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Hoofdstuk 1 Inleiding

§ 1. Achtergrond

Met ruim 400 vaste medewerkers, 220 eenheden materieel, verschilende vestigingen in Nederland en Duitsland is A.
Jansen B. V. op vele terreinen actief. A. lansen B. V. wordt door opdrachtgevers zoals overheidsinstellngen, advies- en
ingenieursbureau's. projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningbouwverenigingen ingeschakeld bij projecten waar
sprake is van weg- en waterbouwkundige werken, sloopwerken, asbest- en bodemsaneringen, transporterken,

recycling van afvalstoffen en leveranties van grondstoffen, betonmortels en prefab betonwaren.
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lansen Recycling B.V. is actief binnen de afvalsector en richt zich onder meer op bewerking van minerale afvalstoffen.
lansen Recycling B.V bewerkten verwerkt jaarlijks circa een 1 miljoen ton afvaL. lansen Recycling B.V. beschikt
daaoe over installaties voor het breken van puin, het wassen van puin, het sorteren van houw- en sloopafval en het
reinigen van riolen-, kolken- en gemalen- (RKG), slib, veegzand, zeefzand en verontreinigde (asbest)grond (BRL
7500). De eindproducten bestan uit hoogwaardige KOMO-gecertificeerde granulaten voor de wegenbouw (BRL 2506),
KOMO-gecertificeerde grindvervangende materialen (BRL 2506) en KOMO-gecertificeerd gewassen zad (BRL 2502)
voor de betonmortel- en betonwaren industrie. De activiteiten van lansen Recycling B. V. worden uitgevoerd onder een
iso 900 i kwaliteitscertificaat.

De locatie aan de Kanaaldijk Zuid te Son i is verworven in 2005 en is in hoofdzaak bestemd voor onder meer het op- en
overslaa en bewerken van diverse afvalstoffen en bouwstoffen, het vervaardigen van betonmortel en betonwaren, het
onderhouden, stallen en verhuren van materieel ten behoeve van de bouw, het opslaan en afleveren van
motorbrandstoffen ten behoeve van het eigen wagenpark en het vervaardigen van secundaire brandstoffen.

In december 2006 is een aanvraag om oprichtingsvergunnîng krachtens de Wet mileubeheer voorbereid. Deze
vergwing is bij besluit d.d. 21 september 2007 (met kenmerk 1330764) onder het stellen van voorwaarden door as van
de provincie Noord-Brabant verleend.

voor een situtietekening wordt verwezen naa hoofdstuk 5
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§ 1. Voorgenomen activiteit en mileu-effectrapportage

1.2.1 Voornemen
lansen Recycling B. V is thans voornemens over te gaan tot realisatie van een thermische reinigingsinstallatie voor
teerhoudend asfaltgranulaat en andere thermisch reinigbare granulaire afvalstoffen zoals zeefzand. shredderafval e.d.
binnen haar inrichting te Soo. De hierbij vrijkomende warmte zal enerzijds worden hergebruikt bij het drogen van slib,
dat vrijkomt bij extractieve reiniging van vervilde grond en anderzijds worden aangewend voor energieopwekkng.

Ten behoeve van de realisatie van de thermische installatie zal een verguing op grond van de Wm moeten worden
aangevraagd.

1.2.2 Mileu-effectrapportage
In art. 7.2 van de Wm is aagegeven dat (bij AmvB) 'activiteiten worden aangewezen. die belangrijke nadelige
gevolgen voor het mileu kunnen hebben. Daarbij worden een of meer besluiten (.) aangewezen, bij de voorbereiding
waarvan een mileu-effectrapport moet worden gemaakt'. Ter uitwerking van dit artikel is het Besluit mileu-
effectrapportage (Stb. 540, 4 juli 1994) opgesteld (gewijzigd 1999) .
In onderdeel C. van het Besluit m.e.r. (laatst gewijzigd 2006) is een lijst van zogenaamd m.e.r.-plichtige activiteiten
opgenomen. Blijkens cat. 18.2 is het oprichten van een inrichting voor de verbranding, de chemische behandeling (.)
van gevaarlijke afvalstoffen zonder meer m.e.r.-plichtig. Oprichting van een inrichting voor (..) de chemische
behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen is m.e.r.-plichtig bij een capaciteit van 100 ton/dag of meer (cat. 18.4)2.

