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1. INLEIDING 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 20 september 2006 een startnotitie ontvangen 

van Neminco B.v. te Vondelingenplaat-Rotterdam voor de oprichting van een tweede installatie 

voor de thermische reiniging van 2,25 miljoen ton (teerhoudend) asfalt per jaar te 

Vondelingenplaat-Rotterdam. 

Voor de oprichting van deze installatie zijn vergunningen nodig ingevolge de Wet milieubeheer 

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

Voor de Wet milieubeheer zijn Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het bevoegd gezag en voor 

de Wet verontreiniging oppervlaktewateren de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Dijkgraaf 

en Heemraden van het waterschap Hollandse Delta. 

Ingevolge de categorieen 18.2 en 18.4 van de C-lijst van het Besluit milieueffectrapportage 1994, 

zoals 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 gecoordineerde voorbereiding 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 Botlek, editie 2 van 11 oktober 2006 en in Groot Vlaardingen van 12 oktober 2006. 

De startnotitie heeft van 16 oktober 2006 tot en met 13 november 2006 ter inzage gelegen. 

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 12 december 2006 haar advies 

uitgebracht over de richtlijnen voor het Milieueffectrapport (MER). Tevens is een inspraakreactie 

ontvangen. 

Deze is opgenomen in hoofdstuk III, evenals de beantwoording daarvan. 

Gedeputeerde Staten hebben gezamenlijk met de Minister van Verkeer en Waterstaat en de 

Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap Hollandse Delta in hun hoedanigheid van bevoegde 

gezagen de hierna volgende richtlijnen vastgesteld. Aan de hand van deze richtlijnen dient het 

MER te worden opgesteld. 
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II. R1CHTIl]NEN VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT 

Aanvullende richtlijnen 

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 stell en MER. Het advies van de Commissie is integraal 

opgenomen onder hoofdstuk IV. 

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

Commissie. 

3. Achtergrond en besluitvorming 

3.1 Achtergrond, probleemstelling en doel 

Geef een held ere uiteenzetting van de organisatorische constructie van Bentum Recycling 

Centrale B.v. Betrek daarbij de juridische, functionele en organisatorische banden tussen 

BRC, Neminco, Reko en APRR. 

5. Milieuaspecten 

5.1 Aigemeen 

Geel bij een gratere doorzet per oven een beschrijving van het uitbrandpraces in relatie tot 

de doorzet en de kwaliteit van het geproduceerde granulaat. Zet dit af tegen de mogelijk

heid dat de resterende PAK-concentraties in het product in het vervolg van de keten 

(toe passing in wegen en het opnieuw uitnemen) emissies naar de lucht en uitloging naar de 

bodem kunnen veroorzaken. 

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. INSPRAAKREACl'mS 

A. Samenvatting van de ingediende zienswiizen en adviezen 

Wijkraad voor Pernis, gemeente Rotterdam, Vroomstraat 14, 3195 VP Pemis. 

Het bestuur van de wijkraad acht het oprichten van de installatie ongewenst omdat de 

grenswaarden voor fijn stof en NOx uit het Besluit luchtkwaliteit in de agglomeratie 

Rijnmond en Pemis nu al worden overschreden. Ook in de toekomst zal de overschrijding 

van de EU-Iuchtkwaliteitsnormen zich blijven voordoen. 

Daamaast zal de toename van de verkeersintensiteit negatieve effecten hebben op de 

verkeersstromen rondom Pemis. 

B. Opmerkingen met betrekking tot de ingediende zienswijze 

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft de inspraakreacties bij haar advies 

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

insprekers om bepaalde oplossingsrichtingen ook in het MER uit te werken in deze 

richtlijnen overwegend tegemoet gekomen. 

In het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage wordt in hoofdstuk 5, onder 

5.3, uitgebreid gevraagd in het MER in te gaan op de door de wijkraad voor Pemis 

genoemde aspecten inzake de luchtkwaliteit en op de vraag of de voorgenomen activiteit 

gerealiseerd kan worden binnen het beleidsmatig en juridisch kader van luchtkwaliteil. 

De wijkraad voor Pemis die een zienswijze heeft ingediend, zal een exemplaar van deze 

richtlijnen toegestuurd krijgen. 
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IV. ADVIES VOOR RICHTIlJNEN VOOR HET MIUEUEFFECIRAPPORT 
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IlIlLEIDIlIl G 

Neminco b.v. (initiatiefnemer) is een dochteronderneming van Van Bentum 
Recycling Centrale (BRC) en heeft het voornemen om een tweede installatie op 
te richten voor de thermische reiniging van 2,25 miljoen ton (teerhoudend) 
asfalt.granulaat (TAG) per jaar tot een nuttig toepasbaar product op de locatie 
Vondelingenplaat te Rotterdam. 

