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1. INLEIDING

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 5 september 2006 een startnotitie

ontvangen van Advies- en Ingenieursbureau Kuiper & Burger namens HVC-afvalcentrale

Dardrecht inzake het voornemen am haar inrichting aan de Baanhoekweg 40 te Dordrecht

uit te breiden met een nieuwe, vijfde verbrandingslijn.

Voar deze uitbreiding zijn vergunningen nodig ingevolge de Wet milieubeheer

(Wm-revisievergunning) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

Voor de Wm zijn Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland het bevoegd gezag en

voar de Wvo de Dijkgraaf en Hoagheemraden van het waterschap Hollandse Delta en de

Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Ingevolge categorie 18.4 van de C-Iijst van het Besluit milieueffectrappartage 1994,

zaals gewijzigd bij besluit van 23 december 2004, Staatsblad 2005/7, is de activiteit

m.e.r.-plichtig.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dragen zorg voor een gecoiirdineerde

vaorbereiding en behandeling van het Milieueffectrapport en de vergunningaanvragen.

De m.e.r.-procedure is van start gegaan met de publicatie van de kennisgeving van de

startnotitie in De Stem van Dordrecht, het Papendrechts Nieuwsblad van 27 september

2006 en het Kompas, editie Sliedrecht van 28 september 2006.

De startnotitie heeft van 2 oktober 2006 tot en met 30 oktober 2006 ter inzage gelegen.

De Commissie voor de milieueffectrappartage heeft op 1 december 2006 haar advies

uitgebracht over de richtlijnen voor het Milieueffectrappart (MER). Tevens zijn inspraak

reacties ontvangen. Deze zijn opgenomen in haofdstuk III.

Gedeputeerde Staten hebben samen met de Dijkgraaf en Hoogheemraden van het

waterschap Hollandse Delta en de Minister van Verkeer en Waterstaat in hun

hoedanigheid van bevoegde gezagen de hiernavolgende richtlijnen vastgesteld. Aan de

hand van deze richtlijnen dient het MER te worden opgesteld.
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II. RICHTLlJNEN VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT

Het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage is bruikbaar en van

zodanige kwaliteit dat wij dit advies, tezamen met onderstaande aanvullingen,

vaststellen als zijnde de richtlijnen voor het op te stellen MER. Het advies van de

Commissie is in hoofdstuk IV integraal opgenomen.

De aanvullingen hebben betrekking op de volgende onderdelen van het advies van de

Commissie.

4. Voorgenomen activiteit en alternatieven

4.3 Alternatieven en varianten

Besteed aandacht aan alternatieven voor het koelen van de verbrandingsslakken.

De reguliere werkwijze is dat de slakken uit de oven in een waterbak worden

gedeponeerd om ze te koelen. Hierdoor bestaat de slak uil circa 25% water. Een

alternatieve werkwijze kan zorgen voor geen of minder slakkenwater waardoor het

aantal transportbewegingen en het alvalwater verminderd zouden kunnen worden.

5. Milieuaspecten

5.1.2 Geur

de volgende informatie dient in het MER beschreven en onderzocht te worden:

a) voor de bestaande lijnen (1 tot en met 4) de 98-percentielwaarden voor 1, 2 en

3 ge/m3 (Odour units);

b) voor 'aile Iijnen' (1 tot en met 5) 98-percentielwaarden voor 1, 2 en 3 ge/m3

(Odour units);

c) voor lijn 5 de 99.5-percentielwaarden voor 1, 2 en 3 ge/m3 (Odour units).

5.4 Water

Breng de effecten in beeld van de alternatieven voor de koeling van de verbrandings

slakken.

Neem in het MER een waterbalans op.

Externe veiligheid

Volgens de leidraad risico inventarisatie zou het bedrijf in de huidige vorm geen risicorelevant

bedrijf zijn. Door de uitbreiding met de vijfde lijn zai het gebruik van ammonia toenemen (ten

behoeve van DeNa,).

Externe veiligheid dienl als apart onderdeel in het MER opgenomen en beschouwd te worden

als toename van gebruik en/of opslag en/of aanvoer van ammonia daar aanleiding toe geven.

Indien er geen toename is dient minimaai aangegeven te worden waarom externe veiligheid

niet aan de orde is of zou zijn.

6. Overige onderdelen van het MER

Vorm en presentatie

Voeg een duidelijke en uitgebreide begrippen- en afkortingenlijst als bijlage toe.
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III. INSPRAAKREACTIES

A. Samenvatting van de ingedlende zienswlizen en advlezen

1. Fam. J.M. Schouten, Jan Steenstraat 25, 3362 XG Sliedrecht

Insprekers brengen In hun zienswljze naar voren dat door de Iigging van de

Inrichting en de overheersende zUidwestelijke wind regelmatig zwarte aanslag aan

de gevels, op tulnmeubels en bestratlng aangetroffen word!. Tevens is het voor

gekomen dat gedurende een hittegoll een alarmfase was algekondlgd in verband

met luchtverontreiniging. Het lozen van koelwater in de Merwede heell een

negatleve invloed op hel oppervlaktewater en zo ook op de omgeving.

