een maximaal 
vergunde doorzet van 1.150.000 ton/jaar. 
Op grond van de huidige vergunning mag momenteel maximaal 85.000 ton aan gevaarlijk afval in RO 0 t/m 6 
worden ('mec')verwerkt . De huidige verhouding tussen laagcalorisch gevaarlijk afval (zogenaamde lacal-
stromen) en hoogcalorischc stromen (veelal vast/pasleus) bedraagt 50/50. 

Uit voornoemde paragrafen kan worden afgeleid dat als gevolg van verschillen in calorische waarde tussen de 
verschillende stromen de doorzet en daarmee het vcrwerkingstarief. de bedrijfszekerheid, de 
ciiergic(lcrug)winning alsmede milieubelasting negatief worden beïnvloed. 
Hoewel de realisatie van de sclicidingsinslallatie ten aanzien van deze aspecten reeds positief werkl. is het verder 
'uitccnsplitscif van laagcalorische resp. hoogcalorischc stromen door AVR gewenst 

' In juli 199* is door AVR een aanvraag om vergunning voor verwerking van 24.900 Ion (extra) gevaarlijk afval in de (7) rooslerovens hij lid 
bevoegd gezag(i e IK'MK) ingediend 
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Vervanging dan wel shilling van de beslaande roosterovens (KO 0 t/m 6) /-il aan de orde komen voor de periode 
2006-20104 In dal verband zal AVR -conform haar huidige beleidsstrategie- een besluitvormingsproces 
afronden, waarbij de nood/aak c.q. de omvang van de benodigde verwerkingscapaciteit aan de hand van hel dan 
heersende nfvalaanbod zal worden vastgesteld Indien wordt besloten lol vervanging, zal worden nagegaan of 
-analoog aan de huidige situatie- tol een aantal (flexibele) 'iiiulti-purposc' installaties zal moeten worden 
overgegaan dan wel tot realisatie van een aantal 'dcdicated lincs' voor specifieke afvalstromen 

Gelei op hel relatief beperkte aanbod van kritische DTO-slroincn' (dwz. gevaarlijk afval dal uitsluitend op 
deze wijze kan worden verwerkt) van 50.000 ton/jaar zou daanncc feitelijk met slechts I DTO-unit in Nederland 
kunnen worden volstaan Aangezien AVR (Chemie) na sluiting van DTO 7 nog 2 draailromniclovens tot haar 
beschikking heeft, is vervanging van DTO 7 door een nieuwe DTO niet aan de orde. 
Overigens wordt in dil verband opgemerkt dal AVR mede op grond van marktontwikkelingen liaar 
'dienstenpakket' inzake de verbranding van gevaarlijk afval in de afgelopen jaren reeds heeft uitgebreid met de 
plaatsing van de WT-installalie voor verwerking van waterige stromen (met name van ARCO en Shell). Is 
verwerking in de 'caustic ovens' niet mogelijk (bijv. voor steckvastc materialen) dan vindt gezamenlijke 
verwerking met huishoudelijk afval en bedrijfsafval op de roostcrovens plaats. Voor verwerking van de 'meest 
kritische stromen' staan de draailromniclovens ter beschikking. 

Techniekkeuze 
De verbranding van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen geschiedt in Nederland momenteel vooral met de 
roosteroventechniek. In het TJP. A. is gesteld dat deze techniek voldoende zekerheid biedt voor een 
milieuhygiënisch verantwoorde en kosteneffectieve verwijdering van brandbaar afval Er zijn momenteel geen 
technieken met een hoger milieu- en cncrgicrcndcmcnt. lagere kosten en gelijke bedrijfszekerheid en 
inzetbaarheid die een alternatief vormen voor de roosteroventechniek. 
Omwikkeling van nieuwe, inicgralc technieken lijkt -gelet op de leeftijd en daanncc samcnliangcndc vervanging 
van bestaande AVI's- pas vanaf het jaar 2000 aan de orde. Toepassing van (voor)scheiding wordt wel wenselijk 
geacht In het MER voor het TJP A 1995-2000 is geconcludeerd dat (voor)scheiding milieuvoordeel biedt ten 
opzichte van integrale verwerking zoals rooslcrvcrbrandcn . 
De ontwikkeling van veel andere nieuwe technieken is nog met veel onzekerheden omgeven. Bovendien moet de 
introductie van nieuwe technieken onder meer passen binnen hel TJPA en dicnl e.ca. te leiden tot een hoger 
cnergiereiidemcnt dan verwijdering in AVI's. 

In hel TJP A is aangegeven dal de ontwikkeling van nieuwe technieken en initiatieven zou worden gevolgd en 
vastgelegd in een jaarlijkse rapportage 
In de (laatste) voortgangsrapportage van december 1996 is gesteld dat (op dal moment) nagenoeg geen ruimte is 
om innovatieve technieken voor de verwerking in de krappe programmering in Ie passen. Inpassing kan slechts 
plaatsvinden indien ruimte ontstaat door het uitvallen van capaciteit of wanneer het uitgangspunt van krappe 
programmering wordt losgelaten 

Opgemerkt wordt dal geen inventarisatie heeft plaatsgevonden van de technische ontwikkelingen van 
afvalverwerking: volstaan is niet een overzicht van initiatieven zoals deze binnen Nederland in omwikkeling zijn 
(AOO. 1996) 

In opdracht van hel Ministerie van VROM is door de Werkgroep Innovatieve Afvalvcrwerkingstcchnieken 
(WIA. mei vertegenwoordigers van WAV. SENTER. NOVEM. SEP. IPO. VNG. VROM en AOO) in 
samenwerking met Tcbodin in januari 1997 een uitgebreide studie verricht naar de stand van zaken rond nieuwe 
technieken en zijn tevens de specifieke voor- en nadelen beschouwd De resultaten van deze studie zijn 
vastgesteld in hel 'Slattisrcporl on innovativc solid waslc processing (cchniqucs\ 
Eind 1997 is in dit verband door de W A V een zogenaamde 'Quick scan' uitgevoerd. Door middel van een 
enquête bij leveranciers en (potentiële) gebniikers van nieuwe apparatuur i.c. nieuwe afvalvcrbrandings-
icchnologiccn is getracht inzicht te verkrijgen iu de 'doorzcl' van bedoelde (proefinstallaties. 

' |)oor renovatie van beslaande ketels e il is de termini aanbande vcivaiif.ini'. /oals p.cnocmd in l id I I I ' \ I W (2002-2(106) derhalve mei 
ineei aan de orde 

< ieconclndcerd is dai beleidsalternatief 3 ( in/cl scheidingstechnieken) ten opzichte van andere beleidsalternatieven (nul-alternatief 
(continuering |irogrammcring l ' i l ' l ) . beleidsalternatief l (gebruik van nieuwe integrale technieken /oals pyrolyse, vergisting cd.) en 
beleidsalternatief 2 (m/ct biologische technieken)) de minste bijdrage geelt aan de onderscheiden milieuproblemen Dit alternatief is dan ook 
aangctncrkl als 'ntccst-niilicnvricndcttjkc alternatie! 
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Op grond van voornoemde studies wordt geconcludeerd dal sinds 1995 geen doorbraken' kunnen worden 
geconstateerd van technieken, die een volwaardig alternatief vormen voor moderne roostcrovens 

Uit recent ondcr/ock door KEMA (zie (evens pagina 6, T alinea) blijkt dat enkele (nieuwe) initiatieven voor 
verwerking van hoogcalorisclic afvalstromen (zoals papierslib en hout) relatief vergevorderd zijn. Tevens 
scoren' deze initiatieven ten aanzien van emissies, C02-reductic en cncrgiercndcmcnt, reststoffen en/of 

hoogwaardighcid beter dan (traditionele) AVI's Nader onderzoek omtrent LCA-analysc en andere, nicl-
ihcrmischc verwerkingsmethodes wordt echter dringend noodzakelijk geacht (AOO. 1998c). 

Voor gevaarlijke afvalstoffen is in hel MJP-GA -op grond van aanbodprognoses- aangegeven dat verbranding bij 
voorkeur dient plaats te vinden via 'verbranding in een draailrommelovcn DTO', 'inzet als secundaire brandstof 
en 'verbranding in een roosterovcn'. 
Als muumuinstandaard voor vergunningverlening wordl in het MJP-GA II 'verbranding in een AVI of DTO' 
genoemd 

Besluitvorming AVR 
Gelet op de actuele ondcrcapacilcit bij afval verbrandingsinstallaties in Nederland i.c. hel grootschalig storten van 
brandbare afvalstoffen, is AVR voornemens op zeer korte termijn over te gaan tot uitbreiding van de thermische 
verwerkingscapaciteit. Benadrukt wordl dal AVR reeds eind 1999 over de daartoe benodigde vergunningen zou 
willen beschikken. 
Dit brengt met zich mee dat reeds op dit moment een keuze voor een bepaalde verwerkingsmethode dient te 
worden gemaakt Gelet op de onzeker- en onduidelijkheden omtrent de samenstelling van brandbare afvalstoffen 
Op de middellange termijn, zal een zo bcdrijfszckcrc en flexibele techniek dienen te worden toegepast. 

Dientengevolge is AVR llians (vooralsnog) voornemens een roostcrovcntcchnick ie realiseren. Vastgesteld dient 
ie worden dat geen 'traditionele' roosterovcn zal worden geplaatst, doch dat sprake is van een 'moderne RO\ In 
hoofdstuk 4 wordt daaraan nader aandacht besteed. 

Deze (nieuwe) installatie zal met name/uitsluitend worden opgericht ten behoeve van de verwerking -op een zo 
milieuhygiënisch verantwoorde wijze- van hoogcalorischc afvalstromen , die titans in RO 0 t/m 6 worden 
verwerk! Nadrukkelijk dient te worden vastgesteld dal geen Sprake is van een uitbreiding van de roostcroven-
capacilcil voor gevaarlijk afval doch van een verschuiving van RO 0 t/m 6 naar RO 7 Uitsluitend zal voor RO 7 
sprake zijn van 'acquisitie' van (hoogcalorisch) bedrijfsafval 

De daarmee vrijkomende 'ruimte' bij de beslaande RO's zal worden aangewend voor de (exlra) verwerking van 
huishoudelijk afval alsmede KWD-afval. Daarnaast kunnen vooralsnog de eerder genoemde lacalstromen 
(laagcalorisch gevaarlijk afval) (blijvend) in de bestaande roostcrovens worden verwerkt. 
Opgemerkt wordt dal de vergunde capaciteit van 1,15 Mton voor RO 0 t/m 6 niet zal worden verhoogd 

lu het flowschema op pagina 12 is de beschreven verschuiving van beslaande afvalstromen alsmede de acquisitie 
van nieuwe hoeveelheden in kaart gebracht 

Gelet op de specificaties van beschikbare apparatuur alsmede zekere scliaaleffcctcn is gekozen voor een eenheid 
mei een verwerkingscapaciteit van 27 ton/uur. hetgeen overeenkomt met een jaarcapacilcit van 200.000 ton 
Aangezien de nieuwe oven een veel grolcrc flexibiliteit kent (ten aanzien van hogc/wissclendc calorische 
belastingen) is geconcludeerd dal een maximale verhouding lussen gevaarlijk afval en bedrijfsafval van I 3 kan 
worden aangehouden De maximale belasting van de nieuwe oven aan gevaarlijk afval bedraagt dan ook 50.000 
ion/jaar In dit geval kan 150.000 ton/jaar bedrijfsafval worden verwerkt 

Het voorgaande betekent dat de geplande schcidingsinstallatie en de roosterovcn aparte bc- en 
verwerkingseeiüieden zullen zijn die ook als zodanig zullen worden bedreven Immers, ingeval van een integraal 
concept is de inzetbaarheid beperkt de flexibiliteit is grolcr bij 2 separate eenheden. 
Aangezien beide installaties gelijktijdig lot ontwikkeling worden gebracht, is besloten I in e r -procedure ie 
doorlopen 

'JXtH.'JUddl d()C - 10-



* 

2.2.4 Locatiekeuze 

De localie Ro/enburg van AVR wordt reeds sinds meer dan 25 jaar gebruikt voor activiteiten op hel gebied van 
de verwerking van (gevaarlijke) afvalstolTcn. Ook alle daarmee samenhangende utilitics zijn aldaar gevestigd 
Dit brengt mei /.ich mee dal voor de realisatie van de voorgenomen activiteiten geen andere dan de Tocatic 
Ro/enburg in aanmerking komt. 
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RO O t/m 6 
(vergund 1 150 OOO ion) 

HUIDIGE SITUATIE AVR 

HHAenBA 
GA (vergund 85 000 Ion) 

I 
i 

shredder 
(max 80 000) 

VOORGENOMEN SITUATIE AVR 

RO 0 t/m 6 
(1 150 000 Ion) 

Nieuwe thermische 
eenheid 
(R0 7) 

(max 200 000 ton) 

scheidingsinstallatie 

laagcalousche stromen 
HHA en KWD 
GA (ca 50% van vergundo 
capaciteit voor GA) 

/ / 

hoog calorisch o stromen 
BA (150 000 Ion) 
GA (ca 50% van vergunde capaciteit voor GA 
mol een maximum van 50 000 Ion) 

GHHA/GBA (max 300 000 ton) 

..fV.il I 
f 

/ 

Op grond van voorgaande balans hangl realisatie van de voorgenomen activiteiten derhalve samen met 
1 verschuiving vanuit RO 0 t/m 6 + acquisitie van (nieuw) (hoogcalorisch) BA tot een totaal van ca 

150 000-200 000 ton voor RO 7. 
2 verschuiving van max 50.000 ton (hoogcalorisch) GA van RO 0 t/m 6 naar RO 7. 
3 acquisitie van extia (laagcalonsch) HHA/KWD voor RO 0 t/m 6 voor invulling 

van de als gevolg daarvan vrijkomende capaciteit; 
4 acquisitie van extra GHHA/GBA voor de scheidingsinstallatie 

(noot indien de afzet van de in de scheidingsmstallatic geproduceerde energiedrager als zodanig achterblijft, zal 
verwerking ervan (als hoogcalorisch materiaal) in RO 7 plaatsvinden) 
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Hoofdstuk 3 Besluiten 

§ 3 I Besluiten ten behoeve waarvan het MER wordt opgesteld 

Hei oprichten van een inrichting voor het verwerken van (gevaarlijke) afvalstoffen is op grond van hel Inrichtingen 
en Vcrgiinniiigenbeslinl milieubeheer (Ivb)ccn vcrgunningplichligc activiteit ingevolge de Win. Voorliet 
onderhavige initiatief zijn met name categorie 28.4, onder a. c en c, van bijlage 1 van het Ivb van belang: 

- (a. 1°) het opslaan van van buiten de inrichting afkomstige (..) huishoudelijke afvalstoffen met een capaciteit 
ten aanzien daarvan van 35 m3 of meer, 

- (8.5°) hel opslaan van van builen de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen [... j ; 
- (a.6°) liet opslaan van andere (..) afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 50 m' of meer; 
- (b.l°) het overslaan van van buiten de inrichting afkomstige (..) huishoudelijke of bcdrijfsafvalstoffen met een 

opslagcapaciteit ten aanzien daarvan van l()(K) m' of meer; 
- (b 2°) het overslaan van van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen 
- (c. 1°) hel | . | meclianiscli. fysisch of chemisch scheiden, mengen. | . | van van builen de inrichting 
- afkomstige huishoudelijke of bcdrijfsafvalstoffen; 
- (e.) het verbranden van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen (1°). 

bedrijfsafvalstoflcn (2°) of gevaarlijke afvalstoffen (3°). 

In dit verband moet een vcrgunningproccdure worden doorlopen, waarbij een aanvraag voor vergunning wordt 
ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland Voor het Rijnmondgebied is de ambtelijke voorbereiding van 
de vergunningverlening door Gedeputeerde Stalen gedelegeerd naar de Milieudienst Rijnmond (DCMR). 
Teil behoeve van de besluitvorming over de vergunningaanvraag dient op grond van categorie 18.4 van het Besluit 
niilicu-eflectrapportagc een iniheu-clTcctrapport worden opgesteld, dat als beslissingsondcrstcunend document bi| 
de besluitvorming op de vergunningaanvraag dooi GS dient. 