De locatie Vondelingenplaat is een grote samenhangende verwerkingslocatie 
van BRC. Naast de thermische reiniging van TAG door Neminco b.v. vinden 
op deze locatie tevens de volgende hoofdactiviteiten plaats: 
, breken en sorteren van steenachtig bouw- en sloopafval, voor de productie 

van granulaten door dochteronderneming Recycling Kombinatie vof (Re
ko); 

!) en produceren van warm asfalt voor de wegenbouw door de onderneming 
Asfaltcentrale APR!" waarin BRC voor een deel participeert. 

Gezien de grote onderlinge samenhang van de processen bij deze onderne
mingen op de locatie Vondelingenplaat, zal dit advies daar waar noodzakelijk 
aandacht besteden aan milieueffecten ten gevolge van (toenemende) aetivitei
ten bij deze ondememingen voortvloeien uit dit initiatief. 

Voor het oprichten en het in werking hebben van de tweede installatie wordt 
ten behoeve van de besluitvorming in het kader van de Wet milieubeheer 
(Wm), de Wet op de waterhuishouding (Wwh) en de Wet verontreiniging op
pervlaktewateren (Wvo) een milieueffectrapport opgesteld. 1 

Gedeputeerde Staten van de provineie Zuid-Holland zijn voor de oprichting en 
het in werking hebben van de inriehting in het kader van Wm bevoegd gezag. 
Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland is bevoegd gezag voor Wwh (onttrekking 
oppervlaktewater) en Wvo (directe lozing). Bij indirecte lazing is het dagelijks 
best.uur van watersehap Hollandse Delta voor Wvo bevoegd gezag. 

Bij brief van 10 oktoher 2006 heeft de provincie Zuid-Holland (coiirdinerend 
bevoegd gezag) de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid gesteld om ad
vies uit te brengen over de richtlijnen voor het milieueffeet.rapport. (MER)2. De 
m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in De 
BoUek editie nummer 2 op II oktober 2006 en in Groot Vlaardingen op 12 
oktober 2006." 

Dit advies is opgesteld door een wcrkgroep van de Commissie voor de m.C.r. -
verder aangeduid als 'de Commissie)4, Bet bedoelt aan te geven welke infor
matic het MEl, moet bicdcn om het milieubelang volwaardig in de besluitvor
ming mee te wegen. De Commissie bouwt in haar advies voort op de goede 

Voo!' de huidigc (cerstel installatk met cen capaciteit van 0,'15 miljocn ton tccrhoudcnd asfaltgranulaat (TAG) 
per jaar, die begin 2006 in gebruik is gcnomcn, is toentcrtijd ten behoeve van de bcsluitvorming oak cen 
procedure milieucffectrapportagc (m.e.!'.) c\oorlopen. Zie hierovcr oak de adviczcn van de Commissic voor de 
m.e.!"., tc wetcn "Advics voar richtlijncn voal' het rnilicucffcctrapport Oprichting vcrwerkingsinstallatic van 
tccrhoudcncl asfaltgranulaat d,d. 25 april 2002 (rapportnummcr 1239-39)" en "Toetsingsadvics over het 
milieucffectrapport Vcrwcrkingsinstallatic tccrhouc1cnc1 asfaltgranulaat van Ncminco tc Rotterdam d.d. 16 juli 
2003 (rapportnummer 1239-96)". 
Zic bijlage t. 
Zie bijlagc 2. 
Zic voor de samcnstclling bijlagc :~. 
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2. 

5 Zie bijlagc 4. 

startnotitie en geeft daarbij waar nodig enkele opmerkingen c.q. aanvullingen. 
Dat wil 7.eggen dat dit advies niet zelfstandig leesbaar is, maar in combinatie 
met de startnotitie maet worden gelezen. 

Via de provincie Zuid -Holland heeft de Cammissie kennis genomen van de 
inspraakreactie.5 Dit advies verwijst naar de reactie als die nieuwe inzichten 
naar voren brengt over spcdlieke lokale milieuomstandigheden of te onder
zoeken altematieven. 

HOOFDPUNTEN VAN RET ADVIES 

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiiHe informatie in het 
milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor 
het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de valgende in
formatie ontbreekt: 

Alterna tieven en varian ten 
De volgende varianten dienen helder en overzichtelijk uitgewerkt te worden in 
het MER: 
• varianten uit de startnotitie ten aanzien van optimalisatie energieverbruik 

(voordrogen van het asfaltgranulaat, recycling van hete rookgassen en wij
ziging van stoomparameters); 

• eventuele extra varianten uit de evaluatie van de huidige installatie door 
toepassing van andere (deel)technieken met milieuvoordelen, bijvoorbeeld 
ten aanzien van energierendement en rookgasreiniging; 

I) aan- en afvoervarianten van grondstoffen. 

Ais uit deze varianten een procesaltematief met milieuvoordelen kan worden 
ontwikkeld, dan dient dit samen met het nulalternatief, het meest milieu
vriendelijke altematief en het voarkeursalternatief gelijkwaardig te worden 
beschreven, vergeleken en beoordeeld. Eventuele afwegingen en motiveringen 
dienen zorgvuldig weergegeven te worden. 