Schrljvers maken zich zorgen over de verslechterende luchlkwalileil en hopen dat

de uilbreiding geen doorgang zal vinden.

2. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht

De gemeente Dordrechl verzoekt om In hel MER de volgende aspecten Ie

belrekken:

Lucht: er dient niet slechls rekening te worden gehouden mel procesemissies,

maar ook mel de ullstoot van de voertuigbewegingen van en naar de atval

centrale. Met name gaat het om Iljnstol PM10 en N02, waarvan het uitgangspunl

is dal de grenswaarden in achl worden genomen. Indien dal niel mogelijk is dan

moet in hel MER aangeloond worden dat:

de concenlratie in de builenluchl van de desbelreffende slol als gevolg van

de vergunnlngvertenlng per saldo verbelert 01 lenmlnsle gelijk blijft;

bij een beperkte loename van de concenlratie van de desbelreffende slol,

door een mel de vergunningverlening samenhangende maalregel 01 een

door die uiloelening optredend effecl, de luchlkwalileil per saldo verbelert.

Geur: verzochl wordl om de elsen hlerover uil de NeR (Nederlandse emissle

Rlchllijnen Luchl) Ie belrekken.

Geluid: in verband mel de Iigging van de inrlchling in hel gezoneerde Induslrle

lerreln 'De Slaart' is de geluidsrulmle klein. Nieuwe aclivttetten van een beslaand

bedrljf worden aileen vergund Indlen de 10lale geluidsproductle wordl lerug

gedrongen. Verzochl wordl dil aspect zowel voor de voorgenomen aclivilell als

voor de altematieven uil Ie werken.

Verkeersbewegingen: de geluldsbelasling zal door de loename van hel aanlal

verkeersbewegingen loenemen. Ook hlervoor wordl verzochl dil uil Ie werken

voor de voorgenomen aclivilellen als voor de allemalieven. Tevens dienen

allemalieve Iransportvormen belrokken Ie worden.

Externe veiligheid: verzochl wordl aan dil aspeci in hel MER aandachl Ie

schenken, vooral In verband mel de opslag van NH" de vergrollng van

aardgasleldlngen en de mogelijke nleuwe opslag van gevaarlijke sloffen.

Energie: verzoek om de behandeling 01 Inzel van restwarmle in hel MER Ie

behandelen.
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B. Opmerkingen met betrekking tot de zienswiizen en adviezen

De Commissie voor de milieueffectrapportage heet! de inspraakreacties bij haar

advies betrokken.

Door de Commissie en door de bevoegde gezagen is aan verzoeken van

insprekers, om een bepaalde oplossingsrichting ook in het MER uit te werken, in

deze richtlijnen overwegend tegemoet gekomen. Oil voorzover de zienswijzen

betrekking hebben op het opstellen van richtlijnen voor het MER.

Ad 1

Ten aanzien van de luchtverontreiniging zijn richtlijnen opgenomen in hoofdstuk 5,

onder 5.1.2. Er zal geen rechtstreekse koelwaterlozing op de Merwede plaats

vinden. Over dil aspect worden daarom ook geen richtlijnen gegeven.

Ad2

Ten aanzien van lucht zijn onder 5.1.2 richtlijnen opgenomen, zowel voor de

procesemissies als voor emissies door verkeersbewegingen ten gevolge van de

nieuwe activileilen van HVC.

Eveneens onder 5.1.2 zijn richtlijnen over geur opgenomen. Daarnaast zijn aan

vullende richtlijnen opgenomen onder II.

De geluidsaspecten vanuil de inrichting worden behandeld onder 5.2. Tevens is

daar gevraagd naar de geluidsbelasting door verkeersbewegingen voor de

verschillende varianten en alternatieven.

Richtlijnen op het gebied van veiligheid zijn in de aanvullende richtlijnen opgenomen

onder II. Er wordt overigens geen NH3 (ammoniak) opgeslagen, maar ammonia

(oplossing van ammoniak in water).

AI degenen die zienswijzen hebben ingediend, zullen een exemplaar van deze

richtlijnen toegestuurd krijgen.
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Utrecht,
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Met hovengenoemde brief stelde u (als coordinerend bevoegd gezag) de Commissie voor
de milieuefJectrappcrtage (m.e.r.) in de gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te
brengen voor een milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over de
Uitbreiding van de HVC-afvalcentrale te Dordrecht met een vijfde Hjn.
Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies
van de Commissie aan.

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de tot
standkoming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik
maakt vau haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde
richtlijnen krijgt toegestuurd.

~.
dr.i~
Voorzitter van de werkgroepm.e.r.
Uitbreiding HVC-afvalcentrale te Dordrecht
met een vijfde lijn

In ctschrft aan:
Wal:erschap Hollandse Detla
RiJkswaterstaat Zu[d·Holiand

Pastadres Pastbus 2345
3500 GH UTRECHT

Bezaekadres Arthlf van Schendelstraat 800
utrecht

telelaan (030) 234 7666
telel"" (030) 2331295

e-rreilm er@eia.nl
website www.corrmissiemer.nl



Advies veer richtlijnen veer het milieueffectrappert
Uitbreiding HVC-afvalcentrale te Derorecht met een vijfde Iijn

Advies op grond van artikel 7.14 van de Wet milieubeheer voor het

milieueffectrapport over de Uithreiding van de HVC-afvalcentrale te Dordrecht

met een vijfde lijn,

uitgehracht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland door de

Commissie voor de milieueffectrapportage; namens deze

de werkgroepm.e.r.

