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Hoofdstuk 2 Probleemstelling, doel en motivering van de voorgenomen 
activiteit 

§ 2.1 Probleemstelling 

2.1.1 Inleiding 
Wonen, werken en verkeer brengen met zich mee dat woningen, andere gebouwen, (spoor)wegen en dijken 
moeten worden gebouwd en onderhouden. In Nederland worden daarvoor veelal primaire oppervlaktedelfstoffen 
zoals zand, grind en klei gebruikt. Per jaar bedraagt deze hoeveelheid ca. 16 miljoen ton. 

Aangezien onder meer bij de (grootschalige) winning van zand en grind (grootschalige) negatieve milieu
effecten ontstaan, wordt in toenemende mate de toepassing van vervangende grondstoffen zoals steen-, zand- en 

• grondachtigc afval- en reststromen gestimuleerd. Een belangrijke aanpak daarbij vormt 'Duurzaam bouwen' 
waardoor vervanging van primaire bouwstoffen door secundaire, hoogwaardige bouwstoffen wordt bevorderd. 

Toepassing van secundaire bouwstoffen in een (bouw)werk is mogelijk indien wordt voldaan aan zekere eisen 
ten aanzien van samenstelling en uitloging. Deze eisen zijn vastgelegd in het Bouwstoffenbesluit bodem- en 
oppcrvlaktcwatcrcnbescherming (Stb. 567. 23 november 1995). 

Teerhoudend asfalt en ernstig verontreinigde grond vormen voorbeelden van steen-, zand- en grondachtigc afval-
en reststromen, die niet aan de gestelde hergebruikseisen voldoen en derhalve (eerst) moeten worden behandeld 
door middel van reiniging, immobilisatie e.d. 
In het hiernavolgende wordt aan deze (2) genoemde afvalstoffen nader aandacht besteed. 

2.1.2 Teerhoudend asfalt (TAG) 

2.1.2.1 Huidige situatie 
Naar schatting komt er jaarlijks bij onderhoud van wegen 800.000 tot 900.000 ton TAG vrij. Volgens het EIB zal 
deze hoeveelheid door selectiever werken bij wegwerkzaamheden afnemen tot 475.000 - 650.000 ton per jaar. 
Een groot deel is in opslag bij verwerkers en asfaltbanken. Hoewel in het kader van de beoordeling van de 
economische gevolgen van het Bouwstoffenbesluit in 2002 nog een snelle afbouw werd verwacht (VRA, 2002), 

•
is dit anno 2006 nog niet gerealiseerd. 
Van de vrijgekomen hoeveelheid is inmiddels circa 255.000 ton gereinigd. Onderstaand overzicht bevat de 
gecumuleerde hoeveelheden vrijgekomen, gereinigd en opgeslagen TAG. 

Overzicht hoeveelheden TAG 
hoeveelheid TAG (kton) 2001 2002 :<x)3 .'(KM 
vrijgekomen 800 922 1.000 p.m. 
Uereiiiijjil beperkt 75 180 440 
voorraad 1.070 1.900 2.740 V42S 
bron: 2001-2003: VROM-lnspectie, december 2004. 20O4: Moniioringsoverleg TAG, april 2005 

Het aanbod van teerhoudend asfalt(granulaat) bij de Theo Pouw groep bedraagt ca. 200.000 ton/jaar; deze 
stroom wordt momenteel -eventueel na te zijn gebroken- in afwachting van thermische reiniging opgeslagen, 
zowel binnen de inrichtingen van Theo Pouw te Utrecht en Lelystad (en vanaf eind 2005 te Eemshaven) als bij 
derden. 