Mllieueffecten 
Het MER moet de lnilieueffecten van de verschillende alternatieven en varian
ten vergelijken met de referentiesituatie. Extra aandacht moet hierbij besteed 
worden aan: 
, de bedrijfsomgeving, te weten de feitelijke toename van het breken van 

(T)AG en de even lucie taename van asfaltproductie, en de gevolgen hier
van voor de reeds vergunde en DOg te vergunnen milieuruimte; 

• luchtkwaliteit, omdat in het gebied rondom de locatie (lokaal) grenswaar
den worden overschreden; 

, energierendement, omdat hierin vcrbeteringen worden verwacht (pasitief 
effect). 

Samenvatting 
Het MER moet voorzien zijn van een zelfstandig leesbare samenvatting, die 
duidelijk is VDor burgers en geschikt is VOOI' bestuurlijke besluitvorming. 

2 



3. 

3.1 

3.2 

4. 

4.1 

ACHTERGROND EN BESLUITVORMING 

Achtergrond, probleemstelling en doe! 

Achtergrond, prob!eemstelling en doe! van het initiatief zijn helder weergege
ven in de startnotitic.6 

Beleidskader en te nemen besluiten 

Het beleidsmatige en juridisehe kader worden op verschillenden plaatsen in 
de startnotitie besehreven. In paragraaf 3.3 wordt een goede aanzet gegeven 
voor het beleidskader. Voor de IPPC-toetsing wordt in paragraaf 7.3 een op
somming van de te hanteren BREF"s gegeven. Hieraan dienen de BREF Moni .. 
taring en BREF Cross Media Effects te worden toegevoegd. 

Daarnaast wordt in paragraaf 2.4 een vigerend toetsingskader gegeven ten 
aanzien van de verwijdering van afvalstoffen. Paragraaf 2.5 bevat een vijftal 
randvoorwaarden. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 ten aanzien van moge
lijke milieueffecten ook diverse normen en uitgangspunten genoernd.7 

Geef in het MER tenminste een overzichtelijke opsomming van de (harde) 
randvoorwaarden en uitgangspunten (ruimtelijke beperkingen, grenswaarden 
emissies e.d.) uit het beleidsmatige en juridische kader die bepalend zijn voor 
de keuze tussen alternatieven en varianten, en waaraan het voorkeursalter
natief zeker maet voldoen. 

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

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Voorgenomen activiteit 

De voorgenomen activiteit is gebaseerd op de huidige installatie, die begin 
2006 in bedrijf is genomen. Geadviseerd wordt om de huidige installatie te 
evalueren, waarbij met name aandacht besteed moet worden aan de milieu
aspecten lucht:, geluid, water, energie en afvaI. Tevens dient hierbij aandaeht 
besteed te worden aan de bedrijfszeleerheid van de versehillende onderdelen 
van de procesinstal1atie en rookgasreiniging in relatie tot eventueel optredcn
de tijdelijk verhoogde emissies bij opstarten, storing e.q. niet optimaal funeti
oneren. Ga hierbij ook in op de verwijderingsrendementen van de verschillen
de stappen in de rookgasreiniging en mogelijkheden tot verdere optimalisatic 
hiervan. I-lierb\j lean gebruik gemaakt worden van de gegevens uit het: monito
ringssysteem. 

Zic paragrafen t.l, 2.1 en 2.5 van de startnotitie. 
Dc CPI~ richtlijn (zie paragraaf 6.7 van de startnotitie) is inmicldcls vcrvangen door de POS richtlijn (zic ook 
inspraakrcactie nr. 1, waarin hicr ook op wordt gewczcn). 
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4.2 

4.2.1 

4.2.2 

Aangezien de keuze voor de installatie is gebaseerd op de huidige installatie 
en verwerkingstechniek (te weten thermische reiniging in plaats van bijvoor
beeld extractie), zijn er inherent ook al keuzes gemaakt voor de onderdelen 
van de installatie, zoals koeltechniek en rookgasreiniging. Al deze keuzes die
nen in het MER onderbouwd te worden. Hierbij kan bovengenoemde evaluatie 
van de huidige installatie als onderbouwing worden gehanteerd. 

Alternatieven en varianten 

De startnotitie geeft in paragraaf 7.4 aan dat in het MER een nulaltematief, 
meest milieuvriendelijke altematief en een voorkeursaltematief zullen worden 
ontwikkeld, beschreven en vergeleken. 

De Commissie is het met de initiatiefnemer cens dat er geen locatie- en capa
citeitsaltematieven behoeven te worden ontwikkeld. Echter als blijkt uit bij
voorbeeld onderstaande vatianten dat een procesaltematief met duidelijke 
milieuvoordelen ontwikkeld kan worden, dient dit alsnog in het MER meege
nomen te worden. Aile (te ontwikkelen) alternatieven moeten vervolgens in het 
MER gelijkwaardig worden beschreven. 