Uithreiding HVC-afvalcentrale te Dordrecht met een vijfde lijn,

de secretaris

Utrecht, 1 december 2006

de voorzitte r

~.

dr.ir. G. Blom
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1.

2.

INLEIDING

HVC afvalcentrale locatie Dordrecht heeft het voornemen am haar afvalver
brandingsinstallatie uit te breiden met een vijfde verbrandingslijn met een
capaciteit van 235 kton/jaar. Deze verbrandingslijn zal op termijn twee van
de vier bestaande verbrandingslijnen gaan vervangen, waardoor op basis van
de dan overgebleven drie verbrandingslijnen een totale verbrandingscapaciteit
ontstaat van 365 kton/jaar.

Bij brief van 26 september 2006 is de Commissie voor de milieueffectrappor
tage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de richt
lijnen voor het milieuetrectrapport (MER)l. De m.e.r.-procedure ging van start
met de bekendmaldng 'inspraak op de startnotitie milieueffectrapportage'
door de provincie Zuid Holland2•

Oit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.
verder aangeduid als 'de Commissie' 3 - . Het bedoelt aan te geven welke in
formatie het MER moet bleden am het milieubelang volwaardig in de besluit
vorming mee te wegen. De Commissie bouwt in haar advies voort op de start
notitie. Oat wil zeggen dat dit advies niet zelfstandig leesbaar is, maar in
combinatie met de startnotitie moet worden gelezen.

Via de provincie Zuid Holland heeft de Commissie kennis genomen van de
inspraakreacties en adviezen4 , Dit advies verwijst naar een reac1ie als die
nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale miJieuomstandighe
den of te onderzoeken alternatieven.

HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiele informatie in het
milieueffectrapport. Oat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis bledt voor
het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende in
formatie ontbreekt:
• de emissies naar de lucht bij de verschillende rookgasreinigingvarianten;
• voldoende vergelijkbare (miJieu)informatie over de overgangsfase en over

de eindfase5 ;

• de mogelijkheden voor energie optimalisatie.

Zie bijlage 1.
De bekendmaking is onder andere gepubliceerd in Het Kompas Sliedrecht, gemeentenieuws Papendrecht, De
Stem van Dardt en op WW1}{.pzh.nl . Een kopie van deze bekendmaking uit de De Stem van Dordt is in bijlage 2
opgenomen.
Zie voor de samenstelling tijlage 3.
Zie bijlage 4.
De overgangsfase is een tijdelijke fase van 2 jaar met 5 ve:rbrandingslijnen in bedrijf na dere periode 2ijn in de
eindfase slechts 3 verbrandingslijnen in bedrijf.

I



3.

3.1

3.2

ACHTERGROND EN BESLUITVORMING

Achtergrond locatie- en techniekkeuze

Breng in beeld welke (milieu)argumenten he bben geleid tot keuze voor uit
breiding met een 50 verbrandingslijn op de huidige locatie. Geef aan of er an
dere locatiealternatieven zijn overwogen en zo ja, waarom dere zijn afgevallen.
Betrek hierbij de gebiedsvisie Merwedehavens en het nieuwe bestenunings
plan.

Onde rbou w in het MER de noodzakelijkheid om gedurende twee jaar een ver
hoogde te verguunen verbrandingscapaciteit van 475 kton/jaar in bedrijf te
hebhen.

In de startnotitie wordt voorgesteId in het MER sIechts een verbrandingstech
niek te beschrijven, namelijk integrale verbranding van huishoudelijk afval
door middel van een luchtgekoelde roosteroven. Motiveer waarom andere aI
ternatieven buiten beschouwing worden gelaten, zoals:
• afvalscheiding met nuttig hergebruik van fracties in combinatie met ver-

branding (hogere energierendementen);
" altematieven voar verbranding, roals vergassing;
o altematieven vaor de roosteroven, zeals de wervelbedoven;
• altematieven met zuurstofverrijkte lucht.
Een onderbouwing door middel van een geactualiseerde afweging van dit on
derdeel ult het MER HVC Alkmaar kan biertoe als leidraad dienen.

Beleidskader en te nemen besluit(en)

De te nemen besluiten zijn goed weergegeven in de startnotitie en kunnen
overgenomen worden in het MER.

Het onderdeel beleldskader ontbreekt in de startnotitie. Geefin het MER kort
aan welke randvoorwaarden en uitgangspunten gelden bij dit voornemen.
Verwijs hierbij naar de beleidsnota's, (ontwerp-)plannen en wetten, waarin
deze zijn of worden vastgelegd. Denk bierbij vooral aan de uitwerking van
kaders die direct en substantieel van invloed zijn op de milieuefTecten van het
initiatief.