Hel MER dient ook ter onderbouwing van de door de minister van VROM af te geven verklaring van geen 
bedenkingen Op grond van bijlage III van het IVB dient voor inrichtingen voor (categorie 2, lid 2)" [...] het 
verbranden of op andere wijze thermisch behandelen van afvalstoffen |...|" genoemde minister toestemming te 
geven voor vergunningverlening. De Wm-vergunning mag door GS pas worden afgegeven nadat de verklaring van 
geen bedenkingen van de minister van VROM is ontvangen. 

Hoewel AVR voor haar locatie Ie Rozenburg reeds beschikt over vergunningen op grond van de Wvo (zie § 3.2) 
voor hel lozen van (gezuiverd) procesafvalwater c d . zal wellicht tol aanpassing/aanvulling daarvan moeien worden 
overgegaan 
Hei MER wordt dcrlialvc tenslotte opgesteld ten behoeve van de besluitvorming van het Directoraat-generaal 
Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland van het ministerie van Verkeer en Waterstaat op de (mogelijke) 
vergunningaanvraag ingevolge de Wvo voor het lozen van afvalwater. In artikel I. onder C van hel Besluit 
aanwijzing soorten van inrichtingen worden bedrijven die afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken 
aangewezen als vcrgunningplichligc bedrijven ingevolge artikel I, lid 2 van de Wvo 
Tevens zal de in verband mei de inname van oppervlaktewater voor kocldoelcindcn verleende vergunning op grond 
van de Wel op de waterhuishouding moeien worden aangepast 

GS vormen tevens coördinerend bevoegd gezag in het kader van genoemde (vergunning)procediircs 
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§ 3.2 Reeds eerder genomen besluiten 

AVR heeft voor de locatie Rozenburg de volgende (vigerende) milieuvergunningen: 
• een revisievergunning op grond van de Win voor de gehele inrichting (zowel AVR. AVR-Chcinic als AVR-

Rccycling) tol I januari 2(K)5, verleend door GS van de provincie Zuid-Holland; 
• ecu revisievergunning op grond van de Wvo en de Wel op de waterhuishouding (Wlili) voor AVR tot 26 

februari 2005. verleend door Rijkswaterstaat namens Min. V&W; 
• een revisievergunning op grond van de Wvo voor AVR-Chenüc tot 26 februari 2005. verleend door RWS 

namens de Min V&W; 
• een verguiuiing iJc.v. de walerfabrick tot 13 juni 2000, verleend door RWS namens de Min V&W. 

In het kader van de Win is op 5 oktober 1996 een melding gedaan voor een opslagloods voor 5.000 ton (grof) 
huishoudelijk en bedrijfsafval. Ten behoeve van de verwerking van caustic water' van ARCO in de WT-
installatic zijn de (gecombineerde) aanvraag alsmede hel daarbij behorend MER in december 1996 ingediend. In 
maart 1998 zijn de positieve beschikkingen op grond van de Win en de Wvo gepubliceerd 
Teneinde in deze installatie levens ander organisch belast afvalwater (van Shell en derden) te mogen accepteren 
en venverken wordt tlians een in c.r -procedure doorlopen 

In het kader van de realisatie van de nieuwe walerfabrick (MED-installaüc) is titans een vergunningaanvraag op 
grond van de Wvo -levens melding in het kader van de Win- in voorbereiding. 

§3.3 Milieuhygiënisch beleidskader 

De voorgenomen activiteit van AVR moet passen binnen het door de overheid vastgestelde milieuhygiënische 
kader voor afvalverwijdering Op nationaal niveau zijn onder andere in de Win en de Wvo alsmede daaraan 
verbonden algemene maatregelen van bestuur, maar ook ui nulicubelcids-notitics en -plannen algemene kaders 
van hel milieu vasigclegd De wetten, algemene maatregelen van bestuuren beleidsdocumenten die het relevante 
milieuhygiënische kader vormen, kunnen in de volgende categorieën worden ingedeeld: 

• onlstaan en verwijdering van afvalstoffen; 
• hergebruik en nuttige toepassing van vervaardigde eindproducten; 
• storten van nicl-hcrgcbniikbarc reststoffen; 
• exploitatie van een verwerkingsinstallatie. 

Opgemerkt wordt dal reeds in hoofdstuk 2 (uitgebreid) aandacht is besteed aan de achtergrond van hel 
voornemen, gelet op de vigerende Nederlandse regelgeving op hel gebied van de afvalverwijdering 
Daarnaast beslaat echter een scala aan kaderstellende besluiten die tijdens de milieuhygiënische afweging van de 
voorgenomen activiteit in hel kader van de besluitvorming over een (gecombineerde) vergunningaanvraag door 
hel bevoegd gezag (en door de initiatiefnemer) worden geliantccrd. Hel betreft hier regelgeving op het gebied 
van onder andere: 

• luchlcnussics (NER. Bla. Regeling verbranding gevaarlijk afval). 
• geluid (Bestuursovereenkomst Botlek-West. Wet geluidhinder en Circulaire induslrielawaai); 
• water (O.a. Vierde Nota waterhuishouding (in voorber), Nola Milbowa. Beheersplan Rijkswateren). 
• energie (NMP. PMP en PMV): 
• eind- eu rcsiproducien (Bouwstoffenbesluit en BRL (i vin gebruik AVI-bodemas). Notitie preventie en 

hergebruik.). 
Voornoemde regelgeving zal -alsmede de relatie van de voorgenomen aclivilciten daannce- in hel MER worden 
uitgewerkt 

§.14 Planning en procedure 

In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de in c.r - en vergunningenprocedures zoals de/e zullen worden 
doorlopen Belangrijke (nagestreefde) dala zijn onder meer 

• juli 1998 • indiening startnotitie m.c.r; 
• juli 1998/fcbniari 1999 - opstellen MER en vergunningaanvragen en indienen; 
• eind 1999 - vergunningverlening Win, Wvo en Whh 
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Hoofdstuk 4 Beschri jving van de voorgenomen activiteit 

§ 4 I Inleiding 

AVR houdt zicli mcl name bezig met hel verbranden van huishoudelijke en bcdrijfsafvalsloffcn en van 
gevaarlijke afvalstoffen niet cncrgictcnigwinnmg in de vorm van productie van clectnciteit Tevens wordl 
gedestilleerd water geproduceerd Acüvileiten binnen AVR zijn onder meer: 

• afvalverbrandingsinstallatie (7 roostcrovens): 
• reslsloficiivcrwerkingsinstallatie: 
• clcclricitcilsccntralc: 
• walerfabrick 

§ 4.2 Huidige inrichting AVR Bedrijven N. V. (referentiesituatie) 

De 7 roosterovens van de AVR verbranden afval dat wordt aangevoerd over de weg. per rail en per schip. Het 
afval wordl m een bunker en sludgestanks opgeslagen. Het afval wordt vanuit de bunker via grijpers en een 
afvaldosecr-inslallalie in de ovens gebracht waar hel wordt verbrand Ten behoeve van het opwekken van energie 
zijn boven de ovens ketels geplaatst waarin de warmte van de rookgassen wordt overgedragen op water 
waardoor stoom ontstaat. De rookgassen die hierbij worden afgekoeld worden gereinigd in de 
rookgasrcinigingsinsiallatie (RGR) in vier stappen: 
• elcclrofiltcrs: 
• natie reiniging: 
• actief cokcsfillcr. 
• dcNCX-installalic 

Het zure en basische water uit de natte reiniging wordl separaat gezuiverd door middel van 
precipitalic/coagulatie/flocculatic gevolgd door sedimentatie, kool- en zandfiltratic. De zuiveringsstraten vormen 
samen met een derde (rcservc)straat de afvalwatcrbchandelingsinstallatic (ABA). Het eindproduct vaii de 
bovensiaandc waslijnen wordl gefiltreerd met behulp van een vacuüm bandfilter. waardoor een filterkoek 
achterblijft. Hel filtraat wordt teruggevoerd naar de waterzuivering en gezuiverd. Hel afvalwater van de 
verschillende wassecties bevat vooral zware metalen, zwevend stof. EOCI en dioxines De lozing van zware 
metalen wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd door toevoeging van vlok- en bindmiddelen Door deze 
toevoegingen blijven de zware metalen achter in de filterkoek en kan het water worden geloosd. De ontstane 
filterkoek wordt opgeborgen in de CN-deponic van AVR-Chcinie. 

De van de roostcrovens afkomstige verbrandingsresten (bodemas) worden gescheiden en bewerkt in de 
reststo/venuerkütgsinstaUatie (RVI) In de RVI ontstaan nuttig toepasbare producten als slakken, schroot en een 
non-ferro IIIIN bestaande uit onder andere koper en aluminium De AVR-slakkcn zijn voorzien van een Komo-
ccrtificaal en worden onder andere gebuikt als fiindcringsmatcriaal in de wegenbouw 

BIJ de verbranding van afval wordl hogcdruk sloom (HD-sloom) geproduceerd. Deze stoom wordt nuttig 
gebniiki in de electricifeitscentrale en wilerfahriek Mei de HD-sloom wordt, met vier turbines, stoom omgezet 
tol electricitcit. die na aftrek van eigen gebruik aan hel openbaar clcctricitcitnct wordl geleverd. Daarbij ontstaat 
vanuit de HD-sloom lagednik sloom (LD-stoom). die wordl gcbnukl voor de productie van gedestilleerd water 
uu rivierwater Deze productie vindt plaats m de walerfabrick 

De coudensors van de turbines (' en D worden gekoeld met rivierwater. De Icmpcraliiursrcgcling is ingesteld op 
een leuipcialuiirsloenanic van 10*C bij turbine (' en een leiupcraiuiirslocnamc van 7°C bij turbine D. Met de 
ICgendniktlirbines A en B blijft de LD-stoom over die gebruikt voor de productie van gedestilleerd water ml 
rivierwater Ook mcl de MED-installalie zal rivierwater voor zowel voedingswater als koelwater (blijven) 
worden gebruikt Hel koelwater en de rcslfractic van het vocdingswatci (brijnspui) wordt geloosd. 
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Een uitgebreide beschrijving van de huidige inrichting van AVR aan de Prol. Gcrbrandywcg alsmede de daarbij 
behorende tekeningen zijn opgenomen in bijlage V'. Opgemerkt wordl dat hiervoor gebruik is gemaakt van 
(onderdelen uit) de gecombineerde aanvraag om revisievergunningen op grond van de Win. de Wvo en de Whh 
mi 1994 De in dal verband genoemde 4' draailrommclovcn (DTO-IO) van AVR-Chcinic is en zal niet worden 
gerealiseerd Zoals eerder vermeld is DTO-7 reeds uit bedrijf genomen 

§ 4 . 3 Beschrijving van de voorgenomen uitbreidt ng(en) 

4.3.1 R O 7 

J.J.l.I Locatie 
Ten aanzien van de nieuwe, watcrgekoeldc roostcrovcn wordt vooralsnog uitgegaan van vestiging op de positie 
in de vrijkomende ruimte van DTO-7. In dat geval kunnen waarschijnlijk de bestaande vulbunkcrs van DTO 7 
worden gebruikt Deze plaats kent echter nadelen ten aanzien van logistiek (drukte stortbordes (zie hiervoor)) 
alsmede ten aanzien van de afvoer van bodemas naar de RVI. Door de positie van de clectricitcitsccntralc nabij 
DTO 7 kan afvoer met zonder meer via een transportband ondergronds plaatsvinden In hoeverre een 
bovengrondse afvoer per band dan wel per as mogelijk is zal in het MER nader worden uitgezocht. 

4.3.1.2 Beschrijving van installaties en voorgenomen bedrijfsvoering 
Op grond van een uitgebreide interne studie van AVR (AVR. 1998) wordl thans voorgesteld de voorgenomen RO 
7 als volgt in te richten: 

• ontvangst en voorraadbunkcr om verschillende soorten afval te homogeniseren, transport met een 
bunkerkraan: 

• roosterovcn met een capaciteit van 27 ton/uur met watergekoeld schuifrooster en eventueel 
rookgasrecirculatie: 

• rookgasreiniging met twcevclds E-filtcr, tweetraps gaswasser. A-cokes doekfilter en deNO,; 
• turbine-installatie voor 220 ton stoom per uur; 
• (optie) uitbreiding koelinstallatie met een koeltoren ten behoeve van de turbine-installatie. 

lu het hiernavolgende wordt (summier) aandacht bcsiccd aan de besluitvorming die binnen AVR inzake de wijze 
van uitvoering van de 8' roostcrovcn heeft plaatsgevonden 

De calorische waarde is een relevante randvoorwaarde voor het ontwerp van een thermische 
afvalv crwerkingsecnhcid i.c. een roostcrovcn. Voor bedrijfsafval wordt verwacht dat de calorische waarde (bij 
verbranding) vrijwel onafliankclijk is van de omwikkelingen in hel afvalaanbod (huidige cijfers, bclcids- en 
tcgcnuindscenano's) en ongeveer 9 MJ/kg bedraagt. Gelei op de zeer hoge waarden voor gevaarlijke 
afvalstoffen bedraagt de calorische waarde van een mix van 75% bedrijfsafval en 25% gevaarlijk afval ongeveer 
15 MJ/kg Derhalve wordt als uitgangspunt voor RO 7 cen gemiddelde calorische waarde van 15 MJ/kg 
gehanteerd, met onder- en bovenwaarden van 9 respectievelijk 20 MJ/kg 

Gelei op schaaleffecten is gekozen voor een technisch zo groot als mogelijke onlwcrp-capacitcil Op grond van 
kostprijsovcrwegingcn wordl de voorkeur gegeven voor een ontwerp met een capaciteit van 27 ton/uur. 
Hoewel kleinere installaties (bijvoorbeeld met een capaciteit van 16 of 20 ton/uur) leiden tol lagere 
investeringskosten, ligi de kostprijs per ton afval voor dergelijke eenheden hoger. 

Als voornaamste kaderstellende eisen voor het verbrandings-, ketel- en rookgasreinigingsproecs gelden: 
• een goede uitbrand van de rookgassen; 
• een goede uitbrand van de bodemas: 
• eisen (vergunningvoorschriften) aangaande emissies naar de lucht en naar hel oppcrvlaklcwatci 

Teneinde aan dc/e eisen te kunnen voldoen dienl hel afval zo homogeen mogelijk van samenstelling te zijn 
Getracht wordt du te bereiken door opincnguig van de afvalstromen in de vuilbunker (laagsgewijs opbrengen. 
installatie grotere grijperkraan) 

< >\erig<ii> /.ijn enkele (latei) gerealiseerde activiteiten op hel 'aehterteftitin' (loodt naodanslag(/ie § 2 I 2 i ) alsmede de installaties vom 
hjlicnjeii rcsi» olicliltcrH) md als zodanig aangegeven 
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Voor de vuurhaard en de ketel gelden - in aanvulling op de algemene bcsliiilvoriuingscrileria van AVR (zie 
hoofdsiuk 2)- onder meer de volgende randvoorwaarden: 

• groie vcrwerkuigsflcxibilileit in rclalie lol wisselende afvaleigenschappen (slnkgroolle. hoeveelheid, soon. 
samenstelling, calorische waarde); 

• hoge beschikbaarheid en interval lussen reinigingsbeurten van meer dan 8000 uur; 
• goede beheersbaarheid en regelbaarheid van het verbrandingsproccs; 
• minimale vorming van vliegas. CO. NO„ en dioxine 

In dit verband zal een geautomatiseerde processturing, een constant stoomdebict en een minimale verblijfstijd 
van 2 seconden bij een temperatuur van 850 °C bij een minimaal gehalte aan /uurslof van 6% 0 ; worden 
gerealiseerd 

Ten aanzien van het verbrandingsrooster bestaat een technische voorkeur voor een hydraulisch aangedreven. 
watcrgekocld sclnufrooslcr. Voordelen van een dergelijke voorziening ten opzichte van een (conventioneel) 
walsenrooslcr (zoals toegepast in RO I t/m 6) zijn: 

• mogelijkheid tot verbranding van afval met een hoge calorische waarde (een luchlgckocld schuifroosler 
kent een theoretische bovenwaarde voor de calorische waarde van 15 MJ/kg afval) 

• een hogere beschikbaarheid; 
• een betere uitbrand; 
• een betere lucht en afvalvcrdcling; 
• een kleinere rooslcrdoorval; 
• een betere regelbaarheid van de bedrijfsvoering. 