Teerhoudend asfalt bevat PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en mag sinds 1 januari 2001 niet 
meer worden hergebruikt. In scctorplan 13 (bouw- en sloopafval) van het Landelijk Afvalbeheerplan is als 
minimumstandaard voor deze stroom het volgende aangegeven: 
'De minimumstandaard voor teerhoudend asfalt is nuttige toepassing voorafgegaan door thermische 
verwerking waarbij de aanwezige PAK's worden vernietigd." 
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In 2005 is aan de orde geweest het toestaan van export van teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) naar Duitsland 
voor (koude) immobilisatie. Dit is een gevolg geweest van een uitspraak in voorlopige voorziening van de Raad 
van State. 
Naar aanleiding van deze uitspraak is onderzoek uitgevoerd naar de verschillen in milieurisico's en risico's voor 
de volksgezondheid tussen de twee genoemde verwerkingswijzen van TAG 
Het onderzoek is uitgevoerd door het IVAM Amsterdam en er heeft een review plaatsgevonden door het RIVM 
en het bureau INTRON. Het is in december 2005 afgerond. 
Op grond van het onderzoek dat is verricht en op grond van het algemene beleid ten aanzien van polycyclische 
koolwaterstoffen (PAK) heeft de staatssecretaris aangegeven het beleid ten aanzien van de verwerking van TAG 
niet te zullen wijzigen. Export van teerhoudend asfaltgranulaat voor nuttige toepassing na immobilisatie zal 
verboden blijven. De minimum standaard voor verwerking van TAG blijft gehandhaafd (VROM, 2006; TP 
22343, nr. 131 d.d. 15 maart 2006). 

Mede op grond van deze minimumstandaard zijn inmiddels 3 thermische reinigingsinstallaties' operationeel met 
een gezamenlijke capaciteit van 900 kton/jaar; begin 2006 is een 4 ' installatie2 in bedrijf genomen. 

2.1.2.2 Toekomstige ontwikkelingen 

Een totaal (vergunde) verwerkingscapaciteit van ca. 1,5 Mton/pcr jaar lijkt op zich een voldoende dekking te 
bieden voor het aanbod aan TAG dat momentcel vrijkomt. 
Hierbij wordt echter aangetekend dat op grond van het nieuwe Bodembeleid c.q. het beleid ten aanzien van de 
toepassing van secundaire bouwstoften de samenstellingsgrenswaarde ten aanzien van PAK hoogstwaarschijnlijk 
zal worden aangescherpt. Mag TAG met een gehalte van max. 75 mg/kg PAK nog worden toegepast, vanaf 2007 
geldt hoogstwaarschijnlijk een grenswaarde van 40 mg/kg (=gclijk aan hergebruiksvoorwaarde voor grond). 
Dit betekent dat meer asfalt(granulaat) als teerhoudend zal worden aangemerkt en het aanbod aan TAG derhalve 
zal toenemen. 

Gelet op het voorgaande heeft Theo Pouw besloten de geplande doorzet van de TAGIijn te verhogen van 
200 kton/jaar tot 250 kton/jaar. 

installaties van ATM te Moerdijk en van SITA Remediation in Utrecht (thans: BRC) en Rotterdam-Botlek 
Neminco te Rotttcrdam-Pcmis (vergund 750 kton/jaar). 
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2.1.3 Verontreinigde grond 

2.1.3.1 A ch tergrond 

Bij de aanleg of sloop van gebouwen, wegen e.d. ontstaat naast bouw- en sloopafval veelal ook een hoeveelheid 
(verontreinigde) grond. In sommige gevallen is sprake van dermate hoge concentraties aan verontreinigingen dat 
alleen al om die reden tot sanering (verwijdering en/of reiniging) wordt overgegaan. 
Voor procesmatige reiniging zijn in Nederland verschillende installaties opgericht die (grofweg) gebruik maken 
van een van de volgende technieken (of een combinatie daarvan): 
• thermische reiniging; 
• extractieve reiniging; 
• biologische reiniging. 
Thermische reiniging is met name geschikt voor organische verbindingen (zoals PAK's, aromaten, minerale olie, 
pesticiden e.d.) die bij hogc(re) temperaturen uit de grond verdwijnen en aansluitend worden vernietigd. 
(Vrijwel) Onafhankelijk van de verontreinigingsgraad zijn ten aanzien van de organische parameters 
restconcentraties haalbaar tot beneden de samenstellingwaardcn voor schone grond. 
Extractieve reiniging richt zich in eerste instantie op de afscheiding van schoon zand en concentratie van 
verontreinigingen in een slibstroom, die afhankelijk van de samenstelling dient te worden gestort of thermisch 
moet worden behandeld. Deze scheiding berust op verschillen in chemische en fysische eigenschappen tussen de 
verontreinigingen en het zand. Afhankelijk van de vorm waarin de verontreinigingen aanwezig zijn, worden 
zowel voor organische als voor anorganische parameters de samcnstellingseiscn en immissie-waarden voor een 
cat. I-bouwstof zijnde grond bereikt. 

Biologische reiniging baseert zich op de microbiologische afbraak van organische verontreinigingen tot C 0 2 en 
HiO en is met name geschikt voor bijvoorbeeld grond van benzinestations. 