Destilleer in ieder geval de van belang zijnde randvoorwaarden uit de volgende
beleidskaders:
e natuurbeleid, Natuurbeschermingswet en Flora en Faunawet;
• afvalbeleid, het landelijk afvalbeheersplan (LAP) en het besluit verbran

ding afvalstofTen (BVA);
• de IPPC6 richtlijn met de van toe passing zijnde BREF 'S7;

o emissiebeleid, e:missieplafonds vaor de verschillende staffen.

6 Integrated Pollution Prevention and ControL
7 Best Available Technology Reference Documents.

2



4.

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

Fasering

Maak bij de beschrijving van de alternatieven, varianten en milieueffecten een
duidelijk onderscheid tussen enerzijds de overgangsfase met 5 operationele
verbrandingslijnen en anderzijds de eindfase met 3 operationele verbran
dingslijnen.

Het MER moet over zowel deze overgangsfase als de eindfase voldoende verge
lijkbare (milieu)informatie bieden van eenzelfde detailniveau.

Beschrijving voorgenomen activiteit

Procesbeschrljving

De startnotitie bevat een goede aanzet voor de procesbeschrijving. Ga in aan
vulling hierop in op:
• de installatie met bijbehorende procesomstandigheden (voor de oven bij

voorbeeld verblijftijd gasfase en vaste stof, temperatuurprofiel, zuurstof
gehalte) en de koppeling met overige inrichtingsonderdelen;

• de stoomcondities na de oververhitter (temperatuur, druk) en de omstan
digheden waardoor de?'" al dan niet gelimiteerd worden (bijvoorbeeld de
relatie tussen brandstofsamenstelling en de maximale ketelwandtempera
tuur);

" de wijze waarop de roosters gekoeld worden;
I) de toe te passen rookgasreiniging en de effectiviteit daarvan, onderbouwd

met recente ervaringsgegevens van HVC Alkmaar;
• bandbreedtes in ongereinigde en gereinigde rookgassamenstelling als !'i"

volg van de wisselende samenstelling van aangeleverd huis- en bedrijfsaf
val;

• storingsgevoeligheid;
• hoeveelheden en kwaliteit van reststoffen.

Massa en energiebalans

Geef voor de totale installatie weer:
I) een volledige massabalans;
• een gedetailleerde energiebalans waaruit het Ie realiseren energetisch

rendement (elektrisch en thennisch) eenduidig kan worden afgeleid en
waaruit naar voren komt hce afhankelijk het rendement zal zijn van even
tuele afzet van stoam ofrestwarmte;

• de C02- balans, met daarin de vermeden 'fossil-fuel C02' emissie dankzij
de netio energiebijdrage van de installatie.

3



4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

Emissies naar de lucht

Geefvoor de verschillende varianten en altematicven de volgende ernissiecon
centraties naar de lucht afkomstig van de HVC verbrandingsinstallatie weer:
• fijn stof (PMlO en PM2,,8), NOx, zware metalen (Cd, Hg), dioxines, dibenzo

furanen en zure componenten zoals S02, HCI en HF.

IPPC-richtlijn

Geef aan hoe in het ontwerp van de installaties rekening is gehouden met de
IPPC-riehtlijn en de inhoud van relevante technische referenties, zoals ver
woord in de BREF-documenten. Dit betreft in ieder geval de BREF's voor:
• afvalverbranding (BREF-WI);
• afvalverwerking (BREF-Wf);
• industriiHe koelsystemen (BREF-CVS);
• op- en overslag (BREF-ESB);
• energie-efficientie (BREF-ENE);
• monitoring (BREF-MON);
• economic en cross mediaeffecten (BREF-ECM).

Inrichting van het terrein

Geef een duidelijke beschrijving van de inpassing van de te realiseren nieuwe
voorzieningen op het terrein van de bestaande inriehting, oak wat betreft op
slag, overslag en logistiek.

Verkeer

Breng in beeld welke verkeerstromen (routes, type verkeer, tijdstippen over de
dag(week) de installatie oproept. Maak hierbij onderscheid in de huidige situ
atie (4 lijnen), de tijdelijke situatie (5 lijnen en houwverkeer) en de eindsitua
tie (3 Hjnen). Be steed hierbij ook aandacht aan de te verwachten toekomstige
verkeerstromen binnen het Merwedehavengebied.

Onderhouw de logistieke aanvoer van huisvuil, geefinziehtin de mate waarin
de aanvoer van huisvuil kan varieren en hoe hiermee wordt omgegaan.

Beschrijf de (on)mogelijkheden van aanvoer van huisvuil en afvoer van rest
producten over water, spoor en over de weg.

De velwachting is dat binnen afaenbare termijn de Europese Unie grens- dan wel streefwaarden za1 vaststcllen
voor PM2,S. ludien deze van kracht zijn op het moment dat het besluitgenomen wordt, moeten de gevolgen van
het initiatief voor de PM2,s-cancentraties worden beschreven, vergelijkbaar met de bescluijving voor PMIO en
NO::!. Daarom wordt aangeraden de PM2,s-concentraties oak in beeld te brengen.