Als gevolg van deze voordelen kan een eenvoudigere geautomatiseerde processtiirmg alsmede een 
iniddciistroom vuurhaard (in plaats van een inccstroomvuurhaard) worden gehanteerd. Voordeel is dat minder 
accumulatie van warmte optreedt en daardoor de thermische belasting van rooster en kctclwandcn wordt 
voorkomen De voorgenomen oven zal worden voorzien van een aantaJ steunbranders alsmede een aantal 
sludgebranders (voor de verbranding van vloeibaar afval) 

Hel voorgenomen verbrandmgsluchlsysteem beslaat uit een primair luchtsystecm (per zone regelbaar) en een 
secundair systeem (vooral voor naverbranding van CO) De primaire lucht zal worden voorverwarmd met behulp 
van een luchlvoorvcrwarmcr (luvo) waardoor het calorisch rendement van de gehele installatie wordt verhoogd 
en minder condcnsorcapacilcit nodig is. Onderzocht wordt nog of ook de secundaire lucht moet worden 
voorverwarmd. 
Wcllichi zal levens een rookgas rccirculalie systeem worden aangebracht. Hierdoor ontstaat een betere controle 
van het gehele verbrandingsproccs en minder vorming van NO,. Tevens is het rookgasdebiel lager, waardoor kan 
worden volslaan met een kleinere (goedkopere) rookgasrcinigingsinstallatic met dezelfde cinissie-prcstalies. 

Ten aanzien van het slak' en as afvoer systeem bcstaai een voorkeur voor een systeem waarmee de bodemassen. 
de rooslcrdoorval en het vliegas apin kunnen worden afgevoerd In dit verband wordt een (natte) pcrsontslakker 
momenteel onderzocht Dit type heeft een grote robuustheid en daarmee een hoge beschikbaarheid Bovendien 
wordl geen watcrklep toegepast, hetgeen zal leiden lol minder (koude) CO-vorming. Aangezien de bodemassen 
een netto-water behoefte hebben, zal een automatische watcrniveaurcgcling worden aangebracht De 
ovenwanden en stoomketel zullen -waar nodig- worden voorzien van een vuurvaste bekleding 

De bij de verbranding vrijkomende warmte wordt gebruikt voor de productie van 40 bar stoom in een stoomketel 
die boven de oven is geplaatst. Hel ontwerp van de ketel en met name de wijze waarop de temperatuur van de 
rookgassen op dc/.e plaats wordl verlaagd, zal worden gcnclu op het minimaliseren van de vorming van 
dioxines Daarnaast zal de ketel zodanig worden ingericht om op een snelle wijze onderhoud en reiniging van de 
bundels te kunnen realiseren. 

De geproduceerde sloom kan vervolgens worden hergebruik, zowel binnen de inrichting (voor productie desti-
walcr) als daarbuiten Het streven van AVR is gericht op een zo hoogwaardig mogelijke energic-handimg/balans 
alsmede op ecu sanering van koelwater op hel oppervlaktewater. 
In hel verleden zijn door AVR verschillende initiatieven ontplooid over mogelijke levering van AVR-energie in 
de vorm van hoog- of laagwaardig sloom aan nabijgelegen bedrijven Grootste knelpunt bij de besluitvorming 
vormt echter het niet kunnen geven van een 100%-lcveringsgaraniie door AVR 
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Dientengevolge zal ook in het kader van de voorgenomen RO 7- de in de sloom aanwezige energie in een 
nirhiiH'-(•(•/;/;«•/</ worden omgezet in elcclricitcil en vervolgens intern worden hergebruik dan wel worden 
tcruggcleverd aan het nel 
Hoewel hel rendemenl bij 40 bar sloom (temperatuur 405 "C) hoger is dan bij de -tlians gebruikelijke- 27 bar 
stoom (375 °C) zal de nieuwe turbine voor beide situaties gcsclükt (moeten) zijn. De productie van 40 bar stoom 
is -met de voorgenomen uitbreiding i.c. RO 7- nog te klein om een (nieuwe) lurbinc-cenlieid als zodanig te 
bedrijven7. 

Ten behoeve van condensatie van de sloom zal een (turbmc)condensor worden geplaatst. Koeling zal 
(vooralsnog) plaatsvinden mei behulp van (koel- c.q.) oppervlaktewater, dat wordt onttrokken aan de Nieuwe 
Waterweg/Scheur Uitgaande van een maximale T-sprong van 7 °C (bij een inlaaltcmpcratuur van 23 °C). 
bedraagt de maximale hoeveelheid koelwater 15.000 in3/uur. 

Ondanks hei feit dat zoveel mogelijk proces-geïntegreerde maatregelen zijn voorzien om de vorming van 
verontreinigingen te voorkomen, zullen de vrijkomende rookgassen vóór afvoer (moeten) worden behandeld in 
een rookgasreinigingsinstallatie (RGR). 
Vooralsnog wordt geopteerd voor een nat rookgasreitügingssystecm vanwege de (grotere) flexibiliteit. Tevens is 
gekozen voor een deNO«-insiallatic op basis van SCR (selectieve katalytische reductie); daarmee kan mei 
(grotere) zekerheid (dan met een NSCR) de gewenste emissicconcentralic van 70 mg NOx per Nm' worden 
gehaald. 
Daarmee zal de RGR achtereenvolgens de volgende componenten bevatten (afgezien van enkele 
tusscngcplaatstc Itichtvoorvenvarmcrs dan wel quenchers): 

• E-filtcr (voor verwijdering van vliegas) 
• zure en alkalische gaswasser 
• doekfiltcr; 
• dcNG\ 

Hel afvalwater uil de rookgasreinigingsinstallalie zal worden behandeld in een (nieuwe) ABA en vervolgens 
worden geloosd Voor een beschrijving van een (dergelijke) behandeling wordt verwezen naar § 4.2. 

-/..?. /..? Relatie met bestaande bedrijfsonderdelen 
Zoveel als mogelijk zal de nieuwe RO 7 worden aangesloten en geïntegreerd met de bestaande en beschikbare 
installaties. Zo zal onder meer gebruik worden gemaakt van de bestaande kantoorfacililciten, weegbruggen, 
personeel, procedures voor acceptatie- en registratie. 
Eveneens zal -afhankelijk van de uiteindelijke positie van RO 7 binnen de inrichting (zie § 4.3.1.1.)- gebruik 
worden gemaakt van de beslaande vulbunker(s) van DTO 7 alsmede van de bestaande clectricileitssyslcmcn 
binnen de inrichting van AVR (25 kV en 150 kV). De na de verbranding resterende bodemassen zullen worden 
behandeld in de beslaande resistoffcnverwerkingsinslallatic en (aansluitend) worden opgeslagen op hel 
(bestaande) opslagtcrrcin 

V.HI <lo liiiuti-.v rooKlerovens kcnl üttiChlK »lc (jongste) RO 0 cen productie van 40 l»ai sloom. 405 'V IV overige (oudere) (ó) roosleroveits 
(.ilili.ins .1.- da.irnu.-v' sanieiilumgeiide luriNiw-eenhcden) leveren alk- 27 nat Kloont: 17^ ( 
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4.3.2 Scheidingsinstallatie 

-/..?. 2.1 Locatie 
Binnen de inrichting ligt de plaats van opnchling van de scheidingsinstallatie voor grof huishoudelijk - en grof 
bedrijfsafval reeds zo goed als vast (zie hiervoor) Opnchling van deze installatie nabij (de oude) DTO 7 is 
(vrijwel) uitgesloten, mede om reden van logistiek. Plaatsing op hel bestaande stortbordes aldaar is niel mogelijk 
vanwege de bepcrkle niimlc alsmede vanwege de aard c.q. maximale belastbaarheid van de bestaande 
constructie. Uil eerder verricht onderzoek is daarnaast gebleken dal hel aanbouwen van een extra plateau (op 
palen aan de zuidzijde van hel beslaande bordes) om kostenlechnischc redenen niet haalbaar is Daarnaast zal 
ook in dal geval de drukte van transportmiddelen op en naar hel slorlbordes legen zekere grenzen sluiten 

4.3.2.2 Beschrijving vim voorgenomen installatie en procesvoering 
De voorgenomen scheidingsinslallatic bestaai achtereenvolgens uit een zecf(installatic), een windslufter gevolgd 
door een sorteerlcesband en een schreddcr. De zeefinslallalie heeft tol doel de relatief fijne bestanddelen uit het 
grof huishoudelijk en bedrijfsafval Ie verwijderen Vooralsnog wordt geopteerd voor een scheiding van 3 
fracties, te weten de fijne fractie (0-40 min; voornamelijk inert materiaal zoals zand en gruis), de middelgrovc 
fractie (40-200 mm.) en de grove fractie (> 200) 
Laatstgenoemde fractie wordl ontdaan van lichte bestanddelen (zoals papier, plastic) in een windslufier. De 
verwilderde lichte fractie alsmede de middelgrovc fractie uil de zeefinstallalie kunnen (afhankelijk van de 
marktomstandigheden) vervolgens in een balcnpcrs worden 'verwerkt' tot een cnergicdrager, die elders dan wel 
(op termijn) binnen de inrichting van AVR zelf kan worden gebruikl 
Vervolgens worden handmatig de laalslc grove bestanddelen verwijderd en separaat (bijv in containers) 
opgeslagen en afgevoerd. Hel betreft hier (nicl-vcronlrciuigd) hout. puin en andere (extern) herbruikbare 
componenten in het afval alsmede specifieke afvalstoffen (zoals accu's, batterijen, verfblikken). 
De restfraclic van de sorteerlcesband wordl vervolgens -eventueel na een tusscnopslag- gcslireddcrd en 
aansluitend -afhankelijk van de aard en samenstelling (op grond van een beoordeling van de calorische waarde) 
afgevoerd (bij afnemende voorkcursvolgorde): 
• als cnergicdragcr(s) voor inzet/hergebruik elders: 
• naar de (nieuwe) RO 7; 
• ingeval van inert materiaal, naar een (externe) stortplaats. 

In bijgaande figuur is een flowsclicma van de voorgenomen installatie weergegeven. 

Vooralsnog wordl verwacht dat van de ingaande hoeveelheid grof huishoudelijk en bedrijfsafval (300.000 
ton/jaar) mini "?»% ie ongeveer 100 klon/jaar aan herbruikbare producten kan worden afgescheiden 
Opgemerkt wordl dal in dal geval naar verwachting 4 afzonderlijke lijnen zullen worden geplaatst. 

Ten behoeve van een goed arbeidsklimaat is de sorteerlcesband geplaatst in een overdrukcabinc Ook de shovel 
en de kraan, waarmee (intern) transport van grond- en eindproducten wordl uitgevoerd zijn op deze wijze 
uitgevoerd. Overmatige blootstelling van het personeel aan stof wordl daarmee voorkomen 

Hei ingaande materiaal alsmede de verschillende afgescheiden fracties zullen separaat worden opgeslagen 
(gescheiden met behulp van keerwanden) 
Aangezien de gehele procesvoering inpandig plaatsvindt wordl verspreiding van zwerfvuil voorkomen De loods 
is voorzien van een 'open nok' constructie waarmee luchlcirculalic kan plaatsvinden. Opgcmcrkl wordl dat 
daarmee echter ook emissie van geur en in mindere mate van slof naar de directe omgeving kan plaatsvinden 
Stofvorming zal overigens worden voorkomen door plaatsing van een nevelsysteein in de loods 
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Hoofdstuk 5 Beschrijving van de locatie en van de huidige toestand van het milieu 

§ 5 I Ligging ww* <fc inrichting 

De inrichting van AVR localie Rozenburg is gevestigd op een industrieterrein gelegen aan de Prof 
Gerbrandyweg te Rotterdam (Botlek). Het bedrijfsterrein wordt omringd door: 
ten zuiden Quebccslraat. TTR-lcrrcin en (voormalig) Swarttouw-terrcin; 
ten noorden de Prof Gerbrandyweg en vervolgens Het Scheur/Nieuwe waterweg. 
ten westen de Botlek / St. Laurcnsliavcn (liavennummer 4506) alsmede braakliggend 

terrein (Kcmira) 
ten oosten Qucbccstraat/Torontweg Aan de overzijde bevinden zich onder meer 

Ecoteclmiek b.v. (grondrcinigingsinstallatic) en Kruiswijk 
In onderstaande figuur is cen situatietekening gegeven. 

(tntsluiting van do inrichting is gerealiseerd via de A15 en Prof Gerbrandyweg (/.ie hiervoor) voor aan- en 
afvoer per as. De inrichting is omsloten door ecu hek en heeft 3 toegangspoorten Daarnaast kan voor aan- en 
afvoer over water gebruik worden gemaakt van de (eigen) laad- en loswal aan de St Laurcnshaven 
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§5.2 Bestaande toestand van het milieu 

Teneinde de gevolgen voor hel milieu vanwege de voorgenomen activiteit Ie kunnen bepalen is het noodzakelijk om 
een rcfcrcnlicsitualic te definiëren In du hoofdstuk wordt dcrlialvc een beschrijving gegeven van de bestaande 
toestand van hei milieu 

5.2.1 1 IK In 

De bestaande luchtkwaliteit kan voor een aantal componenten worden gekwantificeerd In de omgeving van de 
locatie van AVR wordt de luchtkwaliteit genieten via diverse meetnetten. Als meetnetten zijn te noemen het 
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) en de 
meetnetten van de DCMR In onderstaande tabel staan voor een aantal relevante luchtveronireinigendc 
componenten de waarnemingen van het RIVM in het jaar 1995. Voor zover aanwezig zijn hierbij tevens de 
geldende luchtkwahtcitnonncn gegeven. 

Tabd 1 Concentraties in 1995 gemeten door hel RIVM (24-uursgeiniddelde concentraties in ug/m3) 

KIVM-station 

Component 
Type 

meting 
Grenswaarde KkhtM aarde 

4«5 
Maasstuit 

416 
Vlaurdingeo 

437 
W e s t m a l 

NO-
50-P 
98-1' 

99.5-1' 
135 
175 

25 
XI) 

25 
73 
96 

Fijnstol' 
(PMIO) 

gein 
24h-otax 

40 

140 

38 

129 

so. 