Varianten 

In de startnotitie wordt aangegeven dat om het energieverbruik verder te be
perken het voordrogen van het asfaltgranulaat, de mogelijkheden van rook
gasrecycling en wijziging van stoomparameters als varianten worden uitge
werkt. 

Indien uit de evaluatie van de huidige installatie blijkt dat een andere 
(deel)techniek milieuvoordelen kan opleveren, zoals een verbeteting van het 
energierendement of de rookgasreiniging, dient dit in het MER ais een variant 
te worden meegenomen. 

Daarnaast is nog niet gehecl duidelijk hoe de aan- en afvoer van grondstoffen 
en (rest)producten zal plaatsvinden. In het MER dienen tenminste de ver·· 
wachte wijze van aan- en afvoer over de weg en het water en cen vaar het mi
lieu 'worst-case'-situatie als varianten te worden beschreven. 

Meest milieuvriendelijk alternatief en voorkeursaltematief 

De open wijze van het ontwikkelen van het meest milieuvtiendelijke altema
tief (mma) en het voorkeursaltematief (vka) , zoals beschreven in de startnoti
tic, spreekt de commissie aan.a 

Naast het uitwerken van de milieubeschermende maatregelen uit paragraaf 
7.3 van de startnotitie, moeten bij de ontwikkeling en uitwerking van het 
mma eventuele andere milieuvriendelijke varianten9 als onderdelen meege
nomen worden. 

Zie paragraaf 7.4 van de startnotitic. 
Zic subparagraaf 4.2.1 van dit advies. 
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5. 

5.1 

5.2 

5.3 

Bij de keuze van het voorkeursalternatief moet een gedetailleerde afweging 
gemaakt worden tussen energetisch en economisch rendement. Hierbij is van 
belang dat de kosten per eenheid verminderde C02-uitstoot per MWh worden 
vergeleken met vigerende marktprijzen. De afwegingen en motiveringen om 
onderdelen van het mma weI of niet in het vka op te nemen, dienen vervol
gens helder en inzichtelijk in het MER te worden gepresenteerd. 

MILIEUEFFECTEN 

Algemeen 

Het MEP moet de milieueffeeten van de verschillende altematieven en varian
ten vergelijken met de referentiesituatie. De referentiesituatie is de huidige 
situatie plus de autonome ontwikkelingen. 

Bij de beschrijving van de milieueffecten kan hetgeen in stal'tnotitie is ver
meld onder hoofdstuk 6 "Indicatieve beschrijving van de te verwachten mili
eugevolgen" als uitgangspunt worden genomen. De Commissie ondersteunt 
de voorgestelde aanpak en geeft daarbij de voIgende aanvullingen en kantte·· 
keningen. 

Bedrijfsomgeving 

Het breken van (T)AG zal voor een deel gaan plaatsvinden op het naast gele
gen terrein van de onderneming PeKo. De gereinigde producten worden voor 
een deel verwerkt door de aangrenzende onderneming APPP bij de productie 
van nieuw asfalt. Formeel behoren deze activiteiten niet tot het initiatief, maar 
ze kunnen vanwege de uitbreiding door cumulatie van effecten weI gevolgen 
hebben op de reeds vergunde en de nog te vergunnen milieuruimte. 

De milieueffecten, zoals verkeersaantrekkende werking, geluid en gevolgen 
voor de luehtkwaliteit, door de toename van het breken van (T)AG en het ver
werken van de gereinigde producten mae ten dus naar rata in het MER wor
den beschreven. De eventuele gevolgen daarvan voor de reeds vergunde en de 
nog te vergunnen milieuruimte dienen vervolgens in het MER meegenomen te 
worden. 

Lucht 

Het MEl< moet inzicht geven in de huidige en toekomstige situatie van de 
luchtkwaliteit bij autonoom be1eicl en bij realisatie van het initiatief. Besehrijf 
in het MEP de gevolgen van het initiatief voor de luchtkwaliteit, onafhankelijk 
of sprake zal zijn van normoverschrijding of niet. Besteed hierbij extra aan
dacht aan de vraag of de voorgenomen aetiviteit binnen het beleidsmatige en 
juridische kader ten aanzien van luchtkwaliteit gerealiseerd kan worden. lO 

In het MER moet tenminste inzicht worden gegeven in de bijdrage van de ac
tiviteit op de heersende concentratieniveaus van de diverse luchtverontreini-

J(l Zic oak de opmcrldngcn ten aanzicn van !uchtkwalitcit van de Wijkraael voor Pcrnis d.d. 9 november 2006 
(inspraakreactie nr. 1, bijlagc 4). 
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5.4 

5.5 

gende stoffen en in het bijzonder overschrijdingen van grenswaarden voor fijn 
stof (PM 10) en NO, (en plandrempels11 voor NO,), zowel bij autonome ontwik
keling als bij uitvoering van de voorgenomen activiteit.12, 13 