4



4.3

4.4

4.5

Alternatieven en varianten

Binnen de voorgenomen activiteit zijn diverse varianten mogelijk. Vergelijk in
het MER ten minste de volgende varianten:
o energieoptimalisatie voar zowel hogere stoomconclities alswel afzet van

elektriciteit en warmte in de omgeving;
• toe passing van doorstroom koeling in de condensor(s), dit am de mogelijke

milieuvoordelen hiervan, waaronder geluidsreducties in beeld te krijgen;
• rookgasreiniging door middel van droge en semi-droge technieken, die de

emissies naar de lucht en water verder terugdringen;
• toepassing van andere SCW de-NO, technieken in plaats van oxykat.

In het MER dienen dere varianten op een vergelijkbaar detailniveau als de
voorgenomen activiteit uit 4.2 uitgewerkt te worden.

Referentiesituatie

De Commissie onderschrijft OOt het in de startnotitie weergegeven nulaltema
tief geen reoel altematief is. Gebruik dit nulalternatief als referentiesituatie
voor de beoordeling van de diverse milieue£tecten van de nieuwe inrichting.
Beschrijf hierin de huidige situatie en (vergunde) autonome ontwikkeling van
de bestaande HVC inrichting. Besteed bij deze beschrijving specifiek aanOOcht
aan milieuaspecten geneemd in hoofdstuk 5.

Meest milieuvriendelijk altematief

Het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) meet:
• uitgaan van de beste mogelijke technieken ter bescherming en/of verbete

ring van het milieu;
o binnen de competentie van de initiatiefnemer Jiggen.

De startnotitie bevat een goede aanzet voar cen mma. Naast de benoemde
minimalisatie van milieueffecten dient ook aanOOcht besteed te worden aan
de (extra) mogelijkheden van energieoptimalisatie binnen het Merwedehaven
gebied. Bij mlnimalisatie van milieueffecten denkt de Commissie met name
aan het (verder) terugdringen van emissies naar de lucht.

, Selective Catalytic Reduction.
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5.1

5.1.1

5.1.2

MILIEUASPECTEN

Lucht

Gevoelige objecten

Breng de gevoelige oqjecten voar imrnissies van luchtverontreinigingen binnen
de invloedsfeer van HVC Dordrecht in beeld.

Immissies

Bereken met actuele berekeningsmodellen!O voor de verschillende varlan1en
en alternatieven de immissieconcentraties alkomstig van de HVC verbran
dingsinstallatie. Breng deze in combinatie met de heersende achtergrondcon
centraties in beeld gerelateerd aan de huidige normstelling. Geef de versprci
ding en belnvloeding van de omgeving weer op kaar!. De volgende immissies
van de verbrandingsinstallatie moeten in beeld zijn: (fijn) stof (PMlO, PM"sll)
NO" zware metalen (Cd, Hg), dioxines, dibenzofuranen en zure componenten
zeals SO" HCI en HF. Betrek de ervaringscijfers van HVC AIkmaar en HVC
Dordrecht bij de uitkomsten van de berekeningsmodellen.

Breng eveneens de immissies aan (fijn) stof (PMlO en PM2,sll) en NO, als gevolg
van verkeersbewegingcn alkomstig van HVC in beeld!o. Breng de immissies in
comhinatie met de heersende achtergrondconcentraties in beeld gerelateerd
aan de huidige normstelling. Geef aan of en zo ja in welke mate de normen
voor CO en S02 worden overschreden. Geef de verspreiding en belnvloeding
van de omgeving weer op kaart.

Cumuiatie
Geef de immissies aan (fijn) stof (PMIO en PM2,S!!) en NO, als gcvolg van het
totale initiatief voor de verschillende varianten en alternatieven gccumuleerd
weer, dus zowel de irnmissies van de verbrandingsinstallatie gecombineerd
met de immissies van verkeer. Breng deze immissies in combinatie met de
heersende achtergrondconcentraties in beeld gerelateerd aan de huidige
normstelling. Geef aan of en zo ja in welke mate de normen worden over
schreden. Geef de verspreiding en belnvloeding van de omgeving weer op
kaar!.

GenT
De startnotitie geef! een goede aan",t voor het milieuaspect geur. In de start
notitie is aangcgeven dat een gcsloten loshal en een gcsloten slakken
transport- en opslagsysteem gcreaJiseerd gaan worden. Hiermee nemen gcu
remissies in de eindfase naar verwachting af. Breng in aanvulling op de start
notitie de geurbelasting voor de omgeving in beeld door middel van kaarima-

10 De methodiek meet voldoen aan het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwalitcit (Mrv) van 27
november 2006.

11 De verwacbting is dat binnen afzienbare termijn de Europese Dille grens- dan we! streefwaarden za1 vaststellen
voor PM2,S. Indicn deze van kracht zijn op het moment dat het besluit genomen wordt, moeten de gevolgen van
het initiatief voor de PM2,s-concentraties worden beschreven, vergelijkbaar met de beschlijving voor PMIO en
N02. Daarom wordt aangeraden de PM2,s-concentraties oak in beeld te brengen.
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5.2

5.3

teriaal met daarop de 98 percentiel contouren van de verschillende varianten
en altematieven.

Geluid

Breng de geluidsbelasting door de installaties op kaart in beeld voor de ver
schillende varianten en altematieven. Houd bij de geluidbelasting van de in
stallatie(s) op de omgeving rekening met de voor HVC beschikbare geluids
ruimt.e12 .