50-P 
95-1' 
9X-I' 

24h-nux 
lh-max 

75 
200 
250 
500 
830 

3 0 
XII 

100 

13 
39 
50 
65 

170 

16 
50 
59 
91 
195 

' • 

16 
21 
40 
107 

Uit de label blijkt dal de gestelde grens- en richtwaardc voor NO : in 1995 (net) niet worden overschreden. De 
50P-conccnlraiic van de Wesimaas is echter gelijk aan de gestelde richtwaardc De grens- en richtwaardc voor 
lijn slof worden niet overschreden Uit de gegeven waarden blijkt levens dal de grens- en richtwaardc voor SO : 

met worden overschreden 
Ten aanzien van koolmonoxide (CO) wordt opgemerkt dal van de genoemde regionale mcclstalions geen 
gegevens beschikbaar zijn. liet dichtstbijzijnde meetstation is stad-station 418 [Rotterdam-Centrum| waareen 
99.9P-conceniratic van 4.4 mg/m is gemeten Overschrijding van de betreffende grenswaarde (40 mg/m ) komt 
derhalve mei voor 

De atmosferische depositie van geoxideerde zwavclvcrbindmgcn (SO,) en geoxideerde en gereduceerde 
Stikstofverbindingen (NO, en NH,) spech een belangrijke rol bij de verzuring In tabel 2 is de depositie van deze 
verzurende componenten in de regio weergegeven. 

label 2 I )e|X)siiie van S( )„ N(),. NI I, en de totale stikstofdepositic (in mol/ha.jr), de totale stikstofdepositie (in mol N/ha.ji) 
en de poieniicle zure de|Kisilie (in mol H'/liajr) in 1995 in Zuid Zuid-I lol land 

Component Droge depos i t ie Nutte deposit ie lo ta le depos i t ie 

SO, 640 170 XIO 
NO, 5 402 29(1 830 
Nll, 7(H) =.;ii l 230 
l.ll.hll N 1 2-IO 820 2 060 
l'olciilieel /uui 2 520 1 160 1 (iXO 

Hl on KIVMH997) 
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De depositie lig) daarmee beneden de tussendoclsielling voor 1994 van 4000 mol per ha uil hel Beslrijdingsplan 
Verzuring De doelstelling voor liet jaar 2000 (2.400 mol/lia) is (iu 1995) cclilcr nog mei bereikt 

5.2.2 Oppervlaktewater 

5.2.2.1 Waterkwantiteit 
Ten noorden van de innchlmg sirooinl de Nieuwe Waterweg. plaatselijk 'Hel Scheur' genoemd, en ten zuiden van 
de locaiie bevindt zich hel Boilckgcbied. De Nieuwe Watenveg ontvangt zijn water voornamelijk uit de Nieuwe 
Maas (gevoed door Lek en Waal) en deels uit de Oude Maas (gevoed door de Waal) Het debiet in de Nieuwe 
Waterweg wordt door het bedienen van de Hanngvlictsluizen op 1.500 in /s gehouden In drogere perioden zijn 
de sluizen gesloten om zoveel mogelijk water naar de Nieuwe Waterweg te leiden 
De gemiddelde waterstand ter hoogte van Maassluis bij hoog water is 109 cm t.o.v. NAP Voor laagwatcr is dit 
-54 cm 1.0.V. NAP Eens per 25 jaar komen hoog- en laagwalerstandcn voor van + 310 respectievelijk -157 cm 
l.o.v. NAP" 

5.2.2.2 Waterkwaliteit 
Via de Nieuwe Waterweg doet het getij op zee zijn invloed tot ver in het land gelden Onder normale 
omstandigheden strekt de zoutindringing zich uit tot de Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas. Het water in Het 
Scheur is ter hoogte van de inrichting van AVR brak Het heeft daarmee (van nature) een hoog chlondc- en 
sulfaatgchaltc In tabel 3 worden de gemiddelde gclialtcn van zouten en zware metalen m het oppervlaktewater 
en aan zwevend slib ter hoogte van Maassluis vergeleken met de streef- en grenswaarden zoals vermeld in de 
notitie Milicukwaliteitsdoelstcllingen bodem en water. De in de (abel vermelde waarden zijn jaargemiddelden 
voor het jaar 1997 

label V Jaargemiddelde gehalten aan chloride en zware metalen ui hel oppervlaktewater 
i r • r ••• i . . . ' ' ' , . .„ . .- , . . . " » 

Streefwaarde 
Gehalten 

Streefwaarde Grenswaarde Oppervlakte 
zwevende stof 

water 
Temp|°C| - 25 14.29 -

ZoMin (in mg/l) 

Cl - 200,00 1.015,50 . 
s o , - 100,00 142,80 . 
F - 1,50 - . 
Br - 8.00 - -

Zware nwialc. i ui oppervlaktewater [pg'lj < H zxvevejut stoflfigfkgj 

opp.wal • zw.stof opp.wat zw.stof 

Cd 0.05 1.20 0,20 3,00 < 0,036 2,60 
Cu 3,00 52,50 3,00 52,50 3,83 86,15 
Cr 5,00 150,00 20,0 570,00 3.34 95,81 
Hg 0.02 0.45 0.03 0,75 0,04 0,88 
Ni 9.00 52.50 10.0 52,50 2.70 43.46 
l'l. 4.00 127.50 25.0 795.00 < 3.03 106,14 
/n <),tMI 210.00 30,0 720.00 < 18.90 465,18 
As 5,00 43,50 10,0 82.50 2,02 21.80 

Bij Maassluis voldoet het water niet altijd aan de gestelde watcrkwalileitsciscn. Overschrijdingen van de 
grenswaarden voor chloride en sulfaat komen voor Voor de zware metalen in het oppervlaktewater en in hel 
zwevend slib is een (lichte) grenswaarde-overschrijding van koper en kwik te constateren De streefwaarde 
voor zowel oppervlaktewater als in zwevende stof wordt door diverse zware metalen overschreden 

" IK- bovenstaande gegevens beslaan •!».• periode IV7I lol en niet \')')\ en /.IJII volgens Rijkswaterstaat maatgevend vooi de periode van juli 
I ' « 5 tol hel i.i.u 2(1(11 
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5.2.2.3 Waterbodem 
Door Rijkswaterstaat is een systeem voor beoordeling van waterbodem- en baggcrspccickwaliteil ontwikkeld 
(klasse 0 l/m 4) Elke 2 jaar vindt een inonstcrcanipagnc plaats van het waterbodemsediment 
(ondcrhondsbaggcrspecic) in de lutvcns en vaarwegen in hel Rijnmondgebied De meest recente gegevens 
dateren van april 1997 De gegevens voor St. Laurcnsliavcn. Botlek en Nieuwe waterweg zijn in tabel 4 
samengevat (de in de tabel genoemde locatic-iuiinmcrs zijn opgenomen op een plattegrond, die in bijlage 4 is 
bijgevoegd) 

fabel 4 WalerlxxloiiikwalUcit gegevens Hotlck/Nicuwc WaleiW|; 

I l i l . 1 ( 1 . Klasse Ten gevolge van . . . . 

75a 2 zware metalen (voorn, kwik) en enkele PCB's 
75 2 enkele /waie metalen en ilivoiso I'CB's 

73 +72 2 zware metalen 
67 2 enkele zware metalen en enkele I'CB's 

71 +508 2 enkele I'CB's 
598 0 --

510+599 2 diverse PCB's 
WK) 0 — 
Wil 2 diverse I'CB's 

Uit voorgaande tabel blijkt dat de waterbodems in hel omringende gebied slechts op 2 locaties aan de 
grenswaarden waterbodemkwaliteit (klasse 0 en 1) voldoen. 

5.2.3 Bodem en grondwater 

In hel kader van hel bodembchccrsplan van AVR is in 1995 een bodemonderzoek uitgevoerd op het 
bedrijfsterrein van AVR. Doel van het onderzoek was het vastleggen van de kwaliteit van bodem en grondwater 
ter plaatse. Uil het onderzoek is -in samenspraak met de resultaten van eerder onderzoek in 1993- gebleken dat 
de bodem plaatselijk licht tol matig is verontreinigd 

5.2.4 Geluid 

De inrichting van AVR is gelegen op een gezoncerd industrieterrein waarop een sancringssituatic optreedt in de 
omliggende woongebieden (Vlaardmgen, Maassluis. Rozenburg). De geluidbelasting op de locatie wordt 
bepaald door indiislriclawaai en verkeerslawaai. 
De geluidemissic is gedetailleerd bestudeerd middels een groot aantal onderzoeken bij afzonderlijke bedrijven. 
dal in het kader van de Wel geluidhinder resp. de Win is uitgevoerd Gedurende de nachtpenode overschrijdt de 
geluidbelasting ler plaatse van de woonbebouwing van Rozenburg en Vlaardmgen een ctmaalwaardc van 60 
dB(A). overeenkomend met een LA„, van 50 dB(A) gedurende de nachlperiode. De etmaalwaardc ler plaatse van 
woningen in de gemeente Maassluis aan de zijde van hel industrieterrein bedraagt 55 dB(A) ctmaalwaarde i.c. 
een L^,, van 45 dB(A) gedurende de nachtperiode. 

5.2.5 Verkeer 

Voor aan- en afvoer per as naar de Prof. Gcrbrandywcg kan o.a. gebruik worden gemaakt A15 en N15. 
Van de vernoemde wegen zijn de verkeersintensiteit per rijrichting bekend. In label 5 is een overzicht gegeven 
van de gemiddelde verkeersintensiteit per werkdag op de volgende baanvakken: 

• de NI5: richting: Industrieterrein "Pothof - Bricllc v.v (.36.8 km); 
• de Al 5. richting Spijkcnissc - Bol lekhavens v.v (43.8 km) 
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Tabel 5 Overzicht van de verkeersintensiteit op werkdagen 

Baanvak 
Intensiteit per etinual 

|aantiil/ctmaal| 

Gemiddelde vcrkeervintensiteil per dagdeel |in*/o| 
Baanvak 

Intensiteit per etinual 
|aantiil/ctmaal| 7.00/19-OOu. 19.00 /23.00U. 23.00/7.00u. 

Ind "Pothof- Bridk 20.721 77,5 12.3 • 10,5 
lirielle-Ind "Pothof 20.454 77,8 10,0 12,3 
Spijkenisse - Hotlekhavens 45.318 77,3 12,1 10,6 
Bollekliavens - Spijkenisse 43.299 79,4 9,5 11,1 
Bron KWS. 1997 

De Iweebaans weg NI5 (baanvak Ind - Briellc v.v.) is uitgelegd voor maximaal 24.000 personenauto-
equivalenien (pac) per uur per rijrichting De snelweg A l5 (baanvak Spijkenisse - Bollekliavens v.v.) heeft een 
uitgelegde capaciteit van 50.000 pac Deze capaciteit zal ter hoogte van op- en afritten lager liggen dan de 
voornoemde maxima 

5.2.6 Hinder 
In het kader van de beoordeling van de leefbaarheid van onder andere woongebieden vindt in de regio Rijnmond 
een aantal activiteiten plaats. Hierbij kan worden gedacht aan milieubclevingsondcrzockcn alsmede 
klaclitcntclcfoons In het hiernavolgende wordt aan de huidige situatie nader aandacht besteed Opgemerkt wordt 
dal de regio Rijnmond in dit verband is onderverdeeld in drie clusters: Rijnmond-Noord. Rijnmond-Zuid en 
referenlielocatics De inrichting van AVR ligt in de regio Rijnmond-Noord. 

Stank 
Het blijkt dat hel aantal inwoners uil de regio Rijnmond dal last heeft van (industric)stank in 1996 ten opzichte 
van 1994 is gedaald (65% in 1994 en 60% in 1996). Hel percentage inwoners dat vaak of regelmatig last heeft, is 
Significant gedaald van 20% in 1994 naar 16% in 1996. De ervaren hinderlijkhcid van de stank is in Rijnmond-
Noord afgenomen De hinder door verkcersstank is gelijk gebleven aan 1994 

Industrie-stof 
Sinds 1990 irecdl m de regio Rijnmond een daling op van hel aantal inwoners dal hinder ondervindt van stof. In 
1996 is er sprake van een verdere significante daling (58% in 1994 naar 5 1 % in 1996). Tevens is er sprake van 
een significante daling van hel aantal respondenten dal vaak of regelmatig last heeft van stof (32% in 1994 
versus 28% iu 1996) De daling iu de totale Rijnmond-regio is toe Ie schrijven aan een significante daling van 
het aantal personen dat last ondervindt van stof in Rijnmond-Noord (59% in 1994 tegen 49 % in 1996), alsmede 
de daling in het aantal personen dat vaak of regelmatig last ondervindt van stof (35% in 1994 versus 28% in 
1996) 

Rlachteuli-IcTuon 
Iu Rijnmond-Noord is zowel hel aantal klachten bij de DCMR als het percentage ernstig gehinderden sinds 1994 
afgenomen 

5.2.7 Autonome ontwikkelingen 
Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die onafhankelijk van de voorgenomen activiteit van invloed 
kunnen zij tl op de toekomstige toestand van hel milieu en waarvan kan worden aangenomen dat deze ook zullen 
plaatsvinden Daarbij kan onderscheid worden gemaakt naai beleidsontwikkelingen en concrete initiatieven voor 
uitbreiding van bestaande dan wel ontplooiing van nieuwe industriële activiteiten 

Iu hel algemeen kan worden aangenomen dat hei omwikkelde milieubeleid voor het Rijnmondgebied en de m 
dal verband ondernomen en te ondernemen activiteiten, zoals saneringsmaatregelen, verscherpen van 
vergunningen Cil emissienormen e d . leidt lol een verbetering van de beslaande toestand van hel abiotische 
milieu De grootste verbetering wordl verwacht op hel gebied van industriclawaai. slank en lokale luchtkwaliteit. 
De/e verbetering is afhankelijk van succes van de door de overheid gevoerde saneringsoperatie en de 
inspanningen van beslaande bedrijvigheid om hun milieubelasting ie reduceren 
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Als voorbeeld k;in in dil verband de Bestuursovereenkomst c q gcliiidcouvcnaiil liollek-Wesi worden genoemd, 
dal mede door AVR is ondertekend Hiermee heeft AVR zich verplicht om bij nieuwe en vervangende 
investeringen het ALAKA-principc toe te passen Het streven is erop gericht om voor Rozenburg de bestaande 
sanenngssitiiatie ten aan/ien van gelmd (zie § 5.2.4.) in het jaar 2000 op te heffen. 
De onderhandelingen rond dit convenant zijn reeds afgesloten en een programma-voorstel is in behandeling bij 
de minister 
Concrete nieuwe initiatieven voor uitbreiding van bestaande of ontplooiing van nieuwe activiteiten zijn met 
bekend Gelet op de vigerende milieuregelgeving zal additionele milieubelasting tengevolge van uitbreiding van 
bestaande dan wel nieuwe bedrijvigheid echter naar verwachting ook gering zijn 
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Hoofdstuk 6 Indicatieve beschrijving van de verwachte niilieujjevoljjcn 

In dn hoofdsluk wordt een cersle (voornamelijk kwalitatieve) beschrijving van dc verwachte emissies en van dc 
daarmee samciiliangende milieugevolgen van dc voorgenomen activiteiten gegeven Opgemerkt dient te worden 
dal dc bestaande toestand van het milieu (/.ie hoofdstuk 5) reeds mede een gevolg is van dc emissies en 
activiteiten, zoals deze door AVR worden uitgevoerd 
Aangezien sprake zal zijn van een uitbreiding van dc inrichting met een 8' roostcrovcn alsmede een 
voorscheidmgsinstallatic, wordt in liet hiernavolgende per milieuaspect eerst een overzicht gegeven van dc 
huidige emissies zoals deze binnen dc inrichting van AVR optreden. Vervolgens wordt nader ingegaan op 
eventuele veranderingen, die als gevolg van dc realisatie van de voorgenomen activiteiten (kunnen) optreden. 

§6.1 Emissies naar dc lucht 

In tabel 6 is de gemiddelde concentratie van de luchtvcroiitrcinigcndc stoffen uit het Besluit Luchtcmissies 
Afvalverbranding (Bla) vergeleken met het jaargemiddelde van AVR In bijlage 5 is cen overzicht weergegeven 
van de luchtemissie van dc roostcrovens in de jaren van 1990. 1994 t/m 1996 Opgemerkt wordt dat dc in dc 
tabel genoemde waarden totaal-cijfcrs betreffen, inclusief dc emissies van DTO 7 Aangezien deze DTO tezamen 
met dc (verouderde) rookgasreinigingsinstallatie reeds uit bedrijf is genomen, zullen dc actuele cmissie-cijfers 
lager zijn Daarentegen zijn de verwachte emissies van dc WT-installatic(s) tengevolge van de verwerking van 
caustic water nog niet meegenomen 

label 6 l.uclucinissic 1996 m vergelijking mei Hla 
Component Emissie 1996 [mg/nioT Norm | mg/m»*! 