Voer hiertoe een modelberekening uit voor de toetsing aan de eisen van het 
Besluit Luchtkwaliteit (Blk) 2005 of van de ten tijde van het verschijnen van 
het MER relevante wet- en regelgeving. De keuze voor de gebruikte rekenmo
dellen moet worden gemotiveerd. De beperkingen verbonden aan de gekozen 
methode en de representativiteit van gebruikte modelinput (zoals activiteits
gegevens, emissiefactoren en Dleteorologische gegevens) en modelaannarrles 
(t.a.v. bijvoorbeeld verspreiding en omzetting van luchtverontreiniging in de 
atmosfeer) moeten beschreven worden. Onzekerheidsmarges in de eindresul
taten, alsook in de berekende achtergrondconcentraties en de effecten van 
mitigerende maatregelen moeten gepresenteerd worden. 

Geur 

In de startnotitie wordt aangegeven dat een geuronderzoek bij de bestaande 
installatie en dat verspreidingsberekeningen met het NNM zullen worden uit
gevoerd. 14 Beschrijf in het MER de geuremissies van de inrichting in de huidi
ge en de toekomstige situatle en geef een inzichtelijke onderbouwing bij deze 
emissies. Ga in op de geuremissie bepalende bedrijfsomstandigheden en de 
wijze waarop geuremissies gevolgd worden. Beoordeel de geurbelasting van en 
naar de omgeving op basis van het vigerende lokale geurbeleid. 

Geluid 

Beschtijf in het MER de geluidszone rondom de locatie en geef die weer op 
kaart. Geef hierbij de afstaod tot de bestaande en voorziene (woon)bebouwing 
aan. De gelnidsbelasting dient bepaald te worden voor de dag, avond en 
nachtperiode op de meetpunten vao het gezoneerdc industrieterrein. Geef de 
effecten aan. Geef ook aan in hoeverre de uitbreiding past binnen het geluid
budget dat voor de locatie beschikbaar is. Geef ook voor elk altcrnatief en 
variant aan welke maatregelen getroffen worden om de geluidsbelasting te 
reduceren. 

De geluidsbelasting zal in de toekomst in de uniforme Europese dosismaat 
Lden moe ten worden uitgedrukt. Geef tenminste op kwalitatieve wijze inzicht in 
de mogelijke consequenties hiervan. 

11 Ovcrschrijding van pJandrcmpeis is tocgcstaan, maar vcrplichten wcl tot het opstc!lcn van cen verbeterplan. 
I'? Hicl'bij kan cen onc!erscheid worden gemaakt in emissies V,Ul aile relevante Juchtvcl'Ontreinigende componenten 

uit de procesinstallatie, zoals in iedcr gcval (fijn) stof (PMIO), SO?, NOx , C02, PAK's, (o.a. BaP), CO, zware 
metalen, (gchalogenccnic) organischc componenten, en de emissies tcn gevolge van (tocnamc van) verkeer, zoals 
fijn stof en NO~/NO?. 

13 De verwachting is dat binnen afzicnbare termijn de Europesc Unic grcns- dan wei streefwaardcn za! vaststeHen 
voor PM2.S. De gevolgen van het initiaticf voor de PM?.s-concentraties zuBen dan ook tenminstc kwalitatief 
moeten worden beschreven aan dc hand van bijvoorbeeld dc aard van de processen en technieken. Geef 
daarom, indicn maatrcge1cn genomcn worden om de PMw'·conccntratics te rcducercn, tcvcns aan hoc dc7.C 
maatrcgc!en uitwerken voor de Pl'v12.s-concentraties. 

H Zie pagina 22 van de startnotitie. 

6 



5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

Energierendement 

Het aspect energie-efficiency dient nadrukkelijk te worden uitgewerkt. Het 
MER moet kwantitatieve informatie ten aanzien van brandstofverbruik en 
energetisch rendement presenteren op basis van gedetailleerde energiebalan
sen, die zovee! mogelijk zijn gebaseerd op metingen aan de bestaande installa
tie. 

Water 

Beschrijf de methode (direct of indirect), de hoevee!heden en de effecten van 
de 1()Zing van afvalwater. 

Beschrijf en beoordeel de efreeten van koe!waterlozing. Geer in het algemeen 
aan welke mogelijkheden er zijn om het lozingsdebiet of de warmtevracht te 
redueeren. Bepaal de mengzone door middel van 3D-modellering. Onder-mek 
of de koelwater!ozing invloed heeft op het waterleven en indireet op de voge1-
stand. 

Beschrijf bij de autonome ontwikkeling de factoren, die eventueel van invloed 
kunnen zijn, op het gebied van de onttrekking en lozing van koelwater. 

Natuur 

Ga in op de effecten en de gevolgen van het initiatief op flora, fauna en ecolo
gische waarden op en in de omgeving van de locatie. 