2.1.3.2 Huidige situatie 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de omvang van de hoeveelheden grond (in kton), die in de 
afgelopen jaren door middel van procesmatige grondreiniging' zijn verwerkt (bron: NVPü, 2006a). 

Tabel 2.1 - Grondreiniging in Nederland (in kton) 
Jaar Tl E B I Gr s T2 letaal 

2005 600 908 225 SN 1.821 69 152 2.042 
, ' IKM 615 916 221 1.752 83 110 1.945 
:oo.i 507 895 249 1.651 153 67 1.871 

1 2002 575 824 194 1.593 101 138 1.832 
. ' (HU 586 854 , ' ( , . | 1.705 151 135 1.991 
. '0 (H) 534 884 310 1.727 256 ' 61 2.044 
|»...) 605 1.215 382 2.202 109 132 2.443 
1998 467 951 292 1.710 160 122 1.992 
1997 545 700 242 1.487 49 140 1.676 
1996 566 620 210 1.396 70 220 1.686 
l w s 446 380 154 980 126 200 1.306 
IW-1 S(K) 285 125 910 130 110 1.150 
| W < 302 228 120 650 65 184 899 
1992 255 205 130 590 55 195 840 
1991 265 l-is Sil •lol) 5 70 M S 

Tl! Thermisch Nederland 
E: Exlractief Nederland 
B: Biologisch Nederland 
Or Totaal grondreiniging Nederland (Tl - 1 -Ui 
S: Slibscheiding/watcrbodem in in1 

T2: Thermisch buitenland (import) 
I: Immobilisatie van grond 

bij de NVPG (Nederlandse Vereniging voor Procesmatige Grondreinigingsbedrijven) aangesloten 12 leden, 
exclusief participaties/deelnemingen 
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Afgeleid kan worden dat door de bij de NVPG aangesloten leden in eigen installaties ca. twee miljoen ton 
ernstig verontreinigde grond is gereinigd. Hierin heeft Theo Pouw met haar extracticve reinigingsinstallatie in 
Utrecht een groot aandeel, dat met de realisatie van nieuwe (vergunde) installaties in Eemshaven nog zal worden 
uitgebreid. 

De hoeveelheid thermisch reinigbare grond is stabiel en bedraagt ca. 600 kton/jaar. Daarnaast wordt ca. 150 
kton/jaar aan thermisch reinigbare grond vanuit het buitenland ingevoerd. 

2.1.3.3 Toekomstige ontwikkelingen 

I let bodembeleid onderscheidt verschillende soorten grond en bodem met ieder hun eigen beleid en wet- en 
regelgeving: 
1. ernstig verontreinigde grond 

Deze grond moet in principe worden gesaneerd. Regels voor sanering zijn opgenomen in een aparte 
paragraaf van de Wet bodembescherming (Wbb) en de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering (zie hiema). 

2. licht verontreinigde grond 
Deze grond moet blijvend worden beheerd. Bij hel blijvend beheren van licht verontreinigde grond 
speelt vooral het Bouwstoffenbesluit (BsB) een belangrijke rol (zie ook hoofdstuk 3). 

In december 2003 zijn de hoofdlijnen van de beleidsvcmieuwing van het bodembeleid door het Ministerie van 
VROM vastgelegd in de Beleidsbrief Bodem. Het centrale idee achter de vernieuwing is: 
• de samenleving stimuleren tot een duurzame omgang met de bodem; 
• inconsistenties en onvolkomenheden in het huidige bodembeleid en de regelgeving wegnemen. 
Grondverzet, baggeren en bodemsanering worden vanuit één visie op bodembeheer aangepakt. Daarnaast zal 
bodembeheer nauw worden afgestemd met andere beleidsvelden, zoals landbouw en voedselvoorziening, 
water(bodems), natuurbeheer en ruimtelijke inrichting. En een derde belangrijk element is dat de bevoegdheden 
in het bodembeheer met de inwerkingtreding van het nieuwe bodembeleid verder worden gedecentraliseerd. 
Provincies, waterschappen en gemeenten moeten bij beslissingen over het gebruik van de bodem de mogelijke 
effecten ervan beoordelen. Dit wordt vastgelegd in een bodcmbehccrplan of verordening. 