Stof 1 1 
HCI 1 10 
HT 0,1 1 
SO. 1 40 
NC\* 40 70 
C O " 35 50/100 
Cd 0.001 0,05 
Hg 0,001 0,05 
Som zware metalen 0,03 4 
1 Koxinen 0.07 (IJ 
Bron Milieujaarverslag AVR 1996 
" norm is voor bestaande ovens (voor AVR 6 van de 7 ovens) nog niet van kracht 
•* bestaande ovens 50, nieuwe ovens IH0(per l-l2-'96) 

Oprichting en ingebruikname van dc Xc roostcrovcn zal leiden tot emissies van luchtvcrontrcinigcndc stoffen 
Aangezien zowel dc oven zelf als dc RGR conilorm dc huidige stand der techniek worden ontwikkeld, mogen 
echter relatief lage emissies worden verwacht Dit geldt vooral ten aanzien van NOx. CO en dioxinen 
Nadrukkelijk wordt opgemerkt dal -tengevolge van dc verschuiving van dc hoogcalorischc stromen van RO 0 
l/m 6 naar dc schcidingsinstallatic alsmede en naar RO 7- zelfs een verlaging van dc totale emissies van (enkele) 
luchivcroittrcinigcude componenten met uitgesloten. 

Emissie van geur kan optreden vanuit dc vuilbunkcr(s) alsmede tijdens dc bewerking en opslag van hel bodemas 
uil RO 7 Daarnaast kan met name vanuit dc voorscheidingsinstallatie cen zekere gcurcniissic optreden 
(iclct op dc ervaringen van AVR wordt verwacht dat geen hinder buiten dc inrichting z;il gaan optreden als 
gevolg van dc realisatie van dc schcidingsinstallatic en dc X' roostcrovcn 

Ook kan ter plaatse van dc schcidingsinstallatic slofemissic optreden naar de omgeving Ggclcl op dc ligging van 
de voorgenomen loods alsmede dc gctroircn voorzieningen (sproeien/bevochtigen) wordt verwacht dat geen 
verspreiding van slof buiten dc inrichting zal optreden 
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§ 6 2 Emissies naar bodem en grondwater 

Uu liet bodemonderzoek (1995. zie $ 5.2.3.) blijkl dal door de afstroming van grondwater in de richting van de 
omliggende havens verontreiniging van oppervlaktewater kan optreden Infiltratie naar het dicpergclcgcn 
watervoerend pakket komt nauwelijks voor 
In hel kader van de jaarlijkse monitoring (eind 1996) is vastgesteld dat in de tussenliggende periode geen 
wijziging van de vcronlrcinigingssitiiatic van het grondwater is opgetreden 
Aangezien de voorgenomen activiteiten -daar waar nodig- zullen worden uitgevoerd op een vloeistofdichte vloer 
wordl verwacht dal als gevolg daarvan geen verontreiniging van bodem en grondwater zal optreden 

§ 6.3 (ïeluid 
In 1994 is de geluidbelasting berekend op de referentiepunten Rozenburg. Vlaardmgcn. Maassluis en de 
controlcmcetpiintcn bij het waterdistributicgebouw en de kruising Prof. Gerbrandywcg en Torontowcg. De 
geluidbelasting en normen gelden voor de gezamenlijke activiteiten van de AVR-Bcdrijvcn op de locatie in 
Rotterdam-Bol lek De AVR-Bedrijvcn voldoen aan de in de vergunning gestelde nonnen voor de geluid-emissie 

Tengevolge van de oprichting van de 8' roostcroven zullen extra bronnen zoals de schoorsteen (incl. RGR met 
ventilatoren), overslag ter plaatse van de vuilbunkcr. etc. binnen de inrichting van AVR worden gelokaliseerd 
Ook de geluidbelasting tengevolge van aan- en afrijdend verkeer zal toenemen. 
In de schcidiugsinstallatie zullen naar alle waarschijnlijk de zccfinstallalic. de windshiftcr alsmede de shredder 
als akoestisch relevante bronnen worden aangemerkt 
Zeker gelet op het feit dal gebruik zal worden gemaakt van 'geluidarme' componenten en installaties (mede op 
grond van de Bestuursovereenkomst Botlek West en het daaruit voortgekomen Convenant) wordt verwacht dal 
(zeker) geen toename van de tlians optredende geluidbelasting in de omgeving van AVR zal gaan optreden. 
Overigens zal (vanzelfsprekend) bij de uiteindelijke aanvraag om vergunning een akoestisch rapport worden 
gevoegd waarin de 'geluidcffectcn' van de voorgenomen activiteiten uitgebreid worden beschreven. 

§ 6 4 Emissies naar het oppervlaktewater 
Hel afvalwater van de vcrsclüllcndc wassectics bevat als milieubelastende stoffen vooral zware metalen 
(waaronder kwik en cadmium), zwevend stof. EOCI (cxirahccrbarc organische chloorverbindingen) en dioxines 
In bijlage (> is een overzicht gegeven van de lozingen van de afvalwatcrziuvcringsinstallatic van de 
rookgasreiniging van de jaren 1993 t/in 1996. Opgemerkt wordt dat in de afgelopen jaren vergaande sanering 
van de geloosde vrachten aan zware metalen door AVR heeft plaatsgevonden. Bovendien wordt -in verband met 
de voorgenomen WT-installatie voor de verwerking van 'caustic water* van mei name ARCO en Shcll-
ondcrzochl in welke mate de lozingen aan zware metalen (verder) kunnen gereduceerd (verwijdering uit zout 
afvalwater) 

In 19% bedroeg de wanntclozing 42.5 MW voor het punt in de St l.aiircnshavcn en 78.5 MW voor hel 
lozingspiinl ui de Scheur. De wannlclozing bedroeg 51 MW 
Door de WT-mstallalie en vooral de (4 lijnen van de) MED-installalic (nieuwe waterfabriek) zal de thermische 
lozing door AVR (na ingcbniiknaiuuc en onverkorte' vergunningverlening) toenemen tot 260 MW. Aangezien 
de St. Laiirenshaven geen 'thermische ruimte' meer heeft, vindt deze nieuwe lozing plaats op het Scheur/Nieuwe 
Waterweg 

Tengevolge van de realisatie van de scheidingsinstallatie worden geen relevante emissies naar hei 
oppervlaktewater verwacht; er is immers geen sprake van vrijkomend proccs(afval)watcr. 
Bij de X1' roostcroven zal zowel ccn lozing van (gezuiverd) bcdrijfsafvalwater (bleed ABA) als van koelwater 
optreden. Vooralsnog wordt aangenomen dat geen significante verslechtering van de oppervlaktewaterkwaliteit 
(inzake gehaltes aan zware metalen en micro-vcrontrcinigingcn) zal gaan optreden In hel MER zal een nadere 
kwantitatieve beoordeling worden gegeven De effecten van de additionele thermische lozing (15 000 ni'/uur) 
zullen nader winden onderzocht 

'ISIK.'lklIIII , l m -28-



* 

§ 6 5 Eind- en rcstproducten 
Een overzicht van de afgevoerde reststoffen in de periode 1994 l/m 1996 is in onderstaande label gegeven 

label 7 Ovcrziclu VJIII de alge voerde reststollen 
> 

Reststoffen |ton| 1994 1995 1996 

Bodemas 197.000 217.000 246.000 
Schroot 17 300 19.100 18.646 
Vliegas 23.900 27.400 27.600 

Tengevolge van de realisatie van de scheidingsinstallatie zal -zoals eerder aangegeven- naar verwachting 
ongeveer 100 OOO (extern) herbruikbaar materiaal vrijkomen. De resterende fraclie(s) zullen -afhankelijk van de 
aard en samenstelling- worden afgevoerd teneinde (na opwerking elders) als cnergiedragcr te worden ingezet. 
Daarnaast is verbranding met encrgiclerugwinning (in RO 7) mogelijk, waarmee uiteindelijk bodemas. vliegas 
en schroot (/.uilen) vrijkomen en als zodanig zullen worden afgevoerd. 
Eind- en reslprodncicn van de 8' roosieroven betreffen, naast de genoemde materialen, dcsli-walcr (via de MED-
insiallatie) en energie (zie hierna). Verwacht wordt dat de vrijkomende hoeveelheden rechtevenredig zullen zijn 
met de voornoemde waarden. 
Tenslotte wordt opgemerkt dat de kwaliteit van de bodemas zowel door realisatie van de schcidingsinslallalie als 
van de 8" roosieroven zal toenemen (zie hoofdstuk 4). 

§6.6 Energie 
lu label S is een overzicht weergegeven van de opgewerkte en geleverde clcctricilcil en de productie van 
desti water in de jaren 1994. 1995 en 1996 

Tabel S Overzicht van opgewekte en geleverde elektriciteit alsmede van destiwaier 

1994 1995 1996 +/-1996 to.v. 1995 

(>p*e\\ekteelec. [x l0 ' MWh| 397 468 475 +2% 
(ieleven] aan bet elec net |x l0 ' MWli | 264 318 318 0% 
Productie destiwaier |in 10' i n ' | 6294 6354 

^——— 
6274 - 1 % 

Hron Milieujaarverslag AVR 1996 

Door realisatie van de schcidingsinslallalie zal het energieverbruik binnen de inrichting toenemen hel 
clccincilcilsverbnnk is echter (relatief) zo klein di t geen wezenlijke wijzigingen worden verwacht. 
Mei de realisatie van de 8'' roosieroven zal de productie aan stoom verder toenemen Hoewel door AVR wordt 
getracht hiervoor een dirccic afnemer te vinden, zal -gezien de eerdere ervaringen- naar alle waarschijnlijk 
(grotendeels) omzeiling in clccincilcil gaan plaatsvinden (zie ook hoofdstuk 4) 
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Hoofdstuk 7 Scoping 

ij 7 I Inleiding 

In § I 4 is aangegeven dat ccn startnotitie m e r -op-maal mei alleen een beschrijving geeft van de aard en 
omvang van de voorgenomen activiteit(cn) doch levens inzicht verschaft in hel besluitvormingsproces dal 
daaraan voorafgaand door de initiatiefnemer is afgerond. 
Mei name in hoofdstuk 2 is ruimschoots aandacht bcsiccd aan de besluitvorming door AVR omtrent de realisatie 
van de voorgenomen activiteiten. De onderbouwing voor de gekozen uitvoering van RO 7 is beschreven in 
hoofdstuk 4 
Teneinde hel MER werkelijk 'op maal' te kunnen opstellen, wordl in hei hiernavolgende achtereenvolgens 
aandacht besteed aan (openstaande keuzemomenten inzake): 

• wijze van uitvoering van RO 7 (§ 7.2) 
• wijze van uilvoering van de schcidingsinstallatic (§ 7.3); 
• prioritaire milieu-aspecten (§ 7.4). 

Tensloiic wordl ccn (samenvattende) omschrijving gegeven van de reikwijdte (scope) van hel MER. zoals deze 
door de initiatiefnemer wordt voorgesteld. 

§7.2 Wijze van uitvoering van RO 7 

Ten aanzien van de uilwerking van hel onderdeel 'roostcrovcn' zal de aandacht in hel MER mei name gericht 
worden op 

• logistiek: 
Zoals eerder aangegeven is de precieze plaats van RO 7 binnen de inrichting van AVR aan de Prof 
Gerbrandywcg nog niet vastgesteld Hoewel de voorkeur bestaat voor realisatie ter plaatse van de (oude) 
DTO 7 beslaan hier knelpunten in verband mei de 'drukte op hel stortbordes' ie aan- en afrijdende 
vrachtwagens Nagegaan zal moeten worden in hoeverre door (aanvullende) technische maatregelen 
(zoals andere wijze van aanvoer (bijv mei containers), wijze van lossen van de afvalstoffen) ccn -vanuit 
het oogpunt van bedrijfsvoering- aanvaardbare situatie kan worden bereikt 
Ten aanzien van mogelijke realisatie nabij de loods/schcidingsinstallatic kan worden opgemerkt dal in dat 
geval de aldaar aanwezige inslallatics/voorzicningcn (bijv proefverwerking batterijen) naar alle 
waarschijnlijkheid zullen moeten worden verplaatst De precieze gevolgen van de daarmee samenhangende 
herinrichting van het 'achicncrrcin' alsmede de voorgcslcldc wijze van uitvoering vormen nog onderdeel 
van uiicni onderzoek bij AVR Voor zover hier al sprake zal zijn van nulieu-cffecicn zullen deze naar 
verwachting gering zijn of niet significant bijdragen aan de kwaliteit van het omringende milieu 

• uitbreiding tiirbmccapacilcil; 
Vernield is dal in hel kader van de realisatie van RO 7 uitbreiding van de lurbiiie-ecnhcid is gewenst 
Vooralsnog wordl uitgegaan van (bij)plaalsing van 200 Ion/uur turbine-capaciteit. Onderwerp van discussie 
v oimi nog de keuze van een eventueel grotere turbine, gelei op mogelijke vervanging van andere turbines 

• systeem stoomcondensatie/koelwatcrsysteem: 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 wordl thans uitgegaan van condensatie van sloom in ccn (urbinccondcnsor 
niet behulp van oppervlakte- c.q. koelwater In hoofdstuk 5 is echter gesteld dat de huidige inilieusiluatie 
lei plaatse geen nieuwe koclwalerlozing(cn) zonder meer mogelijk maakt. Hel vergunningverlenend 
bevoegd gezag dienaangaande (RWS) heeft haar beleid dan ook gericht op hel voorkomen van nieuwe 
lozingen alsmede sanering van bestaande koelwaterlozingen, in ieder geval op stagnani water 

Derhalve kan hei wenselijk zijn ook andere sysleiuen ui overweging ie nemen lu de onderstaande tabel zijn 
de specifieke voor- cil nadelen van enkele 'varianten' kon genoemd 
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label 9: Overzicht voor- en nadelen kochnelliodes 

Watcrkoeling 
U t h t l u d * 

Watcrkoeling Oppcrvlaktckoelcrs 
{bijvi: boclbanken} 

Vcrdampingskodcrs 
(bijv. koeltorens) 

Voordelen 
- geruisloos. 
- weinig oppervlak 

- gesloten systeem, 
- plaatsing op daken cd. mogelijk 

- lagere koellcmpcratuur; 
- geruisloos. 
- goedkoper dan opp. Koeling 

Nadelen - gevolgen oppervlaktewater 
- groot oppervlak nodig 
- geluid 

- groot oppervlak nodig; 
- gebruik van water 

afvalmix; 
In hoofdstuk 2 is uitgebreid ingegaan op de (on)zekcrhcden die mogen worden verwacht len aanzien van 
hoeveelheid en samenstelling van het brandbare afval. Dit geldt met name voor bepaalde categorieën 
bedrijfsafval en gevaarlijk afval. In hoofdstuk 4 is aangegeven dat omwille van een zo groot mogelijke 
flexibiliteit inzake de calorische waarde een (watergekoeld) schuifrooster zal worden geplaatst. 
Desalniettemin zal moeten worden nagegaan welke specifieke stromen industrieel c.q. gevaarlijk afval in 
RO 7 zullen worden verwerkt en welke invloed e ca. mogelijk zal hebben op het ontwerp van de nieuwe 
installatie. 

varianten en alternatieven; 
Zoals aangegeven zal in het MER een nadere uitwerking (moeten) worden gegeven van mogelijke 
varianten voor proces- en installatie-onderdelen, waarna deze kunnen worden samengesteld tot 
alternatieven voor de voorgenomen activiteiten. 
In dit verband kan onderscheid worden gemaakt tussen: 
• varianten/alternatieven op hoofdlijnen; 
• varianten voor onderdelen van de voorgenomen activiteit. 

AVR heeft een studie door KEMA laten verrichten ten behoeve van een externe verificatie van de gekozen 
wijze van uitvoering van een 8C thermische vcrwerkingseenheid. In bijlage 7 is de samenvatting van deze 
studie opgenomen. Tevens is in onderstaande tabel een samenvattend, vergelijkend overzicht opgenomen 
van verschillende thermische verwerkingsmethodes. 