Bekijk de geluidsbelasting van verkeer voor de verschillende varianten en al
ternatieven. Geef aan of en zo ja waar de geluidsbelasting langs de Baan
hoekweg significant toeneemt (groter of gelijk aan + 1 dBA) door extra ver
keersbewegingen van tNC. Op deze locaties zal de geluids belasting als gevolg
van het verkeer nader in beeld gebracht moe ten worden.

Natuur

Gebiedsbeschenning
Ga na of door immissies van verzurende stoffen effecten op verzuringgevoelige
natuur in nabijgelegen Natura-2000 ge bied (Bieshosch) te verwachten zijn13 •

am te bepalen in hoeverre (negatieve) effecten kunnen worden uitgesloten zijn
achtereenvolgens de volgende stappen noclig:
1. Aan de hand van de voorspelde emissies in de overgangsfase en in de

eindfase nagaan, voor met name potentieel verzurende stoffen, in hoeverre
deze leiden tot toename van irnmissies binnen het Natura-2000 gebied;

2. Wanneer er sprake blijkt van een verwachte toename van immissies biu
nen het Natura-2000 gebied, nagaan in hoeverre ter plaatse verzuringsge
voelige kwalificerende soorten en habitats voorkomen;

3. Inclien ook OOt het geval is, op hasis van expert judgement! waar mogelijk
aan de hand van literatuurgegevens aangeven in hoeverre deze venvachte
toename van de immissie tot effecten kan leiden op ter plaatse aanwezige
verzuringsgevoelige kwalificerende soorten en habitats.

Mocht na het doorlopen van stap 1 tot en met 3 blijken OOt effecten niet kun
nen worden uitgesloten l dan is de voorgenomen activiteit in principe vergun
ningplichtig op grand van artikel 19 f van de gewijzigde Natuurbescher
mingswet 1998. Dan client bij de vergunningaanvraag een passende beoorde
ling te worden overlegd.

Soortenbeschenning
Ga na voor welke soorten er eventueel een ontheffing ingevoIge de Flora- en
Faunawet zaI (moe ten) worden aangevraagd.

12 De gemeente Dordrecht heeft in een 2ienswijze (inspraalo:eactie 2) laten weten dat hun uitgangspunt is de
geluidsruimte te verminderen. Daamaast is aangegeven dat in totaal tot maximaal een gelijkliijvende
geluidsruimte vergtmd kan worden.

13 Ditis de orientatiefase in het kader van de Natuurbeschermingswet
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5.4

5.5

5.6

5.7

6.

Water

Breng de toejnssingen van koel- en proeeswater bij de versehillende varianten
en alternatieven in beeld. Besteed hierbij aandaeht aan waterzuivering en Ie
verwachten verontreinigingen.

De Commissie heef! tijdens het loeatiebezoek vernomen dat geen clireete 10
zing van koelwater op oppervlaktewater plaatsvindt. Dit aspect hoefl dan oak
niet verder uitgewerkt te worden in het MER.

Breng de effeeten van de benocligde bouwputbemallng vaal' de nieuwbouw in
beeld. Besteed hierbij aandacht aan het voorkomen van de verplaatsing van
grondwaterverontreinigingen uit de naastgelegen stortplaats en het baggerde
pot 3' Merwedehaven.

Storingen, onderhoud en calamiteiten

Inzicht client te worden gegeven in de maatregelen welke worden genomen mn
de risico's bij (ernstige) storingen, groot onderhoud dan wei "incidenten' Ie
beperken, met name ten aanzien van het vrijkomen van voar mens en milieu
gevaarlijke stoffen naar bodem, water en lucht.

Landschap

Visualiseer de nieuwe installatie in het landschap, bijvoorbeeld door middel
van foto impressies vanuit versehillende kenmerkende standplaatsen in de
omgeving.

Reststoffen

Breng voor de resulterende reststoffen (bodemas, vliegas, rookgasreinigingre
siduen) de mate van herge bruik, afZetmogelijkheden en mogelijke knelpunten
hierbij in beeld.

OVERIGE ONDERDELEN VAN RET MER

Voar de onderdelen "vergelijking van altematieven", «samenvatting van het
MER", "Leemten in kennis" en "evaluatieprogramma" heeft de Commissie geen
aanbevelingen naast de wettelijke voorsehriften.
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bij het advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport
Uitbreiding HVC-centrale te Dordrecht met een vijfde lijn

(bijlagen 1 tim 4)



BIJLAGE 2

Kennisgeving van de startnotitie
in "De Stem van Dordt" d.d. 27 september 2006

prov.il>cje: --
zumHOLLAND

Bl2'hmdmaI<illg:
lmpt'auk l>l:m:1:notitk rni!i~u~n~dm'ppl)nag~

OtlumW(::l'P
('l?dlwllti~ ...rtk SWieH van Zuld·Holtand h~bbcn, ten behoev(' \.lan cen QJ) tr.- H~ll~r:. Mi!kll~(fectrapPoft

(MER), (ip 5 s<?prcm'l>0.l" ~\(){lfi N\l~ sta.flJ:V.ltiHl~ HlIt";lllg('U \'iHl rrvCiJf,o;lk~Htt--.lJe, JOC3.c!e Dord~'echt <Ian
de llaaJUlock-wcg 41) l:e Dortl~dll. HVCarvak(>l;tr;Il~, l.<lC;lli" D>:):t(1n\dH: i!, 1~l,'X1 <llld'-'ld~e "',m BVC.
g<;:v~stigdhl Alkinaar.