De verschillende regels voor het omgaan met grond en bagger zullen uiteindelijk worden vervangen door één 
beleidskader. Dit zal bestaan uit een gebiedsspecifiek en een generiek deel. Het gebiedsspecifieke kader is 
bedoeld voor de lokale (watcr)bodembeheerder die eigen bodembeleid wil ontwikkelen. Deze kan specifiek 
beleid formuleren voor de (watcr)bodcm binnen zijn gebied, zoals voor de toepassing van grond en bagger. Het 
kader laat decentraal ruimte om lokale ambities in te vullen, onder andere op basis van de bodemkwaliteit, het 
bodemgebruik, e.d. 
Het decentraal bevoegde gezag (waterschappen, gemeenten en provincies) dat geen noodzaak ziet voor een 
gebiedsspecifieke benadering valt automatisch terug op het generieke kader. Uitgangspunt is dan dat het actuele 
gebruik van de landbodem maatgevend is voor de toepassing van grond en bagger. Grond en bagger mag echter 
niet slechter zijn, dan de kwaliteit van de ontvangende bodem. 

Voor de beoordeling van de toepassing van grond en bagger voor een bepaalde bodemfunctie (zoals wonen of 
een industrieterrein) zijn referenties nodig. Die worden zoveel mogelijk gegroepeerd in een beperkt aantal 
bodcmkwaliteitsklassen. In het generieke spoor zal het rijk deze referenties definieren. Die hebben een 
normstellend karakter. In het gebiedspecifieke spoor is lokaal afwijken hiervan mogelijk. Dit kan door het 
definieren van andere referenties voor een bodemklasse (bijvoorbeeld gebaseerd op lokale achtergrondgehaltcn 
van stoffen in de bodem). 

Het voornemen van VROM is om een landelijk dekkende bodcmkwaliteitskaart te ontwikkelen, die het nieuwe 
beleidskader gaat ondersteunen. Deze maakt de eisen voor toepassing van grond en bagger op bodem 
inzichtelijk. 
(bron: http://www.senternovem.nl/Bodemplus/ub/genb/nicuwbeleidgrondenbagger.asp). 

Vooruitlopend op het nieuwe beleid verscheen op 24 juni dit jaar een circulaire die al enigszins tegemoet komt 
aan de wens om meer afzetcapaciteit te creëren voor regionale bagger (zoals bagger uit sloten). In de Circulaire 
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bodemsanering 2006 is de uitwerking van het saneringscriterium en zijn zogenaamde bodemgebruikswaarden 
opgenomen: 

Bodamgabruik ivorm* 
Slof Streef-

w a v d e 
1 II III Iv4 Interven

t iewaarde 

Arseen 2» •10 40 55 
• ) • ' ' • 0,3 1 12 12 

Chroom R. 300 380 390 
Koper :•** • « i 190 190 

Kw* 0,3 i 10 IC' 
Lood BS H 290 530 

Nikkel 3S SO 210 210 
Zink 141 350 720 720 
PAK itO-VROM) 1 :>- 40 40 

DOT/DOE/ODD2 0,01 ifi 4 4 
r>r,»J 0,005 Qï 4 J 
ander* stoffen »treef-

«aarde 
nteiven-

tiewaarde 

- niet van toepassing 
• I wonen en intensief gebruikt (openbaar) groen 
II extensief gebruikt (openbaar) groen 
III bebouwing en verharding 
IV landbouw en natuur 
1 Voor andere bodems moet een bodemtypecorrectie worden uitgevoerd conform de bestaande formules voor het corrigeren van streef- en 
interventiewaarden, inclusief de bestaande uitzondering voor PAK (zie Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering, 4 
februari 2000. kenmerk DBO/1999226863. bijlage A pag. 13 en 14) 
2 De som van DOT. DDD en DDE 
3 De som van aldr in, dieldr in en endrin 
4 BGW nog in ontwikkeling: voor landbouw nu gebruik maken van LAC-signaalwaarden 

Het nieuwe beleid voor grond en bagger wordt vastgelegd in wettelijke regels. Deze treden naar verwachting 
begin 2007 in werking. De datum is gekoppeld aan de herziening van het Bouwstoffenbesluit, omdat de regels 
voor grond en bagger dan niet meer in dit besluit zijn opgenomen. 