Afval·· en reststoffen 

In de startnotitie wordt aangegeven dat in het MER een massabalans wordt 
opgenomen. 1S Geef aan de hand van deze massabalans weer welke residuen
mogelijk ontstaan, zoals bijvoorbeeld rookgasreinigingsresidu, en welke afzet 
daarvoor worelt voorzien. Geef een duidelijke beschrijving van de te verwerken 
afval- en reststoffen. Ga in op de milieutechnische kwaliteit hiervan en op 
mogelijk kIitische componenten ten aanzien van emissies. 

Externe veiligheid 

De startnotitie geeft in paragraaf 6.7 aan dat naar verwachting geen bijzonde
re vei!igheidsrisico's zullen optreden. In het MER dient dit te worden onder
bouwd. 

I~i Zic paragraaf 6.5 van de startnotiUc. 
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6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

OVEruG 

Vergelijking van alternatieven en varianten 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit moeten met de referentie 
worden vergeleken om zo een inzicht te geven van de veranderingen die in het 
gebied zullen optreden. In het MER dient cen helder verge1ijkingstabel opge
nomen te worden. De scores moeten voor elk afzonderlijk aspect inzichtelijk 
zijn en worden onderbouwd, zodat de totaalscores per onderdeel te herleiden 
zijn. Ook eventuele weging of prioritering van de verschillende aspecten dient 
in het MER inzichtelijk te worden gemaakt. 

Leemten in informatie 

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan wor
den opgenomen vanwege gebrck aan gegevens. Deze inventarisatie moet wor
den toegespitst op die milieuaspecten die (vcrmoedelijk) in verdere besluit
vorming een belangrijke rol spelen. 

Evaluatie- en monitoringsprogramma 

Het verdient aanbeveling dat het MER reeds een aanzet voor een evaluatie- en 
monitoringsprogramma bevat. Belangrijke aspecten zijn luchtkwaliteit, geur, 
geluid, energierendement en water (koeling). 

Vorm en presentatie 

Gebruik goed en recent kaartmateriaal met: een duidelijke legenda. Neem 
tenminste een kaart op met aile in het MER gebruikte topografische namen. 
Zorg voor heldere presentatie en goed leesbare tekst. 

Samenvatting van het MER 

De samenvatting is het deel van het: MER dat vooral wordt gelezen door be
sluitvormers en insprekers. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aan
dacht. De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een 
goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Op
richting tweede thermische reiniginginstallatie voor asfaltgranu

laat te Rotterdam 

(bijlagen 1 tj m 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 10 oktober 2006 waarin de Commissie 
in de geJegenheid wordt gesteld om advies nit te brengen 

provincie HOLLAND 
ZUID 

DIREct'S G~o>~. WIlTl'"~" 

MIU"U 

,fil,ling Vcrgnnnin:;;on 

CO""AC"''';UO~I 

M.G, Ror.i 

DOORK""'U"',"" 

O~Q·Ml7:l1? 

E'''Ai< 

m,:.",ra'lJpzl"nl 

rOOVINO'''WI< 

Zn'<l.Holl,n<lpl"n, 

P~tb"'9o(;Q. 

'51l9LPD,,, !!"_'<\ 

,~ 

O'10'4_11?S 16 

W,"'''' 
WVI'" ,,,lcl·hoUancU,\ 

11''''9'" 
~'" ".,,;9"D~"'" 

~'JI,,' v,"";r.~'h",' 

V,~"I",,!""JknH"):CS 

h~"ti'""'m","'I'}~" 

P,,'~J~""UJJl""_ 

"'O""Nf"'~" 

O~S K~"M"~~ 

DGWM 20Q6{J:!444 

Olm~~W"Xf 

UWI,"UMUK DllTU" 

10 OklOber ~oo6 

~ta[tnotitie Van NemlnCl) B.v. VOD,d~ opri[hting V<1n eel! tweed\!, th~fJUisch~ 

reinigingsinstJllatie your asf~ltg"mul~at billncllllc inrichting geJcgcn "~n de 
Vondeling~nwcg '7 1<: Rotterdam, 

l-lic¥bij 1-Cllllcll wij 11 m~de U;llJl~1lS Rijhwater.\aM Zuid·lloHnnd ~1l Watctsch,,1' 

!-!oHo'llldse Dell.' vijfexemplaren van de op ~1 seJltember 2006 ontvangen 

st3rtnotitie met l>etrckklllg tot l>ovengene>emd ondel">~crp< 

01' grond van {k Wet milicubehcer zijn wij beIrut met de gecoordi.neerd~ 
v{){)l"l>eteiding en bdl"udeliug v,lllhet MilicncITectrJpport en de 

vngnH)lingaanv{agen. 

Gclct 01' :mikel.,.14. twccde lid van de Wet milicnbchcer "ien wij \.w advics ten 
a~n'l.i~" va" d~ 01' t" steU~n richtlijnc.n uiterlijk ,8 dc<:emb~r ?oo6 teg~rnoet. TIell 
e.xeml'lJaIvan de bekc.ndmaking is te uwcr iuformatie l>ijgcvocgd. 

voordezcn. 