De thermische reiniging van verontreinigde minerale afvalstoffen wordt niet beschouwd als 'verbranding': de activiteit
is immers gericht op het nuttig toepasbaar maken van afvalstoffen tot secundaire bouwstoffen en niet op de definitieve
verwijdering van afvalstoffen.
Aangezien m.e.r.-plicht echter ook geldt voor activiteiten op het gebied van' chemische behandeling' van afvalstoffen,
kan worden geconcludeerd dat ten behoeve van de besluitvorming over een aanvraag om wijzigingsvergunning, een
m.e.r.- procedure conform het Besluit m.e.r. moet worden doorlopen.

Ten behoeve van de besluitvorming over bedoelde aanvraag dient deze derhalve te worden vergezeld van een MER,
waan de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, varianten en alternatieven darvoor alsmede de verwachte
mileugevolgen nader in beschouwing dienen te worden genomen.

Conform art. 7.12 van de Wm dient degene die een aanvraag om vergwining in dit verband zal gaan indienen, het
voornemen schrftelijk mede te delen aan het bevoegd gezag in de vorm van de zogeheten 'startotItie m.e.r.'. Op grond
van de staotitie rn.e.r. kan door het bevoegd gezag, de Commissie m.e.r. en omwonenden en belangstellenden inzicht

worden verkregen in de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten. Dit inzicht kan vervolgens worden gebruikt
voor de op te stellen richtHjnen voor het MER. Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vormt in het
kader van de m.e.r.-procedure het bevoegd gezag.

1.2.3 Bestemmingsplan
Voor het gebied waar de inrchting is gelegen zijn door de gemeente Son en Breugel de bestemmingsplannen
"Buitengebied" en "Buitengebied herziening voorschriften" vastgesteld.
De terreindelen ter plaatse alsmede direct ten oosten, westen en noorden van de installatie zijn bestemd als
industrieterrein, als zodig in gebruik en als zodanig vergund. De thennische reinigingsinstallatie is gepland binnen dit

- terreindeeL. Het achterste (zuidoostelijk) deel van het terrein van de inrchting is gelegen in een gebied dat is bestemd
tot "Bosgebied met natuuretenschappelijke waarde". In artikel 3, lid A van het bestemmingsplan "Buitengebied" is
aangegeven dat de aldus bestemde grond niet mag worden bebouwd.

Momenteel wordt ten behoeve van de ruimtelijke uitwerking van het industreterrein Elckersrijt een nieuw
bestemmingsplan voorbereid door de gemeenten Eindhoven en Son en BreugeL. Voor de verdere uitwerking wordt
verwezen naar § 3.2.2.

Hoewel de inrichting formeel reeds is opgericht, wordt in het Besluit m.e.r. onder het begrp 'inrichting' tevens een
'installatie' bedoeld
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§ 1. Initiatiefnemer en bevoegd gezag

Als initiatiefuemer voor de onderhavige procedure treedt op:

Naam bedrijf: JansenRee!ñ f\ - ~ A!'Seìv
Bezoekadres: .~Idijk Zuid 24, 5691 NL SON .J
Postadres: Postbus 60

5690 AB SON
Contactpersoon: de heer B.P.G van Beee
Telefoon: 040 - 2832946
Telefax: 040 - 2835018
E-mail: infoúYajansenbv.com

ß.lI

Bevoegd gezag zijn:
Naam:
Postades:
telefoon:
contactpersoon:
e-mail:

College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant
Postbus 90151, 5200 Me 's.Hertogenbosch
073-6812812
Damme,H.M
infoßìbrabani.nl

§ 1.4 Uitwerking startnotitie m.e.r.

De (minimale) wettelijke eisen die aan de inhoud van een startnotitie m.e.T. worden gesteld zijn vastgelegd in het
Regeling startnotitie milieueffectrapportge (Stc. 229, 4 november 1993).

In onderstande tabel is een overzicht gegeven van de wijze waarop voornoemde eisen/adviezen zijn verwerkt.