In het ontwerp-besluit Bodemkwaliteit zijn de voorgestelde normwaarden aangegeven: 

Bestaande normwaarden Nieuwo norniwaardon 
klasse klasse 

Interventie Verspreldlngs- landbouw klasse industrie/ I-waarde 
Mof swi Straatwaard« SW2 waarde grens klasse 2 an natuur wonen bedrijven nieuw 

»AICs totaal (iom 10) 

EOX (totaal) 

i 

o.a 
i 

0,3 

40 

3 

40 10 

7 

1.5 1.5 

bedrijven 

»AICs totaal (iom 10) 

EOX (totaal) 

i 

o.a 
i 

0,3 

40 

3 

40 10 

7 

1.5 1.5 
3 

ninerale olie 50 50 500 5000 300C ISO 190 500 5000 

•raMn(Aa) 2( 29 55 55 55 20 37 76 76 

cadmium (Cd) 0,8 0.8 12 12 7,5 0,8 1.3 4.3 12.8 

loper (Cu) 
!W*(Hg) 

38 

0.3 

M 

o,: 
190 

10 

190 

10 

90 

1,6 
40 

015 

58 

0,8 

loper (Cu) 
!W*(Hg) 

38 

0.3 

M 

o,: 
190 

10 

190 

10 

90 

1,6 
40 

015 

58 

0,8 4.8 35,85 

ood(Pb) 

molybdeen (Mo) 

«kkel (NI) 

85 

10 

35 

8! 
3 

35 

530 

200 

210 

530 

200 

210 

530 

45 

50 214 520 545 

192,5 

95 

ood(Pb) 

molybdeen (Mo) 

«kkel (NI) 

85 

10 

35 

8! 
3 

35 

530 

200 

210 

530 

200 

210 

530 

45 
3 3 

545 

192,5 

95 

ood(Pb) 

molybdeen (Mo) 

«kkel (NI) 

85 

10 

35 

8! 
3 

35 

530 

200 

210 

530 

200 

210 

530 

45 30 44 95 

545 

192,5 

95 

M t (Zn) 

cyamda-compk« (pH >- S) 

1« 140, 

s 
720 

50 

720 

50 

72C 140 202 

50 

M t (Zn) 

cyamda-compk« (pH >- S) 

1« 140, 

s 
720 

50 

720 

50 

202 

50 m 
chloort» 20C 120 120 120 
sull.inl 240 240 240 

Normen In geel betreffen daadwerkelijk afgeleide referenties 

Normen m Rood betreffen hef niveau van de oude interventiewaarde, terwijl RIVM andere waarden heeft afgeleid voor de nieuwe nterventlewaarden 

Het is nog onduidelijk welke gevolgen het gewijzigde bodembeleid zal hebben voor het aanbod aan (thermisch) 
reinigbare grond in Nederland. Door de NVPG wordt echter verwacht dat plaatselijke/regionale oplossingen 
inzake hergebruik en toepassing, zullen leiden tot een afname van de aangeboden hoeveelheden en (gelijktijdig) 
een toename van de verontreingingsgraad. Niet uitgesloten wordt dat (ter compensatie) in de komende jaren een 
grotere hoeveelheid thermisch reinigbare grond vanuit het buitenland zal worden ingevoerd (NVPG, 2006b) 
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Bovenstaande verwachting wordt ook door Bodcm+ gezien: indien op grond van het nieuwe beleid meer grond 
in situ zal worden gesaneerd en nog uitsluitend tot verwijdering en reiniging van de hot-spots wordt overgegaan, 
zal dat leiden tot een lager aanbod van sterker verontreinigde grond aan grondreinigingsinstallaties dan in het 
verleden. Ook zal de realisatie van inrichtingen voor immobilisatie (i.p.v. reiniging) van ernstig verontreinigde 
grond een extra druk op de markt geven, met name voor extractieve grondreinigingsinstallaties. 
Daarentegen werd grondsancring in het verleden als 'werk' werd beschouwd terwijl dat met de inwerking 
treding van de Europese dicnstenrichtlijn wordt gezien als zakelijke dienstverlening. Dit betekent dat al bij 
lagere bedragen (I miljoen Euro i.p.v. 5,5 miljoen Euro) tot aanbesteding moet worden overgegaan, waardoor 
mogelijk minder verontreinigde grond lokaal zal 'weglekken'. 
Samenvattend kan geen goede verwachting omtrent het aanbod aan verontreinigde grond i.e. van (thermisch) 
reinigbarc grond) worden uitgesproken. Wel lijkt een zekere afname van het aanbod reöel (Bodem+, 2006a). 