Il\w. mr.J.M. Grasvc!d·Beijncn 
,]oofd llcdrijf,burcJll VcrglJllllingcn 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie in De Botlek editie nummer 2 
d.d. 11 oktober 2006 en in Groot Vlaardingen d.d. 12 oktober 2006 

provincie HOLLAND 
ZUID 

JJclrendmaking 
Inspraak startllotitic milicueifectl.';).pportagc 

Omlerwerp 

182" -0, 

Gcdcput(CCroe Staten van Zuid-HoHand hebben, ten bchoo::ve van eell 01' Ie .stencn MitieueITcr!nlppO)"t 
(MIlR).op 2-1 september 200r; eenstartnQtitic ontvangen v~n Ncmiuco b.v. ten lx'hoev(' vall de 
oprichting van «'11 tweede, thcrmische relni8ingsinstallatie voor aslaltCf;U\\llaat binucn de inricilling 
a;m de Vomlcl1ngenweg 17 te VOlldel.ingcnplaat-RoUerdam. 

Neminro b.v. is voornemC1lS cen tweede i:llstailatie op te riclltcn voor de thermiscllc relniging van 2,25 
mUjM.n ton(tccrhoudcnd) asfalt pcrjaar loteen nuttig tocpasb. .. arllrOOllCf. 

MHopm~at 

Door de provinde Zuld-Hollaml wordtCClI 'Mer op mant' bclcid gcvrn;,rd. Dc grondgcdachtc hicrv:u\ is 
tint inhoud (!(I procedure wOHlen tocgesncden op de b~langJ:ijkste gevolgcn voor llet milieu, de 
keuzen\ogclijkh~en van de initiatiefucmcr en de bc1eidsvrijhcid van de bcvo.egde instantics.ln dat 
~(lder a~htc\1 wij devolgcnde milieu-aspecten oV<i'rwcgend vall belang; emissics naar Illcht -w~arondcr 
(fijn).;tofen gcur· en na~r water, clIcrgicvcrbruik en cind· en reststoffcn. 

Procedure 
Voordeze activiteit IlIocten vCl"gllnnillgeu 01' grond van de Wet lIli!icubehecr (Wm) en de Wet 
vcronln'lniglng oppervlaktcwateren (Wvo) worden aangevtaagd bij r~pectievclijk Gedeputeerde 
Statcn van Zuld·Holland, RijkswatNStaat ZuicHfoUand en het Waterschap Hollandse Delm. Voordat 
dew aanvtagen in behandeling kunnen worden genomen dienl door de initiMiefnelller voor dele 
~ctivitciteen MIlR lewordeD. opgesteJd. GedeputeenJe Staten van Zu.id·HolL.1nd coiirdi..nercn de 
voorbercidlng en d~ b~hnnde1ingvan IIl'zl' m.e.r·proccdure. Gedcputcerde Staten van Zuid·Holland. 
Rijksw,lterstaat Zuid·Holland en hctWatcrsdlJp Hollandsc Delta wlll'H de richll!jnen opstei!en 
waaman het M!!R 7-1l.1 mo.eten voldoen. 

Inzagc 
Dc startnotili~ voor de m.I'.r.·procedufe Iigt met ing~ng van 16 okto\.ll't 2006 tot en met 13 llov~mbc, 
~oo6 op wl'rk(iagen ter ilw"'ge tijllens kmltooruren: 
, bij de Dire<:tic Groen, W;\ter cn Milicu van de provincic Zuid·!-lo\l;\ml. fullUcr D ~o~. Zuid· 

Ilo!l~ndplcin 1 te Den Haag, telnr. (070) ~41 73 z.j: 
bij de afd~Jj\lg Coordi.natie Milicutaken Rottl'wam. EUL"opoillt U/, k~l)w)" ~.o~, Galvanistr.1~t 15 tl' 
R.otterdam, teLm. (010) 489 61 920 (lla telefonische nfspraak), 
In gebouw De MJilS v:m Rijkswate.rstaat Zui(Hlolland, Boompjes 200 te Rottl'rdam. tel.m. 
(Oto) 402 6~ 02/17 4; 
btj bureau DIV V~II de DCMR·MHicl1dl"'lI5t Rijnmond. 's·Gravenlflndscwcg 565 te Schiedllln. td.nr. 
(010) ~46 80 00; 
bij de dienst Stad.swerk. scctie Milieu van de r,emeente VlJardingen, Honaall 27. M.m·. 
(010) 248 47 00; 
bij de Imlpsl'crctarie i'emis, VrOOJllstrn~t l~, teJ.lIl". (010) 39S .,8 48; 
III de bibliotheek VJn Rotterdam. Hoogst.taat 110, tcLur. (010) 281 61 00: 
in de bibliotheek van het Waterschap HoHalldse Delta. lohan (Ie Wittstr~at .10 te DonlreCht. lel.nr. 
{078} 639 71 00. 