Tabel I.- Overzie t Ref:elinJ! startnotitie m.e.r. en uitwer in
RefTelini: staotitie voorliRgende SN m.e.c.
naam en het adres van de initiatiefuemer I & 1.
wat met de activiteit wordt beool!d hoofdstuk 2

de aard en omvang van de activiteit § 1.2 en hoofdstuk 4
de nlaats(en) waar de activiteit is 2:enland hoofdstuk 5

het besluit waaoor het MER wordt § 3.2
.emaa
eerder uenomen relevante besluiten hoofdstuk 2, & 3.1 en 3.3
de oevoloen voor het milieu hoofdstu 6

h k

§ 1.5 Leeswijzer

Voor de indeling van de voorliggende startnotitie is ervoor gekozen dezelfde indeling te hanteren zoals gebruikelijk
voor een milieu-effectrapport.
Dit brengt met zich mee dat in hoofdstuk 2 wordt aangegeven wat de probleemstellng, doel en motivering van de
voorgenomen activiteit betreffen. Daan wordt ingegaan op het (te verwachten) aanbod aan afvalstoffen binnen
Nederland, de veiwijderingsstructuur en het vigerend beleidskader. Daarnaast wordt expliciet aandacht besteed aan de
proces- en installatiekeuze(s) die door de initiatiefnemer zijn gemaakt. In hoofdstu 3 wordt (kort) aangegeven ten
behoeve van welke besluitvorming het MER zal worden gebruikt en welke kaderstellende besluiten in het (recente)
verleden zijn genomen.
Een omschrijving van de aard en omvang van de voorgenomen veiwerkingsinstaliaties is opgenomen in hoofdstuk 4.
Het afsluitende hoofdstuk 5 geeft nadere invulling aan de alternatieven voor de voorgenomen activiteit, waarvan de
initiatiefnemer voorstelt deze nader in het MER uit te werken.
De bestaande toestand van het milieu in de (directe) omgeving van de onderhavige locatie is beschreven in hoofdstuk 6.
Daaaast is dar waar mogelijk de verwachte ontwikkeling beschreven. In hoofdstuk 7 tenslotte wordt ingegaan op de

aard en omvang van de verwachte mileugevolgen na realisatie van de voorgenomen activiteit( en).
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Hoofdstuk 2 Probleemstellng, doel en motivering van de voorgenomen

activiteit

§ 2.1 Probleemstellng

2.1. Inleiding

In het derde en vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP 3 en NMP 4) en de Toekomstagenda Milieu is onder meer
aagegeven dat wordt gestreefd naa milieubewust en duuraam bouwen en verantwoord rnateriaalgebruik. Een
voorbeeld hieivan is de toepassing van gebroken puin als menggrnulaat in de GWW-sector ter vervanging van
primaire bouwstoffen. In de Toekomstagenda Milieu is in dit verband onder meer aangegeven dat hergebruik van afval
als secundaire bouwstof zal (moeten) worden geïntensiveerd. Door innovatie en kwaliteitsverbetering van secundaire
bouwstoffen komen er meer toepassingsmogelijkheden, waadoor fors kan worden bespaard op kosten en voorrden van
primaire grondstoffen.

Veel afvalstoffen zijn echter niet zonder meer geschikt voor toepassing als secundaire bouwstof; teerhoudend asfalt,
maa ook andere granulaire afvalstoffen zoals verontreinigde grond, zeefzand en shredderafval bevatten chemische
enJof fysische verontreinigingen waardoor niet wordt voldaan aan vigerende hergebruikseisen. Om die reden is
reiniging, immobilisatie of anderszins vóór toepassing als bouw- / grondstof noodzakelijk.

In het hiernavolgende wordt aa de genoemde afvalstoffen aandacht besteed.

2.1.2 Teerhoudend asfalt (TAG)
Tot 1990 werden teer en teerproducten op grote schaal in de wegenbouw gebruikt als bindmiddel in asfalt,
bij oppervlaktebehandeling en reconstrctie van wegen. Naar schatting is in het verleden 50 miljoen ton teerhoudend
asfalt in wegen toegepast (VROM-Inspectie regio Oost, 2004).

Teerhoudend asfalt bevat PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en mag sinds 1 januari 2001 niet meer
worden hergebruikt. In sectorplan 13 (bouw- en sloopafval) van het Landelijk Afvalbeheerplan is als
minimumstandaard voor deze stroom het volgende aagegeven:
"De minimumstandaard voor teerhoudend asfalt is nuttige toepassing voorafgegaan door thermische verwerking
waarbij de aanwezige PAK's worden vernietigd"

Blijkens de SCENARIOSTUDIE BSA-GRANULATEN (2005) bedroeg de hoeveelheid (oud) asfalt, vrijkomend bij het
opbreken van bestande wegen, in 2003 ca. 4 Mton. Van deze hoeveelheid werd 0,9 Mton freesasfalt direct hergebruikt.
Binnen de resterende hoeveelheid is onderscheid gemaakt russen teerhoudend asfalt (1,0 Mton) en niet-teerhoudend
asfalt. De groei van het wegennet en de toename in de investeringen in wegonderlioud in ogenschouw genomen, wordt
een groei verwacht in de hoeveelheid vrijkomend asfaltpuin tot ca. 5 Mton in 2025. (DWW, 2006).