Tabel 10: Vergelijkend overzicht thermische verwerkingstechnieken 
Tiiennisrl ie (rrhiüeki'ji Bedrijfsvoering Energie' Mil i r l l Economie Opmerkingen 

BEWEZEN 

luclugckoeld rooster re l i|e 22% (netlo) re f rel' AVK afval is Ie lioogcalorisch 

luclugckoeld rooster mei luzzv 
logic en ()2-vcrrijking + ± + + AVR afval is Ie hoogcalorisch 

vvalergekoeld roosier • ± + + geen voorvcrklcining nodig 

wervelbed* l i r i K ' 1 - + A + voorvcrklcining nodig lol ca 100 mm 

diaailiommclovcn . ± - voorverkleining raad/aam lol ca 2U0 mm 

NIET BEWEZEN 

Schwel-lircnnvci lal» en - - « - voorvcrklcining lol ca. 200 mm 

Nioell konversionsvei laliien -- * • • -• voorvcrklcining lol ca 200 mm 

nicrmosclecl-Verfahicn ± " •• • geen voorvcrklcining nodig 

IKT-Veilahieii + • + geen voorvcrklcining nodig 

lldckenis svniliolen ± gelijk aan referentie 
(• )• (aanzienlijk) heler dan referentie 
(-)- (aanzienlijk) slcclilcr dan rcfcicnlic 
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Geconcludeerd wordl dal. gelei op de criteria die in dil verband door AVR worden gehanteerd (zie § 2.2.2). 
uitsluitend de wervelbedtechniek een volwaardig alternatief zou kunnen vormen voor de (voorgenomen) 
RO 7. nuts ccn voorvcrkleinmg wordt toegepast Afgezien van de van een watcrgckoclde rooslcrovcn en 
een wcrvclbcdovcn. zijn geen alternatieve methodes (voor thermische verwerking van hoogcaloriosch 
(hcdn|is en gevaarlijk) afval voorliaiiden die a< h bewezen hebben en zondei meei ges< lukt zijn vooi 
directe, commerciële toepassing (KEMA. 1998). 
Mede gelei op deze conclusies is door AVR besloten om -gelijktijdig met de voorbereiding en uitwerking 
van een roosterovcn- tevens de basic engineering van ccn wcrvclbcdovcn uit te voeren De resultaten van 
de basic engineering zullen in het MER worden verwerkt. 

Voorgesteld wordt -mede in verband met de nagestreefde doorlooptijd van de m c.r -procedure (zo kort 
mogelijk) ccn integrale afweging tussen de rooslcroven- en wcrvclbcdtcclmick mei andere (nieuwe) 
technieken zoals pyrolvsc. etc. huilen beschouwing te laten. 

Voor onderdelen van de voorgenomen rooster- c.q. wervelbcdovcn kunnen (eveneens) varianten in 
beschouwing worden genomen, te weten: 
1 logistiek alsmede plaats binnen de inrichting van AVR; 
2 koeling d.m.v koelwater of lucht: 
(zie hiervoor) alsmede: 
1 aanvullende niiliciibcsclieruicnde voorzieningen op hel gebied van: 

• kwaliteit KOMO-slakkcn (bijvoorbeeld verbetering door toepassing van ccn geïntegreerde was/ 
ontslakker, gelei op de goede ervaringen bij de AVI Amsterdam); 

• een aciicf koolfillcr in de RGR (Ier vervanging van dan wel ter aanvulling op het dockcnfiltcr); 
• een droog rookgasrcinigingssystccni in plaats van de voorgestelde 'natte' RGR; 
• stofafvang bij hoge temperaturen (HT-slofafvang); 
• uitbreiding van de ABA (bijvoorbeeld met behulp van ioncnwisseling). 

§ 7.3 Wijze van uitvoering van de scheidingsinstallatie 

Zoals aangegeven zal de schcidingsinslallatic (samengevat) gaan bestaan uit ccn zccf(inslallalie). windshiflcr. 
sortccrlecsband en ccn shredder. 
In hoeverre lol aanpassing van genoemd concept kan/moet worden overgegaan op grond van ontwikkelingen in 
het aanbod en de samenstelling van grof huishoudelijk - en grof bedrijfsafval is nog niet duidelijk. Derlialvc is 
binnen AVR ccn intern onderzoek in voorbereiding naar de ie hanteren diuiensioncnngsgrondslagen en wijze 
van uitvoering van de schcidingsinslallatic: verwacht wordt dal in de loop van 1998 ccn interne 
besluitvormingsnotitie zal worden afgerond. Tevens zal in dit verband nader gebruik worden gemaakt van de 
ervaringen bij andere partijen in de Nederlandse Structuur voor afvalverwijdering, die reeds soortgelijke 
initiatieven gerealiseerd dan wel in voorbereiding hebben. 
Voorgeslcld wordt dan ook mogelijke varianten mede te baseren op voornoemde, nog te verkrijgen gegevens 

$ IA Prioritaire milieu-aspecten 

In de lijn van MKR-op-maal dicnl hel MER zich (met name) ie richten Op die milieii-aspeclcn c.q. -
compartimenten die van wezenlijk belang zijn bij de besluitvorming over de (gecombineerde) 
vergunningaanvraag Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan emissies/milieuaspecten: 

• waarbij reeds de grens-, streefwaarde, en/of (belcids)doclstcllingcn wordl benaderd of overschreden (zie 
hoofdstuk ^) 

• waarbij de (huidige) bijdrage van AVR aanzienlijk kan worden genoemd Wijzigingen in de 
milieubelasting door AVR (zie hoofdstuk <>) kunnen wezenlijk van invloed zijn op de betreffende 
milieukwaliteit 
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Gelei daarop en iii relatie lol de niilicii-ciiiissics van de voorgenomen activiteit kan worden gesteld dal de 
volgende milieu-aspecten in liet MER /uilen worden uitgewerkt: 
1. lo/ingcn van koelwater alsmede van (bednjfs)afvalwaler (/.ware metalen). 
2. energie-aspecten: 
3. hoeveelheden en samenstelling van eind- en rcstproduclcn (van de schcidingsinstallatic). 

Daarnaast /al -mede op grond van de toepassing van het Al.ARA-bcginscl (alsmede de overwegingen die in dn 
verband in de bchiitvorinmg door AVR een rol hebben gespeeld)- expliciet worden ingegaan op 
4. gcluideinissie. 
5. luchlenussics. 

§7.5 Tenslotte 

Gelet op de uitdrukkelijke wens van de initiatiefnemer om op /.o kort mogelijke termijn tol realisatie van de 
voorgenomen activitcit(cn) Ie komen wordt gestreefd naar het zo snel mogelijk doorlopen van de in er.- en 
vergunningenprocedures. Verwacht wordt dat het "m.e r-op-maat' instrument daarbij behulp/aam kan zijn 

Daarnaast wordt geen meerwaarde gezien in de uitwerking van andere dan genoemde varianten en alternatieven. 
die (volstrekt) buiten de bclcids- en keuzevrijheid van de initiatiefnemer (en bevoegd gezag) vallen 
Derhalve wordt voorgesteld (de voorbereiding van) het MER als volgt op te zetten: 
• afronding van de besluitvorming over de gewenste wijze van uitvoering door de voorgenomen 

initiatiefnemer, met name ten aanzien van de schcidingsinstallatic: 
• intensief overleg tussen bevoegd gezag. Commissie in e r en initiatiefnemer over de reikwijdte" van de 

richtlijnen voor het MER alsmede de daarmee gevraagde mate van detail9: 
• de startnotitie m.c.r integraal verwerken iu het MER en -uitsluitend daar waar nodig (in de ogen van hei 

bevoegd gezag en zo mogelijk tevens van de initiatiefnemer)- verder uitwerken: 
• de uit te werken varianten en alternatieven uitsluitend richten op de in § 7.2 en § 7.3 genoemde 

mogelijkheden alsmede op de in § 7 4 genoemde prioritaire milieuaspecten ; 
• bij de (kwantitatieve) beschrijving van de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit zal zoveel als 

mogelijk gebruik worden gemaakt van eerdere alsmede nog lopende m.c.r.-procedures van AVR. Hierbij kan 
worden gedacht aan de beschikbare rapporten voor: 

RO 0(1994); 
• thermische verwerkingsinstallatie voor verwerking van AVI-vlicgas (niet afgerond); 
• de WT-inslallalie voor verwerking van caustic walcr' van ARCO (ACWT) (1996); 
• uitbreiding van de WT-installalic voor verwerking van organisch belast water van Shell (indiening 

naar verwachting medio 1998). alsmede de daarmee sainciiliangcndc en overige meldingen. 
aanvragen om vergunningen, etc (zie hoofdstuk 1) 

Dn betekent bijvoorbeeld dal voor de beschrijving van de gevolgen van de voorgenomen activiteiten voor de 
luchtkwaliteit in de omgeving gebruik zal worden gemaakt van reeds beschikbare, atmosferische 
verspreidingsberekeningen met behulp van de LTFD- en OPS-modcllen Aangezien een dergelijke benadering 
met (goed) mogelijk is ten aanzien van geluid (cu wellicht (evens ten aanzien van de verspreiding van een 
koelwaterlozing) zal voor de/e aspecten nieuw onderzoek worden uitgevoerd 

" Vele gegeven* kunnen m hel MKK acltlorwogc blijven, aangezien de/e integraal worden opgenomen in de uiteindelijke 
wl: ' l l l in i i l : ' . . l . l l lM. i . l ! - . 
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Lijs» van afkortingen 

A ABA Afval walei behandelingsinstallatie 
ALARA As Low As Rcasonably Achievablc 
AMvB Algemene Maalrcgelcn van Bestuur 
AOO Afval overleg orgaan 
As arseen 
AVI Afvalverbrandingsinstallatie 

B BAGA Besluit Aanwijzing Gevaarlijk Afvalstoffen 

Bla Besluit luchtcmissics afvalvcrbranding 
Br broom 
BS British Standard 

C:-dcponie 

Cd 
Cl 
CMRK 
CO 
Cr 
Cu 
°C 

Locatie voor het onder strenge controle opbergen van niet-verwerkbaar 
gevaarlijk afval uit de zogenaamde middenklasse (C2) 
cadmium 
chloor 
Centrale meld- en rcgclkamcr 
koolsiofmonoxidc 
chroom 
koper 
graden Celsius 

D dB(A) 
DCMR 
DTO 

Gewogen waarde geluid in decibel uitgedrukt 
Milieudienst Rijnmond 
Draailrommcloven 

E 

I 

Emissie 
EOCI 

Het vrijkomen van een stof, geluid of energie 
E.Mraheerbarc organische chloorverbindingen 

lluor 

GS Gedeputeerde Staten 

n HCI watcrstofchloride (zoutzuur) 

HD-sioom Hogcdnik stoom 
Hl walcrsloffluoridc 
Hg kwik 

1 IPO Interprovinciaal Overleg 

Ivb Inrichtingen- en Vergunnmgi 

1. L.v, Equivalent geluidniveau 
l. P-sloom Lage druk sloom 
Ltivo Luchlvoorverwariner 
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M in.e.r. 
MED 
MER 
MJP-GA 

Milieu-cffcel rapportage (procedure) 
Muliiplc Effect Dislillalion 
Milieu Elïccl Rapport (documenl) 
Milieujarcn Plan Gevaarlijke Afvalstoffen 

N NI K 

Ni 
NMP 
NG\ 
NSCR 

Nederlandse Emissierichtlijnen 
nikkel 
Nationaal Milieu Plan 
diverse stikstof-verbindingen 
Non Selectieve Katalytische Reductie 

O O- zuurstof 

Pb 
PCB 
PMP 
PMV 

lood 
Polychloorbifenyl 
Provinciaal Milicubclcids Plan 
Provinciaal Milieu Verordening 

R RO 
RGR 
RIVM 
RVI 
RWS 

Roosteroven 
Rookgasreiiiigingsinstallalic 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
Rcstslofvcrwcrkingsinstallatic 
Rijkswaterstaat 

SCR 
SG\ 
Slb 

Selectieve Katalytische Reductie 
diverse zwavcl-oxidc verbindingen 
Staatsblad 

TJP.A Tienjarenprogramma Afval 

V VROM Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

w Wlili 
WIA 
Wm 
WT 
Wvo 

Wet op de waterhuishouding 
Werkgroep Innovatieve Afvalverwerkingstechnieken 
Wet milieubeheer 
Water Thrcatmcnl (voorgenomen AVR-installatic voor caustic water) 
Wet verontreiniging oppervlaktenwateren 

/ n zink 
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Afvalverwerking Ri, 5ff 
[Rijnmond • 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Kop«e: - W A V , t.a.v. de heer N.C.A. van den Brink 
- Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland, t.a.v. de heer G. Brouwer 
- Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland, t.a.v. de heer J.W.J. Wolf 
- Stadsregio Rotterdam, t.a.v. mevrouw A. Latenstein van Voorst-Woldringh 
- Regionaal Afval Overleg (RAO), t.a.v. de heer D. van Hemmen 
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BIJLAGE 2 - Overzicht van de samenhang tussen n i e r - en \crgunningenprocedurcs 

" •••.' • r i < " ' , - - J ' ! i ^ '. ergumung\erlening 

termijnen liala 

07 1998 

0" 1998 

10 1998 

06 1998 1IH 
02 1999 

02 1999 

WH 
( ini l l . l l lc l i lCl l lCI i 

'startnotitie 

opstellciiMER 

indienen MER 

CïS provincie Zuid-
Holland 
(bevoegd gezag) 

| bekendmaking 

richtlijnen 

beoordeling 
aanvaardbaarheid 

bekendmaking 
MER 

evaluatie 
milieugevolgen 

Anderen WH 
(aanvrager) 

inspraak adues 

advies richtlijnen 
Cmer 

inspraak, advies 
loorzitting 

toctsingsadvies 
Cmer 

Iindienen aanvra(a)g(cn) 

inspraak 

beroep 

GS prov Zuid-Holland RWS 
Min. VROM 
(be\oegd gezag) 

beoordeling 
ontvankelnkheid 

bekendmaking aanvraag 

ontwerp-beschikking 

kenniseeving 

beschikking 

\nderen 

• / 

beroep | 

Termijnen data 

02 1999 

8 weken 

2 weken 

2 weken 
•J w eken 

10 1999 
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BIJLAGE 3- Beschrijving van de huidige inrichting 

noot: de voorliegende tekst is integraal overgenomen int de revisie-aanvraag uit 1994 Ontwikkelingen sinds 
1994 zijn derhalve niet beschreven. 
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5 B E D R I J F S A C T I V I T E I T E N A V R 

5.1 Overzicht AVR-bedrijven en -bedrijfsactiviteiten 

Binnen de organisatiestructuur van de AVR-bedrijven zijn op het terrein aan de Prof.' Gerbrand-

yweg de volgende bedrijfsactiviteiten aanwezig: 

N.V. AVR: - afvalverbrandingsinstallatie (7 roosterovens) 

reststof f en verwerkingsinstallatie 

elektriciteitscentrale 

waterfabriek 

shredderinstallatie voor oliefilters 

vloer-4: tijdelijke op- en overslagactiviteiten 

AVR-Chemie C V . : afvalverbrandingsinstallatie (4 draaitrommelovens) 

tankenparken 

bunkers en vatenopslagplaatsen 

vloer-4: opslag van batterijen en ander verpakt afval (geen gevaarlijk 

afval) 

AVR Recycling B V . : bewerkingsinstallatie voor koel- en vrieskasten 

De topografische ligging van de AVR-bedrijven in het Botlek gebied is weergeven in figuur 5 . 1 . 

Een specificatie van het AVR-bedrijventerrein is weergegeven in de figuren 5.2 en 5.3. 

Figuur 5.2 geeft een overzicht van de ligging van de diverse AVR-bedrijven aan de Prof. Ger-

brandyweg. Figuur 5.3 vormt een 'vertal ing' van figuur 5.2 naar de diverse bedri j fsactiviteiten. 

Tot slot is in figuur 5.4 een landelijk overzicht gegeven van het totaal aan AVR-bedrijfsactivitei-

ten. 