Builen knnlOOnJrCH is iU?~1gC van de s!ukkenll1ogelijk na tell'fonischc a("praak. 

Zienswijzeu 
lien icdcr k~n tot en llIet 13 J.love)nbct 20006 scbriftclijk eu/ofmondelinll zijn zicnswijze over de 
inho\!d van de )log op te stcllen richtliJncn MarvorCIl brengcll. Schrift~.Iijke l.ienswijze)l klmt \1 
indiel1en blj hH college vall Gcdcputcc.de St~ten van Zuid·lloUand. Postbus 90502. 2509 LP Den Hnag, 
ond~r vermc1di1\g van DGWM 2006/1341<1. Daarbij k~n worden veIZocht om pcrsoonlijkc gegevcns niet 
bCkend te lllilkcn. Voor het naarvorCll brcngcn van mon<icliugc 7,ienSwJj~cl\ k1ll11 u t·ont~\ct 01'1\cmcn 
met de heer M.G. Romi. tel.m:. (070) 441 73 17. 

Al'DWN(; VER(;UNNINGI,N 15j~i!!!l i:.'iI@H:'3i@i#!in 



lnlichting= 
Voor ovenge itdkhtingel\ kunt It zich wenden tot mcvrouw S, J<egg~~Ver<l3l" Id.n~. {(70) 441 6697. 
Dcze behnumakill(: slaJI ook op w."W.WJlzh.\l1 



BIJLAGE 3 

Projectgegevcns 

In;tiatiefncme,': Neminco B. V, 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, Rijks' 
waterstaat Zuid-Holland en Waterschap Hollandse Delta 

Besln;t: Wet milieuheheer (Wm), de Wet op de waterhuishouding (Wwh) en de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) 

Categoric Gewijzigd Besln;t m,e,", 1994: CIS,2 en CISA 

Activiteit: het oprichten van een tweede therrnische reiniginginstallatie voal' 
(teerhoudend) asfaltgranulaat 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 11 en 12 oktober 2006 
richtlijnenadvies uitgebracht: 12 decemher 2006 

Bijzonderheden: Neminco b,v. (initiatiefuemer) is cen dochteronderneming 
van Van Bentum Recycling Centrale (BRC) en heef!: het voornemen om een 
tweede installatie op te richten voor de thermische reiniging van 2,25 miljoen 
ton (tccrhoudend) asfaltgranulaat (TAG) per jaar tot een nutrig toepasbaar 
product op de locatie Vondelingenplaat te Rotterdam. De locatie Vondelingen
plaat is een grate samenhangencie verwerkingslocatie van BRe. De Commissie 
beschouwt de volgende punten ais essenticle informatic in het milieueffect
rapport: 

Alternaticven en varianten 
De volgende varianten dienen helder en overzichtel~jk uitgewerkt: te worden in 
het MER: 
o varianten uit de startnotitie ten aanzien van optimalisatie energieverbruik; 
" eventuele extra varianten uit de evaluatie van de huidige installatie door 

toepassing van andere (deel)technieken met milicuvoordelen; 
o aan- en afvoetvarianten van grondstoifen. 

Milieueffecten 
Het MER moet de milieueffecten van de verschillende alternatieven en varian
ten vergelijken met de referentiesituatie. Extra aandacht maet hierbij besteed 
worden aan: 
o de bedrijfsorngeving, te wctcn de feitelijke toenarne van het breken van 

(T)AG en de eventuele toename van asfaltproductie, en de gevolgen hier
van vaal' de reeds vergunde en nog te vel'gunnen tnilieuruimte; 

o luchtkwaliteit; 
o energierendemcnt. 
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Lljst van inspraakreacties en adviezen 

van persoon of instantie plaats 

fc-+=~~i=-.,' .. ·· .. -~-··--~-· .. ·~~-I 
1. 20061109 Wijkraad vaor Pernis Pernis 
.. _- .•.. -~.-.-.---... -~-

Alle bovengenoemde inspraakreacties zijn ontvangen door het bevoegd gezag 
dat ze op de navolgende datum(s) aan de Commissie ter besehikking heeft 
gesteld: 

nr. 1 op 24 november 2006 



Advies voo!' richtlijnen voor het milieueffectrapport Oprichting 
lweede thermische reinigingsinstallatie voor asfaltgranulaat Ie 
Rotterdam 

Neminco b.v. (initiatiefnemer) is een dochteronderneming van Van 
Bentum Recycling Centrale (BRC) en heeft het voornemen om een 
lweede installatie op te richten voor de thermische reiniging van 
2,25 miljoen ton (teerhoudend) asfaltgranulaat per jaar tot een 
nuttig toepasbaar product op de locatie Vondelingenplaat te 
Rotterdam. De locatie Vondelingenplaat is een grote sam en
hangende verwerkingslocatie van BRC, 
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