Gelet op het voorgaande heeft Theo Pouw besloten de geplande doorzet van de grondlijn te beperken van 
400 kton/jaar tot 250 kton/jaar. 

05055R.MER.H2(probleemstclling...Xdef) december 2006 Pagina 6 van 10 



— I — 

2.1.4 Overige minerale afvalstoffen 

Naast grond worden ook andere afvalstoffen, zoals -naast TAG (zie § 2.1.2.)- riool-, kolken-, gemalen- en 
veegzand (RKGV), baggerspecie en (sorteer-)zeefzand e.d., in Nederland gereinigd. 

jiih,-i:: Reiniging van andere (zand- en steenachtige) afvalstoffen in Nederland (in ton) 
(NVPG. 2006a). 

stroom 2003 2004 

2005 2005 

stroom 2003 2004 
NVPG-
leden 

NVPG-
participaties 

RKGV-matcriaal 145.939 167.173 190.362 44.960 
Sorteer-/zeefzand 119.403 160.364 166.370 54.279 
TAG 160.084 346.039 377.430 »* 

k lot.ul 425.406 673.576 730.162 99.239 
** exclusief productiecijfers Van Bcntum Recycling (BRC) Utrecht 

Opgeteld bij de NVPG-cijfers is in totaal ca. 3,3 miljoen ton verwerkt (2004). Naar inschatting vertegenwoordigt 
die hoeveelheid 90% van de in Nederland verwerkte hoeveelheden ernstig verontreinigd materiaal. 

Ook Theo Pouw is voornemens om naast (ernstig verontreinigde) grond en teerhoudend asfalt (granulaat) nog 
verschillende andere afvalstoffen te reinigen tot nuttig toepasbare producten conform de eisen uit het 
Bouwstoffenbesluit: 

waterbodem/baggerspecie; 
riool-, kolken- en gemalenslib en veegzand; 
slib, afkomstig van fysisch-chemisehe behandeling (van grond) 

verontreinigd puin; 
ballastgrind; 
dakgrind; 
zeef/and; 
slib, afkomstig van fysisch-chemisehe behandeling (van afvalstoffen niet-zijnde grond)' 

Opgemerkt wordt dat voornoemde afvalstoffen naar verwachting slechts in relatief beperkte mate zullen worden 
verwerkt en dan nog uitsluitend, voor zover thermische reiniging noodzakelijk is/een toegevoegde waarde heeft 
i.e. de concentraties aan organische verontreinigingen (olie, PAK, e.d.) zodanig hoog zijn dat hergebruik niet 
mogelijk is of verdere verwerking wordt belemmerd. 
De voorgenomen installatie blijft primair / in hoofdzaak gericht op reiniging van thermisch reinigbare grond en 
teerhoudend asfalt. De totale doorzet van deze (alternatieve) stromen zal naar verwachting beperkt zijn tot max. 
30% van de geplande doorzet per lijn, d.w.z. 75 kton/jaar per lijn. 

de thermische rcinigingsinstallatic van SITA Remediation in Utrecht (voor verontreinigde grond en in hoofdzaak 
voor TAG) is in 2005 overgenomen door BRC (geen lid NVPG), die tevens de inrichting van Neminco in 
Rotterdam exploiteert. 
oorspronkelijk was ook 'slraalgril' als een potentieel thermisch rcinigbarc afvalstof genoemd. Verwacht wordt 
echter dat veelal/altijd sprake zal zijn van extractief i.p.v. thermisch reinigbarc partijen. 
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§ 2.2 Doel en motivering van de voorgenomen activiteit 

2.2.1 Doelstelling 
l)c Theo Pouw-grocp richt zich met name op de gww-sector. De positionering ligt in het fungeren als supermarkt 
voor de aannemcrij (one-stop shopping). De strategie van Theo Pouw voor de middenlange termijn kan als volgt 
worden omschreven: 
• Ontwikkeling van dependances voor de hoofdvestigingen in Utrecht en Eemshaven c.q. uitbreiding van de 

activiteiten zowel qua aard als qua omvang en geografische spreiding, waarbij de aandacht ook en in 
toenemende mate op het buitenland6 zal worden gericht; 