Een nadere omschri jving van de AVR-bedrijven en -bedrijfsactiviteiten is opgenomen in paragraaf 

5 .1 .1 . In deze (sub)paragraaf wordt via een onderstreping van de bedrijfsactiviteiten, een ver

wijzing gemaakt naar de modules van de betreffende activiteiten in deel 2 van dit document. 
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C^ 

^ 

i 
z i e f i g u u r 5 .4b 

Legenda: 

1 Huishoudeli jk, siedeli|k en bedri j fsafval: transport ovor water 

2 Huishoudelijk, stedelijk on bedri j fsafval: tronsport uit Don Haag 

3 Huishoudelijk, stedelijk en bedri j lsofval: transport uit Zuid-Holland 

4 Huishoudeli jk, stedelijk en bedri j fsafval: transport uit do rest van Nederland 

5 Gevaarlijk afval uit Nederland 

6 Gevaarlijk afval uit/naar het buitonland: import en export (optie) 

f 

Figuur 5.4A. Landelijk overzicht AVR-bedrijfsactiviteiten 
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Figuur 5.413. Landelijk overzicht AVR bedrijfsactiviteiten 
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Aanvragen revisievergunningen AVH 

5.1.1 N.V. AVR 

De N.V. AVR houdt zich met name bezig met het verbranden van huishoudeli jke, industriële en 

gevaarlijke afvalstoffen met energieterugwinning in de vorm van produktie van elektriciteit en 

gedestilleerd water. 

Momenteel beschikt de N.V. AVR over een verbrandingsinstallatie, bestaande uit een zestal 

roosterovens (oven 1 t/m 6) met een gezamenlijke effectieve (verbrandings)capaciteit van circa 

906 .000 ton afval per jaar. Op 5 januari 1 993 is vergunning verleend voor het opr ichten van een 

zevende oven (roosteroven O). Na realisatie van roosteroven O bedraagt de gezamenlijke ver

brandingscapaciteit van de roosterovens circa 1.150.000 ton afval per jaar. Medio 1992 is de 

N.V. AVR begonnen met de ingebruikname van (een deel van) de nieuwe rookgasreinigingsin

stallatie en de hieraan verbonden afvalwaterbehandelingsinstallatie. Deze installaties zijn ge

bouwd ten behoeve van de zeven roosterovens. 

De van de roosterovens afkomstige verbrandingsresten worden gescheiden en bewerkt in de 

reststoffenverwerkinasinstallatie (RVI). In de RVI ontstaan nutt ig toepasbare produkten als 

slakken, schroot en een non-ferro mix bestaande uit onder andere koper en aluminium. De AVR-

slakken zijn voorzien van een Komo-certif icaat en worden onder andere gebruikt als funderings

materiaal onder wegen en parkeerterreinen. 

Bij de verbranding van afval wordt hogedruk stoom (MD-stoom) geproduceerd. Deze stoom wordt 

nutt ig gebruikt in de elektriciteitscentrale en waterfabriek. Met de HD-stoom wordt in de centrale 

elektrische energie opgewekt, die na aftrek van eigen gebruik aan het openbaar elektriciteitsnet 

wordt geleverd. Vervolgens ontstaat vanuit de HD-stoom lagedruk s toom (LD-stoom), die wordt 

afgetapt voor de produktie van gedestilleerd water. Deze produktie vindt plaats in de waterfa

briek. In de elektrische centrale en waterfabriek wordt stoom omgezet, afkomstig van zowel de 

N.V. AVR (roosterovens) als AVR-Chemie C V . (draaitrommelovens, met uitzondering van DTO-

7). 

Een gedeelte van vloer-4 is een open opslagruimte, waar (tijdelijke) op- en overslagactiviteiten 

plaatsvinden. Hierbij kan worden gedacht aan opslag van materialen in containers en aan huis-

vuiloverslag bij calamiteiten. 

Momenteel vindt bij de N.V. AVR het shredderen (vermalen) van oliefi lters plaats. De N.V. AVR 

heeft voor deze activiteit een mobiele shredderinstallatie gehuurd, waarin in efcfpYacht van AVR-

Chemie C V . oliefilters worden vefwerkt. Een Wm-vergunningaanvraag het shredderen van 

oliefilters is door de N.V. AVR reeds ingediend. 

Bedrijfsactiviteiten van de N.V. AVR die buiten de inrichting aan de Prof. Gerbrandyweg vallen 

zijn: 

reststoffenberging Noordzeeweg: eindopslag van onder andere de eigen reststoffen 

(vliegas roosterovens en draaitrommelovens, slakken draaitrommelovens); 

overslagstation Utrecht: overslag van stedelijk, bedrijfs- en GFT-afval; 

AVR-papierproject (verzorging inzameling en afzet oud-papier). 

Een schematisch overzicht van de bedrijfsactiviteiten van de N.V. AVR aan de Prof. Gerbran 

dyweg is weergegeven in figuur 5.5. 

Index 3 35 



februari 1994 Aanvragen revisievergunningen AVR 

HUISHOUDELIJK 
EN STEDELIJK 
AFVAL 

BEDRIJFS
AFVAL 

GEVAARLIJK 
AFVAL 

AANVOER 
SCHIP/SPOOR/AS 

AANVOER 
PER AS 

ACCEPTATIE 
AVR-CHEMIE 
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STORTBUNKER SLUOGE-TERM1NAI 

VERBRANDING 
OP 

ROOSTEROVENS 

r ENERGIE-BENUTTING 
ENERGIE-
BENUTTING 

1 

ELEKTRI 
CITEIT 

GEDESTIL
LEERD UATER 

ROOKG*C~ 
REIN GING 

AFVAl WATER-
BEHANDELING 

Reststoffen-
vcrwerkings-
instollatie 

Reststoffen-
vcrwerkings-
instollatie 

T" T 

VLIEG
AS 

AFVAL
WATER SLIB 

ROOKGAS" 
REINIGINGS-
RESIDU 

REST-
EHISSIE 
LUCHT 

SLAK 
"ONVER-
BRANO" 

GECERTI
FICEERDE 
SLAK 

IJZER 

Figuur 5.5. Schema bedrijfsactiviteiten N.V. AVR 
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5.1.2 AVR Chemie C V . 

AVR-Chemie C V . houdt zich bezig met het verbranden van gevaarlijk afval in draai trommelovens 

(Dl O's). Daarnaast wordt via AVR-Chemie C V . gevaarlijk afval verbrand op de roosterovens van 

de N.V. AVR. De verbrandingscapaciteit van de bestaande DTO's (DTO 7, 8 en 9) hedraagt circa 

160.000 ton per jaar. Inmiddels is vergunning aangevraagd voor een vierde draaitrommeloven 

(010-10) , met een capaciteit van 60 .000 ton per jaar. Deze moet op termijn DTO-7 vervangen. 

Behalve in de eigen draaitrommelovens wordt door AVR-Chemie C V . jaarlijks maximaal 85 .000 

ton daarvoor geschikt gevaarlijk afval op de zeven roosterovens van de N.V. AVR verwerkt . 

Tevens beschikt AVR-Chemie C V . over een gedoogvergunning voor het shredderen van oliefil-

ters afkomstig van garagebedrijven in een mobiele shredderinstallatie. Na het vermalen van de 

oliefilters en het scheiden van de staalresten wordt de vaste fractie verwerkt in de roosterovens 

(N.V. AVR) en de olie en het papier in de eigen draaitrommelovens. De functionele uitvoering van 

het shredderen van oliefilters vindt echter plaats bij de N.V. AVR. De N.V. AVR heeft reeds een 

Wm-vergunningaanvraag ingediend voor de genoemde activiteit. 

Ten behoeve van de opslag van gevaarlijke afvalstoffen zijn op een aantal lokaties tankenparken. 

bunkers en vatenopslaoolaatsen aanwezig. In de tankenparken vindt de opslag plaats van vloei

bare afvalstoffen. In de bunkers en vatenopslagplaatsen wordt het verpakte en steekvaste afval 

opgeslagen. 

Voor de opslag van batterijen en ander verpakt afval (geen gevaarlijk afval) is voorzien in loodsen 

op een gedeelte van vloer-4. Tevens wordt op het AVR-Chemie-deel van vloer-4 verontreinigde 

grond en puin (afgezeefd uit verontreinigde grond) opgeslagen. 

Buiten de inrichting aan de Prof. Gerbrandyweg beschikt AVR-Chemie C V . over een C2-deponie 

op de Maasvlakte. Op deze deponie worden afvalstoffen geborgen, die met de huidige technie

ken niet zijn te verwerken. De C2-deponie heeft een bergingscapaciteit van circa 2 3 0 . 0 0 0 ton 

C2-afval. Filterkoek en/of residuen afkomstig van de rookgasreiniging van de roosterovens en de 

draaitrommelovens wordt afgevoerd naar de C2-deponie. De C2-deponie is in principe bestemd 

voor het niet te verwerken gevaarlijk afval uit geheel Nederland. 

Een schematisch overzicht van de bedrijfsactiviteiten van AVR-Chemie C V . aan de Prof. Ger

brandyweg is weergegeven in figuur 5.6. 
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Figuur 5.6. Schoma bedrijfsactiviteiten AVR-Chemie C V . 
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5.1.3 AVR Recycling B.V. 

De N.V. AVR heeft op het AVR-terrein een installatie voor de bewerking en recycling van koel

en vrieskasten. In de loop van 1993 is gestart met het ontmantelen van afgedankte koel- en 

vrieskasten, wasmachines, wasdrogers, centrifuges, vaatwassers, gasfornuizen e t c , het zoge

naamde 'w i tgoed ' . De voorzienbare maximale geplande capaciteit bedraagt 150 .000 stuks per 

jaar. 

5 .2 Overzicht capaciteiten AVR-bedrijfsactiviteiten 

5.2.1 Afvalstoffen, grondstoffen en energie 

Een opgave van de capaciteiten van de in paragraaf 5.1 genoemde AVR-bedri j fsactiviteiten is 

weergegeven in tabel 5 . 1 . Het betreft hier de verwerkingscapaciteit voor de diverse afvalstro 

men, de opslagcapaciteit voor deze stromen en de produktiecapaciteit met betrekking tot de bij 

de afvalverbranding vrijkomende energie. 

Tabel 5 . 1 . Verwerkings- en produkt iecapaci tc i ton AVR-bedri j fsact iv i lei tcn (s i lual ie 1995) 

AVR-bcdri j fsact iv i tei t afvalstof/grondstof c .q . 

produkt 

capacitei ts-

eenheid 

capacitei t 

Afvalverbrandingsinstal lat ies: 

Roosterovens (RO 0 t /m 6) 

Draaitrommelovcns (DTO 7 

t / m 10) 

huishoudelijk afval, bedrijfs

afval en gevaarlijk a f v a l ' 

gevaarlijk afval 

ton/jaar 

ton/jaar 

1 .150 .000 

2 2 0 . 0 0 0 

Reststof f en verwerkingsinstal lat ie slakkon: - roosterovens 

- ROTEB 

ton/jaar 

ton/jaar 

2 5 0 . 0 0 0 

100 .000 

Elektriciteitscentrale 

Waterfabt ick 

elektriciteit 

gedestil leerd water 

M W h 

m'/jaar 

7 6 0 . 0 0 0 

6 . 5 0 0 . 0 0 0 

Bewerkingsinstal lat ie w i tgoed" " stuks/jaar 150 .000 

vloer-4: 

Tijdelijke op- en overslag 

Opslag batteri jen 

materialen in containers, 

huishoudelijk afval 

batteri jen 

m ' 

ton 
6 .300 

12 .000 

Tankenparken vloeibare gevaarlijke afval 

s tof fen 

m ' 4 . 4 3 0 

Bunkers steekvaste gevaarlijke afval 

stof fen 

m ' 9 0 0 

Vatenopslagplautsen verpakte gevaarli|ke afval 

s to l fen 

t o n 5 0 0 

| Oliefiltershredder oliefilters ton/jaar 10 .000 

maximaal 8 5 . 0 0 0 ton gevaarlijk afval per jaar 

conhedfMi w i tgoed: koel- en vrieskasten, wasmachines, wasdrogers, cent r i lugcs, vaatwassers , gas fomui /en en 

kookplaten. 
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Een nadere uitwerking van de verwerkings- en produktiecapaciteiten van de AVR-bedrijfsactivitei-

ten vindt plaats in deel 2 (modules) van dit document. 

5.2.2 Reststoffen 

Uit paragraaf 5.1 en tabel 5.1 blijkt dat een deel van de verwerkte afvalstoffen/grondstoffen bij 

de AVR-bedrijven, afkomstig is uit de eigen bedrijfsactiviteiten. De slakken die ontstaan na 

afvalverbranding op de roosterovens zijn grondstof voor de reststoffenverwerkingsinstallatie 

(RVI). Andere reststoffen die ontstaan ten gevolge van de AVR-bedrijfsactiviteiten worden 

eveneens intern verwerkt, doch buiten de inrichting aan de Prof. Gerbrandyweg. Zo wordt de uit 

de rookgasreinigingsinstallatie (roosterovens en draaitrommelovens) vrijkomende vliegas afge

voerd naar de Reststoffenberging Noordzeeweg. De filterkoek uit de natte gaswassing (rooster

ovens en draaitrommelovens) wordt afgevoerd naar de C2-deponie op de Maasvlakte. Verontrei

nigde actieve cokes uit de roosterovens zal in eerste instantie worden verbrand in de speciale 

actieve cokesoven (N.V. AVR, Prof. Gerbrandyweg). Door de N.V. AVR wordt echter de moge

lijkheid open gehouden om deze verontreinigde actieve cokes (extern) te verwerken in een 

elektriciteitscentrale (tweede optie). De verontreinigde actieve cokes uit de draaitrommelovens 

(DTO 8/9/10) wordt verbrand in DTO-9 (interne verwerking AVR-Chemie C.V.). 

Een overzicht van de reststoffen die vri jkomen bij de AVR-bedrijfsactiviteiten en de uiteindelijke 

bestemming van deze stoffen, is weergegeven in tabel 5.2. De samenstellingen van de genoem

de reststoffen zijn in de desbetreffende modules in deel 2 van dit document terug te vinden. 
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Tabel 5.2. Produklie en bestemming rcslslollcn AVR-bcdrijtsacliviteilen 

A VIMiedr i j fsoct iv i le i t Reststof Hoeveelheid 

(ton/jaar) 

Eindbestemming 

roostorovens (RO 0 t /m 6) vliegas 4 4 . 0 0 0 Reststof f enborging-

Noordzeeweg 

slakken 2 5 0 . 0 0 0 " civiele toepass ing* • 

fi l terkoek 9 2 0 - 3 .450 C2-deponie Maasvlakte 

verontreinigde 1.500 opt ies: 

actieve cokes verbranding in eigen 

beheer; 

- externe verwerk ing in 

een elektr ici tei tscentrale 

draai t rommelovcns (DTO 7 vliegas 4 . 5 0 0 Reststof f enberging 

t /m 10) Noordzeewcg 

slakken 5 0 . 5 0 0 Reststof f enberging 

Noordzeeweg 

filterkoek 2 .150 C2-dcponie Maasvlakte 

RGR residu 4 .675 Reststof f enberging 

Noordzeeweg ' • * 

1 reststof fenverwer- slakken 2 1 0 . 0 0 0 " civiele toepassing 

kingsinstal lat ie (RVI) ijzer 21 .250 verkoop 

non ferro 3 .750 verkoop 

bcwerkingsinstal lat ic koel- ijzer 3 . 4 5 0 verkoop 

1 en vr ieskasten (witgoed) kunststof 6 4 5 herverwerk ing/ 

verbranding 

aluminium 2 5 5 verkoop 

koper 1 3 5 verkoop 

glas 6 0 herverwerk ing 

netsnoer 3 0 hervcrwerk ing / 

verbranding 

| sbredderinstallatie i jzerhoudend 4 . 7 0 0 verkoop" ' " " 

H olieli l ters materiaal 

exclusief ROTEB-slakken 

via reststoffenverwerkingsinstallatie (RVI) 

RGR-residu uit DTO 10 (175 ton/jaar) kan tevens worden verbrand in eigen beheer (DTO-9) 

via roostcrovens en RVI 
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5.2.3 Elektriciteit en gedestilleerd water 

Met de oververhitte hoge drukstoom die ontstaat in de ketels van de roosterovens en de draai 

trommelovens, wordt in de elektriciteitscentrale elektrische energie opgewekt . In 1992 werd 320 

MWh aan elektriciteit opgewekt (drie turbines). Hiervan werd circa 7 0 % geleverd aan het open 

bare elektriciteitsnet. Na ingebruikstelling van de vierde turbine (Turbine D) bedraagt het vermo

gen 760.000 MWh. 