HVC~lv;~keIlU·"Jc, !"calie D(ltdr(:cltt (\'oQrhcen G",vuc{o) hc(>ft net voornr.mr.l: om !l;:;tf
afY«lwfl:mmdil~g~jnstallatietiit te bt~jden met e~m vljfdc VCl'Dl:<luclingslijn.

MerQpmaat
Dool: d~ provincie Zllkl·Holl-and word.. ~r;n 'M/;,l;' oj> tnailt' hdeid ge~'oe:rd,[l{" gmr:dge<la<:bte hk'rvan is
uat inlwl.ld en proce<!ure wordell toegNflp.den o.P rle 1>c1;).l1g!ij.kste g<?\'OI,gr.n mOl: het mi.lkll. lk
K~1l21!IItt)gelijkhedenvall de iojtj<ltiefnem~ten M bek-i(l~vrijhejd Y<lil de bl~v~gdl~ ;:llMm\l:iw1. In d;Jt
k.....del" m:hi:eB wi) het \Ian bel.mg dat<ic ui(,\'ocringsvarj;,mten ter rcllJct1e-·lI;m gcur en gcluid en ~'"n ~k

i1missk,; V,l11 divl~n;l~ >«lOcu nallr kt:ht en -wat~r ~l) ·het ME{{ werden lx:schreven.

l)rocedure
VOo! deu <:lctMtdr mocten ~'crgt1nningellor grollG Villl <w, W~t m~lbd}dl(:l!r (Wm} 1m de WN
\fI,mmtrl;:injgiru~olJpetvlaktewat~renIW'/O! worden <l<lng:<,.nil<lgrl blj rt-s.pectir:v<?.Iijk Geoe.lI11rer:ult
Sl:<111~!IVml ZUltHiollilnd en hetVVat.f!f$d~ap UolJ:mdso:t' tldta en mogclijk utj Rijkswaterstaa!:Zuid·
Holland even~n$ \'!lor (ie Wvo indien bcsloten wordt d;lt kodw'J-ter geloo~c. 1.1I WOrden oil
r\jl<i:W::ltl?f<?::l, VO(jrdatdez~ n;myragcn hI bchunuding ktltlnl!n wonll'li g:el\Om~ll di~m d'..)u!" J~
initIMil~rIl<?m{~!'"~"'xw 00.7.e aCI~l'itP.i1 ('~l~ MJiR t~ wOJ:lJe:n (lpge.~tl!kl. Gl'<kputl'{1I'<Ie Stato<!(l v.m Zmd
Holland ccotdi!lercn ttl:: l'o<trbl1':rdlling (',ll <k !:leh'll:l.lldillg V,in dl~;.;('n),.~.T'prOl:l:dll,:r('. Getll!puf:(~v.::-df.

St.·netl v>ln Zuid..HoIl.:md, hetW"tcnch<ip Hollands\? Delta I.!)] Rijl.;:>waf~irsIMt 2\lid·HoHa:J.<1 zBHr?ll dl~

d<'htl:jl'I(~J~ opstelhm W"Maan h~t MER z<=.t mo~ten \'oIctoen

[n7.«ge
fit? SI;JJlllotlti(' ~1Xlr ,1(' ll.'l.l':r,p;:nc~clu·;I'.lig~ me! ingang vall 2 (fktl..)b~.. 2~ll6 wt 'm 1l:l!!t)O oktobCl" 20:::6
::>p \>}~r1fdi!f,l~n l~ir in:t,,1ge:
n bi.! de Vire<:tie Gro~l1, W<ltt!r ~n Milieu van d{) \);Y.'I<"lnr.J.t 7.·u).d·H('lHand., ~<amf;r n ,~(j5, tijdens

kal/ti)QrIlr<:l), 2uid-l'Jol1alldpldn 1 tc Den Ha<lg, td.nr. (070) 44t 73 24;
b~i dl! Mili'mdi",ust"7-uit!-r-l(!l1iBld Zuid, tijd<-U":i k<mtwnmm, NOlJldelldi)k Z5() ~e Dordr-,"cht, till.IIL
(078} (i,IS US HO;
ill dt: t,jo!iothl!ek \,'Ml- het WHt~r::ch<lv Hollandsc Dr.h:a, I'J.l1 9.1l(>·'t!:i.{\:J UUt. Jobm de Wittr:r.rMt. ,iO
t~ Dordrecht. tel.ot'.I071;l) 639 7·j 0:>:
ill gr.hlH1Vl De M;ms Vim Rijks\'m.tl'1'$til:l1 Zuii!·HoH,md, tijden":i ktmworul"r~n. nO(JmpJl'S ;wo t>::
R<>ttf;rcJtlm. Wl.1l-f. (Ui«; 4(!;'. (,,1 n,!1.74;
iII h"t g<:meel1tek:tntoo(" Val::' SHedrccht. afdding RQVM. tijdew; kimr.()On'.r~:a,111<1I1,>,:ti.IlV{('g j·l.