• Verder ontwikkelen van hoogwaardig(er) primaire en secundaire bouwstoffen. 
Binnen de inrichting te Utrecht zijn inmiddels grootschalige installaties operationeel voor de bewerking van puin 
(vergunde capaciteit 1 miljoen ton/jaar) resp. de verwerking van verontreinigde grond, zeefzand, RKGV ca . 
(vergunde capaciteit van 750 kton/jaar). Met de inrichting in Eemshaven is de vergunde verwerkingscapaciteit 
van de Theo Pouw-groep inmiddels (meer dan) verdubbeld. 
Tot op dit moment is binnen de Theo Pouw-groep een thermische reinigingsinstallatie nog niet beschikbaar, 
Zeker gelet op het eigen aanbod van teerhoudend asfalt (200-250 kton/jaar) is hieraan wel dringend behoefte. 
Het voornemen is dan ook primair gericht op oprichting van een eigen TAG-reinigingsinstallatic. 
Uit praktijkgegevens blijkt dat bij de reiniging van TAG netto-energie vrijkomt. Deze energie zou prima kunnen 
worden benut voor gelijktijdige behandeling van 'calorie-arme' minerale afvalstoffen zoals verontreinigde grond 
e.d. 

De doelstelling van het voornemen luidt dan ook als volgt: 
Oprichting van een installatie voor de thermische reiniging van teerhoudend as/alt en gelijktijdige reiniging van 
verontreinigde grond en andere minerale a/valstoffen tot nuttig toepasbare secundaire bouwstoffen, op een 
bedrijfseconomisch en milieuhygiënisch verantwoorde wijze. 

Met het initiatief wordt invulling gegeven aan het beleid om zoveel mogelijk afvalstoffen -eventueel na 
bewerking/reiniging- geschikt te maken voor nuttige toepassing in de vorm van grondstoffen- en 
materiaalhergebruik. Het past daarmee (ook) onder meer in het provinciaal streven, zoals vastgelegd in 
Provinciaal Omgevingsplan (POP) en de uitvoeringsnota 'Grondstromenbeleidprovincie Groningen' (getiteld 
van Last naar Lust), naar een duurzaam grondstoffengebruik. Hiermee wordt voorzien in de benodigde 
grondstoffen, zonder dat er sprake is van verspilling en uitputting van voorraden. Dit gaat samen met behoud en 
versterking van de fysieke kwaliteiten van de omgeving. 

2.2.2 Beoordelingscriteria 
Door Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen worden de volgende randvoorwaarden voor haar besluitvorming 
omtrent de voorgenomen activiteit gehanteerd (in willekeurige volgorde): 
• bedrijfseconomisch verantwoord c.q. lage investerings- en exploitatiekosten door toepassing van: 

* bewezen techniek (hoge mate van bedrijfszekerheid); 
* zo gering mogelijke complexiteit van de bedrijfsvoering en gerealiseerde techniek/installaties. 
» zo groot mogelijke flexibiliteit; 

• milieuhygiënisch verantwoord; 
* passend binnen wet- en regelgeving (zie ook hoofdstuk 3); 
* ruimtelijk inpasbaar (binnen de inrichting en daarbuiten (bestemmingsplan); 

In het hiernavolgende wordt hieraan nader aandacht besteed. 

zowel ten aanzien van het bieden van bc- en verwerkingsmogelijkheden voor buitenlandse partijen met de 
Nederlandse vestigingen van Theo Pouw als ten aanzien van mogelijke realisatie van (neven)vestigingen in het 
buitenland 
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•SEI <h) 
§ 2.3 Motivering en uitwerking keuze uitvoering voorgenomen activiteit(en) 

2.3.1.1 Locatie 
Zoals aangegeven beschikt Theo Pouw inmiddels over (4) locaties, te weten (1) Utrecht, (2) Lelystad, (3) Weert 
(BSN) en (4) Eemshaven. 
Gelet op het ruimtebeslag van de installatie incl. daarmee samenhangende opslag(capaciteit) voor ongereinigde 
en gereinigde materialen, komen de (3) eerstgenoemde locaties niet in aanmerking voor oprichting van de 
thermische rcinigingsinstallatie. 
De vestiging te Weert is niet aan water gelegen, waardoor transport niet per schip kan plaatsvinden. Daarnaast -
en dit geldt ook voor de vestiging in Utrecht- is hier sprake van een bestaande inrichting, die reeds volledig door 
de andere activiteiten ter plaatse wordt benut. De vestiging Lelystad is te klein. 
De vestiging Eemshaven is groot (25 ha), direct gelegen aan groot vaarwater (waardoor transport in grote(re) 
schepen kan plaatsvinden) en tot op dit moment nog niet volledig benut. 
Er is ruimschoots voldoende tcrreinoppcrvlaktc beschikbaar voor opslag (die bovendien reeds is vergund) en de 

•
installatie zelf. Eventueel noodzakelijke aanpassingen van de bestaande inrichting (inpassing logistiek, 
elektrische voorziening e.d.) in verband met de nieuwe installatie kunnen nog relatief eenvoudig worden 
aangebracht. 