Vanuit de hoge drukstoom ontstaat vervolgens lage drukstoom. Deze wordt afgetapt voor de 

produktie van gedestilleerd water. In de waterfabriek werd op deze wijze in 1992 circa 6,8 

miljoen m 3 gedestilleerd water geproduceerd. Via het drinkwaterleidingbedrijf vindt de levering 

van dit water plaats aan de omliggende industrie. 

In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de energieproduktie en het energieverbruik van de AVR 

bedrijven. 

5.2.4 Beperking grond- en hulpstoffen 

De AVR-bedrijven verwerken afvalstoffen die op andere plaatsen in Nederland ontstaan. Het 

afval wordt onder andere geproduceerd door huishoudens en bedrijven. Deze afvalstoffen vor

men de grondstoffen voor de AVR-bedrijven. Om een bijdrage te leveren aan het reduceren van 

de afvalstroom die uiteindelijk in het milieu terechtkomt, bieden de AVR-bedrijven naast verbran 

ding (volumereductie) nog enkele mogelijkheden. Hiertoe behoren onder meer de mogelijkheden 

tot gescheiden verwerking van afvalstromen (compostering GFT-afval, recycling witgoed). 

Daarnaast bestaan er plannen voor het oprichten van een scheidings- en vergistingsinstallatie. 

De energiebenutting bij afvalverbranding bespaart de inzet van primaire brandstoffen als aardgas, 

kolen en olie bij traditionele centrales. Op deze wijze is door de afvalverbrandingsbedrijven in 

Nederland in 1992 circa 400 miljoen m3 aardgas bespaard. Het aandeel van de AVR-bedrijven 

hierin bedraagt circa 6 0 % . 

Door de AVR-bedrijven worden chemicaliën ingezet bij de diverse emissiebeperkende maatrege

len (rookgasreiniging, waterzuivering). Deze chemicaliën zijn noodzakelijk om de emissies van 

verontreinigende componenten naar het milieu tot een minimum te beperken. De hoeveelheid toe 

te passen chemicaliën is hierbij in eerste instantie afgestemd op de wettel i jk voorgeschreven 

emissie-eisen (Richtlijn Verbranden 1989, Besluit luchtemissies afvalverbranding, lozingseisen). 

Vermindering van deze hoeveelheid chemicaliën zal leiden tot een overschrijding van de emissie

normen en dus tot een niet toegestane milieubelasting. Verdere beperking van de hoeveelheid 

toe te passen chemicaliën is derhalve niet mogelijk. 
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BIJLAGE 5 - Jaargegevens emissies naar lucht 

Component 
Hon/jrj ' 

1990 1994 1995 1996 
+/-1996 

U0.v. 1995 
+/-1996 

U>.v. 1990 
Stof 330 36,1 5.4 5,9 + 9% -98 % 
IK 1 3147 399 20,8 8 (.1 % -99 % 
HF 15,2 2.4 0,8 0,6 - 25 % -96% " 
SO, 1124 262 l>.x 7.6 - 52 % -99 % 
NO, 1739 . » ? < . 199,4 237.2 + 19% -86 % 
Zware metalen 10,0 1.5 0,4 0.2 so% -98 % 
Cd |kR/jr| IK) 50.1 6 6.4 +6,7 % -94 % 
HR |kR/,r| 700 89.5 10 6.7 - 33 % -99 % 
DIOMIICII ['.'/|i| 251 15 0,7 0,5 - 29 % -99 % 
CO, |kioii/jr| - - 837 942 + 13% -
»:.'i, - - 10,6 5,9 - 44 % -

co - - 189,3 207 +9 % -
Bron Milieujaarverslag AVR 1996 
• tenzij anders aangegeven 
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5.2.3 Elektriciteit en gedestilleerd water 

Met de oververhitte hoge drukstoom die ontstaat in de ketels van de roosterovens en de draai-

trommelovens, wordt in de elektriciteitscentrale elektrische energie opgewekt. In 1992 werd 320 

MWh aan elektriciteit opgewekt (drie turbines). Hiervan werd circa 7 0 % geleverd aan het open

bare elektriciteitsnet. Na ingebruikstelling van de vierde turbine (Turbine D) bedraagt het vermo

gen 760 .000 MWh. 

Vanuit de hoge drukstoom ontstaat vervolgens lage drukstoom. Deze wordt afgetapt voor de 

produktie van gedestilleerd water. In de waterfabriek werd op deze wijze in 1992 circa 6,8 

miljoen m3 gedestilleerd water geproduceerd. Via het drinkwaterleidingbedrijf vindt de levering 

van dit water plaats aan de omliggende industrie. 

In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de energieproduktie en het energieverbruik van de AVR-

bedrijven. 

5.2.4 Beperking grond- en hulpstoffen 

De AVR-bedrijven verwerken afvalstoffen die op andere plaatsen in Nederland ontstaan. Het 

afval wordt onder andere geproduceerd door huishoudens en bedrijven. Deze afvalstoffen vor

men de grondstoffen voor de AVR-bedri jven. Om een bijdrage te leveren aan het reduceren van 

de afvalstroom die uiteindelijk in het milieu terechtkomt, bieden de AVR bedrijven naast verbran

ding (volumereductie) nog enkele mogeli jkheden. Hiertoe behoren onder meer de mogeli jkheden 

tot gescheiden verwerking van afvalstromen (compostering GFT-afval, recycling wi tgoed). 

Daarnaast bestaan er plannen voor het oprichten van een scheidings- en vergistingsinstallatie. 

De energiebenutting bij afvalverbranding bespaart de inzet van primaire brandstoffen als aardgas, 

kolen en olie bij traditionele centrales. Op deze wijze is door de afvalverbrandingsbedrijven in 

Nederland in 1992 circa 400 miljoen m3 aardgas bespaard. Het aandeel van de AVR-bedri jven 

hierin bedraagt circa 6 0 % . 

Door de AVR-bedrijven worden chemicaliën ingezet bij de diverse emissiebeperkende maatrege

len (rookgasreiniging, waterzuivering). Deze chemicaliën zijn noodzakelijk om de emissies van 

verontreinigende componenten naar het milieu tot een minimum te beperken. De hoeveelheid toe 

te passen chemicaliën is hierbij in eerste instantie afgestemd op de wettel i jk voorgeschreven 

emissie-eisen (Richtlijn Verbranden 1989, Besluit luchtemissies afvalverbranding, lozingseisen). 

Vermindering van deze hoeveelheid chemicaliën zal leiden tot een overschrijding van de emissie

normen en dus tot een niet toegestane milieubelasting. Verdere beperking van de hoeveelheid 

toe te passen chemicaliën is derhalve niet mogelijk. 
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BIJLAGE <> - Jaargegevens lozingen naar oppervlaktewater 

NOOT in IW3 werd de installatie maar voor een beperkt aantal bedrijfsuren gebruikt 

Component 
1990 1994 1995 1996 

berekende 
jaartiorm 1996 

+/-1996 
t.o.v. 1990 

l>d 68 33 26 9 252 - 65 % 
Cd 10 3 2 2 16 0 % 
Hf 4 74 69 5 2,3 - 93 % 
Cu 17 13 II 6 119 - 46 % 
Zn 230 117 114 68 160 - 40 % 
Cr 6 II 15 6 122 - 60 % 
Ni 6 20 18 8 236 - 56 % 
As 1 5 5 2 4,6 - 60 % 
Mo 5 31 29 31 459 <7"„ 
EOCI 5 8 7 3 45.6 - 57 % 
/.wevend stol" |lou] 1 13 46 5,6 4,6 - 88 % 
Hron: Milieujaarverslag AVR 1996 

tenzij anders aangegeven 
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BIJLACiH (I - Jaargegevens lozingen naar oppervlaktewater 

NOOT in 1993 werd de installatie maar voor een beperkt aantal bedrijfsuren gebruikt 

Component 

Iks/jrJ* 
1990 1994 1995 1996 

berekende 
jaaniorm 1996 

+/- 1996 
t.o.v. 1990 

Pd 68 33 26 9 252 - 65 % 
Cd 10 3 2 2 16 0% 
Hg 4 74 69 5 2.3 - 93 % 
Cu 17 13 II 6 119 - 46 % 
Zn 230 117 114 68 160 - 40 % 
Cr 6 II 15 6 122 - 60 % 
Ni 6 20 18 8 236 - 56 % 
As 1 5 5 2 4,6 - 60 % 
Mo 5 31 29 31 459 +7% 
EOCI 5 X 7 3 45,6 - 57 % 
Zwevend slof | lou| 1 13 46 5.6 4,6 - 88 % 
Bron. Milieujaarverslag AVR 1996 

tenzij anders aangegeven 
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BIJLAGE 7 Samenvatting KEMA-studic "Inventarisatie thermische technieken ten behoeve van AVR. l i jn 
X (rapport 98570379-KPG 98-3039), Arnhem, ju l i 1998. 
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SAMENVATTING 

In opdracht van AVR heeft KEMA een inventarisatie uitgevoerd van thermische verwer

kingstechnieken voor de verwerking van afval. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen: 

marktrijpe bewezen technieken 

nieuwe technieken. 

De eerste categorie is van belang voor uitbreiding van de verwerkingscapaciteit met lijn 8 

op korte termijn. Daarbij gaat het om marktrijpe thermische technieken die langjarig bewe

zen zijn en een relatief korte bouwti jd vragen. 

De tweede categorie is van belang bij vervanging van bestaande verwerkingscapaciteit op 

langere termijn (medio 2005). Op dat moment zal de ontwikkel ing van nieuwe technieken 

voldoende ver gevorderd zijn en is naar verwachting commerciële bedrijfservaring beschik

baar. 

Bij uitvoering van de inventarisatie is gebruik gemaakt van voorhanden zijnde studies (van 

KEMA, de W A V , en buitenlandse partijen). Bovendien is de stand van zaken rondom de 

nieuwe technieken in de markt geverifieerd. 

De technieken zijn beoordeeld aan de hand van een vijftal criteria: bedrijfsvoering, energie, 

milieu, economie en mate van ontwikkel ing. Bij elk criterium zijn aandachtspunten te 

noemen die in deze inventarisatie verder uitgesplitst zijn. Voorts is uitgegaan van een 

afvalmix samengesteld uit: 2 5 % huishoudelijk afval, 5 0 % bedrijfsafval en 2 5 % gevaarlijk 

afval. De stukgrootte is maximaal 300 mm, een gebruikelijke waarde voor normaal huis

houdelijk afval. 

Bij de vergelijking van thermische technieken is roosterverbranding met luchtkoeling als 

referentietechniek gekozen. De uiteindelijke beoordeling van technieken laat zich in tabel 

S.1 samenvatten. 
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Tabel S.1 Vergelijking thermische technieken met het luchtgekoelde rooster 

Thermische technieken Bedrijfsvoering Energie Milieu 1 i i i i i i i i i N r Opmerkingen 

BEWEZEN: 

* luchtgekocld rooster r e f " n. 2 2 % (netto) te f r e l " AVR afval is te hoogcalorisch 

* luchtgekocld rooster met • • 1 • ± " AVH. i lv . i l is te hoogcalorisch 

tuv/y togic en O,-verrijking 

• wdtergekoekJ rooster • 1 + 1 geen voorverkleining nodig 

- wervelbed (BFBC) » 1 • t * voorverkleinmg tot ca 100 mm is nodig 

* draaitrommeloven 41 ± " voorverkleining tot ca. 200 mm is raadzaam 

NIET BEWEZEN: 

• Schwel-Brennverlahren - • + /oorverkleining tot ca. 200 mm 

' NoeH Konversionsvertahren - • + + voorverkleining tot ca. 2 0 0 mm 

• Thermoselect Vertahren ± • + + geen voorverkleining nodig 

• RCP-Verlahren 1 - • * geen voorverkleining nodig 

Betekenis beoordeling: • : gelijk aan referentie 

I + I + : (aanzienlijk) beter dan referentie 

(•)•: (aanzienlijk) minder dan relerentie 

Bewezen thermische technieken ten behoeve van uitbreiding met lijn 8 (korte termijn) 

Op grond van de afvalspecificatie van AVR is het watergekoelde rooster de "best technical 

mean" van dit moment. Toepassing van deze techniek ligt het meest voor de hand bij 

uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van lijn 8. Het rooster is bovendien voldoende 

flexibel voor de verwerking van allerlei nu nog onbekende deelstromen afval (die AVR nog 

verwacht te moeten verwerken in lijn 8). 

Overige bewezen technieken zijn minder geschikt voor toepassing in lijn 8 van AVR. 

Wervelbedtechniek (BFBC) stelt extra eisen aan de maximale stukgrootte van het afval (ca. 

100 mm). Dit is ook het geval bij toepassing van de draaitrommeloven, zij het in mindere 

mate (max. 200 mm). Luchtgekoelde roosters hebben bij de gegeven afvalspecificatie een 

onvoldoende thermische capaciteit. 

De wervelbedtechniek wordt alleen minder beoordeeld omdat wordt uitgegaan van afmetin

gen geldend voor normaal huishoudelijk afval. Een vergelijking van de overige criteria geeft 

aan dat het wervelbed ook in aanmerking kan komen, mits gekozen word t voor verdere 

voorverkleining van het afval. 
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"Nieuwe" (niet bewezen) thermische technieken ten behoeve van vervanging medio 2 0 0 5 

Op grond van de gehanteerde afvalspecificatie (onverkleind afval) komen, op het moment 

dat de nieuwe technieken voldoende bewezen zijn, alleen de technieken van Thermoselect 

en Von Roll (RCP-Verfahren) in aanmerking. Gezien de huidige stand van de ontwikkel ing is 

dat echter pas op zijn vroegst over circa 3 jaar. 

Gaat het in de toekomst om voorverkleind aangeleverde afvalstromen dan ligt toepassing 

van de volgende technieken meer voor de hand: 

- conventionele wervelbedverbranding / -vergassing (BFBC of CFBC/CFBG) 

technieken van SIEMENS KWU-Schwel-Brennverfahren en Noell-Konversions-Verfahren. 

De introductie van de techniek van Thermoselect lijkt nog het snelst te verlopen, gevolgd 

door die van Siemens en Von Roll. 

Een betrouwbare ranking van nieuwe technieken is momenteel niet zinvol. De technieken 

zijn immers nu nog onvoldoende bewezen. Overigens scoren de technieken verschillend op 

diverse criteria: elke techniek heeft zijn sterke en zwakke kanten (bijv. milieu versus econo

mie). Bovendien lopen conclusies van eerder verricht onderzoek (KEMA en ECOLING) 

uiteen, met name op het gebied van de economie (verwerkingstarieven). 

Een betere vergelijking is pas mogelijk zodra ruim voldoende bedrijfservaring voorhanden 

is. 

Rookgasreiniging 

Bij n ieuwbouw van de rookgasreinigingsinstallatie zullen de ontwikkelingen van de negenti

ger jaren worden toegepast. 

Afhankelijk van het al dan niet mogen lozen van het extra afvalwater komen twee types 

rookgasreiniging in aanmerking: 

een afvalwaterloos systeem (droog systeem), bestaande uit: een mult icycloon, bevoch 

t iging, dosering van absorbens, een doekenfilter, een zuigtrekventilator en een SCR-

installatie 

een nat systeem, bestaande uit: een 2 velds E-filter, een 3 traps natte wasser, een 

zuigtrekventilator en een oxy-kat (inclusief SCR). 

In het verleden is gekozen voor een nat systeem omdat droge systemen nog onvoldoende 

bewezen waren. Inmiddels zijn droge systemen vele malen toegepast, met positieve 

ervaringen, en kunnen dan ook als volwaardig alternatief van natte systemen worden be

schouwd. 
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