t('l.nl'. (.>1,84) 49 59 67;
in rl" gr.in(!r.ntl~wi;ll:dill lwt g<,ml~mJ~(~hnisvmll'ap<:ll<ll·'.~dlt,Vim 8.300t4.:VJI<Ur, M<itk't i<:!... Id ;H.
(07(;) 6.n 89 11.

tlllitr.:11 kalltoorUI'<:a is in7,~gc \'3.1' (!oJ stnkkefl mos\c;W~!l" te1t?fQt1i,H:!Jt? af.~pm;l.k.

J..icll.$wlj'lP.11
fell iedr.r kHn tot P.rI mel ,W olttohm' :WHti ~dlrifl:dijk I~J~rofl:U>oddillg zijn zimw.-'/ij;.;<? (iVe:: de iiltlvU<!
van dr. 1\0% Q',) tP. .~td~p.::l no::htl,\ixle::l )]il;j,r'lo::p.n Jm~n£lm. Sc:IIl:jfi:l!l~ikl~ ziemwij::ert klmt 11 imlil~nl,':l hij
ht:t co1kgp. van Gl~,kpl1k<?f<k Statp.n V>ltJ 7.tlid·Ht>IJ.and, Posth~l!; !}{!60-~. :l.501J LP l),~n HM!J.{, OndE!f
"'J!l'mdd~ng '(..til DGW"M 21]06/120'35. rkarb!j kiln wQrd;:;n verzochl ('lm pen;.oolli.ijke gcg(';Vi;ns nid
lw,k!md Ie Bwken. Ift);)r !let n,,~rVOlcn t.l'en.gen 'l..tn mOJ".dclingr. densYl'.\izf;'fl hml U<::Qltta.C"1 opn"IHl::n
IW~~ de Il:~{~r M.(;. R'.:mL tdJIT.(Q;Gj 44'1.?:) 17·

mrtKtfFffJl:m!X1ummr2@
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BIJLAGE 3

Projectgegevens

Inltlatiefnemer: HVC afvaleentrale loeatie Dordreeht

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland

Beslnlt: Vergunningverlening Wet rnilieubeheer en Wet verontreiniging
oppervlaktewateren

Categorle Gewijzlgd Beslult m.e.r. 1994: C 18.4

Activltelt: Uitbreiding afvalverbrandingsinstallatie met een vijfde verbran
dingslijn

Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 27 september 2006
riehtlijnenadvies uitgebraeht: I december 2006

Bljzonderhe den:
De Comrnissie besehouwt de volgende punten als essentiele informatie in het
milieueffuctrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor
het meewegen van het rnilieubelang in de besluitvorrning, als de volgende in
formatie ontbreekt:
• de ernissies naar de lueht bij de versehillende rookgasreinigingvarianten;
• voldoende vergelijkbare (rnilieu)informatie over de overgangsfase en over

de eindfase 14 ;

• de mogelijkheden voor energie optimalisatie.

Samenstelllng van de werkgroep:
dr .ir. F.G. van den Aarsen
ir. J.J. Bakker
dr.ir. G. Blom (voorzitter)
ing. A.J. Dragt
ir. J.E.M. Lax

Secretarls van de werkgroep:
drs. S.J. Harkema

14 De overgangsfase is een tijdelijke fase van 2 jaar met 5 verbrandingslijnen in bedrijf na deze perio.1e zijn in de
eindfase slecl1ts 3 verbrandingslijnen in bedrijf.
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Lijst van inspraakreaetles en adviezen

nr. datum persoon of instantie plants datum van
ontvangst
Cie. m.e.r.

I. 20060929 Fam. J.M. Schouten Sliedrecht 20061026
2. 20061030 Stadsontwikkeling Dordrecht Dordrecht 20061106



Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport
Uitbreiding HVC-afvalcentrale te Dordrecht met een vijfde Iijn

De HVC afvalcenlrale localie Dordrechl wil haar
afvalverbrandingsinslallalie gaan uilbreiden mel een vijfde
verbrandingslijn mel een capacileil van 235 klon/jaar. Deze nieuwe
verbrandingslijn zal op lermijn !wee van de "er beslaande
verbrandingslijnen gaan vervangen, waardoor op basis van de dan
overgebleven drie verbrandingslijnen een lolale
verbrandingscapacileil onlslaal van 365 klon/jaar. HVC
afvalcenlrale localie Dordrechl is een onderdeel van HVC, een
afvainuisbedrijf in eigendom van ongeveer 60 gemeenlen en
gevesligd Ie Alkmaar.

Om de geplande uilbreiding mogelijk Ie maken moelen de
provincie Zuid-Holland en hel walerschap Hollandse Della diverse
besluilen nemen. Voorafgaand aan deze besluilen word! een
milieueffeclrapport (MER) opgesleld door HVC. De Commissie
voor de milieueffeclrapportage adviseert in dll advies over de
richllijnen waar dil MER aan moel gaan voldoen.
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