Dit betekent dat realisatie van een thermische reinigingsinstallatie uitsluitend binnen de inrichting te Eemshaven 
zal (kunnen) plaatsvinden en verder door Pouw (in het MER) zal worden uitgewerkt. 

2.3.1.2 Capaciteit 
Zoals aangegeven is de installatie primair gericht op de thermische reiniging van 'eigen' teerhoudend asfalt in 
een geschatte hoeveelheid van 250 kton/jaar. Berekend is dat het energie-overschot bij reiniging van 200 
kton/jaar aan TAG voldoende is voor simultane reiniging van ca. 400-450 kton/jaar aan verontreinigde grond ca . 
Deze hoeveelheid is echter naar verwachting niet beschikbaar; derhalve zal gelijktijdig met de TAG-reiniging ca. 
250 kton/jaar aan thermisch reinigbare grond worden gereinigd. 

Dit betekent dat de installatie zal worden ontworpen op een totale doorzet van 500 kton/jaar. 

2.3.1.3 Technische uitwerking 
In het LAP (Hoofdstuk 16: Mengen) alsmede de Nota De Verwerking Verantwoord is het volgende gesteld: 
" verontreinigde grond en bagger zijn onderdeel (geweest) van het milieucompartiment (water)bodem en moeten na reiniging 
iveei dei I uit kunnen maki n van ile (wutei Ihodcm Het mengen van verontreinigde grond en bagger met wi.leie ,i!uil\tnl/en Is 

•

niet toegestaan 
Dit betekent dat verontreinigde grond (en baggerspecie) tijdens opslag en reiniging derhalve altijd gescheiden 
moet blijven van TAG en andere minerale afvalstoffen (niet-zijnde grond). De bestaande reinigingsbedrijven 
voor deze materialen passen in het kader van deze scheiding een vorm van 'batchgewijze' verwerking toe. 
Daarmee wordt echter geen optimale benutting gerealiseerd van het energie-overschot dat in TAG aanwezig is. 
Om die reden zal Theo Pouw een installatie oprichten bestaande uit 2 lijnen: 
• de TAG-lijn voor (hoog-calorische) stromen verontreinigde bouwstoffen niet zijnde grond (TAG e.d.) met 

een ontwerpcapaciteit; 
• de Grond-lijn voor (laag calorische) stromen thermisch reinigbare bouwstoffen zijnde grond. 
Deze lijnen worden uitsluitend rookgas-zijdig gekoppeld ten behoeve van de benutting van de restwarmte uit de 
TAG-lijn. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat gekozen is voor een bewezen techniek en dito schaalgrootte. 
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2.3.1.4 Flexibiliteit 
De installatie zal worden ontworpen en bedreven, zoals hiervoor genoemd. Dit laat onverlet dat bij pickaanvoer 
van een bepaald materiaal, de gehele installatie d.w.z. beide lijnen voor een stroom kunnen/zullen worden 
ingezet. De maximale doorzet aan TAG dan wel verontreinigde grond bedraagt daarmee 500 kton/jaar. 

De installatie zal tevens geschikt worden (gemaakt) om, bijvoorbeeld bij tegenvallend marktaanbod, van TAG 
en/of thermisch reinigbare grond, andere minerale afvalstoffen te reinigen. Hierbij wordt in eerste instantie 
gedacht aan de afvalstoffen zoals genoemd in § 2.1.4. Vooralsnog komen de stromen 1-3 in aanmerking voor 
gelijktijdige verwerking met grond in de Grondlijn (tot 30% van de capaciteit c.q. max. 75 kton/jaar), de 
stromen 4-8 zouden gelijktijdig met TAG in de TAG-lijn kunnen worden verwerkt (tot max. 30% van de 
capaciteit c.q. eveneens 75 kton/jaar)7. 

e.e.a. met in acht neming van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen 
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