Het verwachte aabod van teerhoudend asfalt(granulaat) bij lansen Recycling B.V. bedraagt ca. 250.000 ton/jaa; deze
stroom wordt momenteel -eventueel na te zijn gebroken- in afwachting van thermische reiniging opgeslagen, zowel
binnen de eigen inrichtingen (van Jansen in Son en Helmond) als bij derden.

07055R.00l(SN m.e.r. TR)(det) maart 2008 Pagina 4 van 29



~
2.1.3 Andere granulaire afvalstoffen
Naast teerhoudend asfalt(granulaat) is lansen Recycling B. V. voornemens tevens de volgende materialen thermisch te
reinigen met als doel terugwinning van secundaire toeslagmaterialen en bouwstoffen voor toepassing in de aWW-sector
en de beton- en betonwarenindustrie:

Omschrjving Eurl-code Verwachte doorzet
I (in kton/iaar)

Dakleer I bitumineus dakafval 17.03.01*/17.03.02/17.03.03* 80 ')
Shreddermateriaal uit de auto-industre 16.01.99/19.1O.0S*/19. LO.06 80.
ZeefZnd 19.12.09/19.12.12 80
Verontreinigde grond 17.01.06*1 17.01.0/L7.0S.041 17.0S.03*1 17.0S.0S*1 80.

t7.0S.061 t7.0S.07*1 17.0S.081 19.02.0S*1 19.02.06/

19.13.01* 1 19.13.021 19.13.03* 1 19.13.04/ 19.13.05* 1

19.13.06
Overige thermisch reioigbare minerale 12.0l.6*, t2.0l. 7, 13.0S.01 *, 13.05.02*, 13.0S.0S*, 20.03.03, 30
afvalstoffen zoals RKGV-zand e.d. (zie § 20.03.06
2.1.3.S.\
I) met name de hoeveelheid te verwerken dakleer kent nog technische onzekerheden en zal In het MER nader wqrden uitgewerkt

In het hiernavolgende worden deze stromen uitgewerkt.

2.1.3. i Dakleer 1 bituineus dakafval
De minimumstadaard voor bituineus dakafval volgens § 4.4 van sectorplan 13 van het LAP is verwijderen door
storten. De minimumstadaard voor teermastiek is thermisch verwerken. In afwachting van het beschikbaar komen van
thermische verwerkingscapaciteit wordt verwijderen door storten toegestaan.
Deze stroom wordt momenteel gestort bij gebrek aan een geschikt alternatief. Reiniging van deze stromen tot nuttig
toepasbare producten is daaee hoogwaadiger dan de huidige verwijderingswijzen.

2.1..2 Zeef zand
Jansen Recycling B.V. beschikt over een installatie voor de extractieve reiniging van zeefzand en verontreinigde grond
in Helmond met een capaciteit van 250 kton/jaar. Binnen lansen Recycling B. V bedraagt de voorrd aan zeef zand ca.
150 kton mei een geschat jaarlijks aabod van 80 kton/jaar.
Gelet op de kosten voor afzet van reinigingsresiduen (slib en organische fractie) wordt thermische reiniging van het
zeef zad als doelmatiger aangemerkt, waabij de vrijkomende capaciteit voor extractieve reiniging (in Helmond) dan
vooral voor extractief reinigbare grond zal worden gebruikt.
Volgens sectorplan 13 (§ 4.3) is de minimumstandard voor zeefzand nuttige toepassing in de vorm van
materiaalhergebruik. Met de thermische reiniging tot een secundaire bouwstof wordt hierin voorzien.

2.1..3 Shreddermaleriaal uit de auto-industrie

Shredderafval bestaat uit een lichte fractie (shredderstof) en een zware fractie (grove brokken), die overblijven na
afscheiding van ferro- en non-ferrometalen van autowrakken en overig materiaal (zoals lichtere delen van industreel
schroot) in een shredder.

Afhankelijk van de input in de shredder (het shredder voonnateriaal) bestaat het shredderafval uit mengsels van steen,
zand, glas, schuimdelen, lijm en laminaatverbindingen, textiel, kunststoffen, hout, rubber, lak, kabels, stof, wegenvuil,
etc. Door deze diversiteit van materialen wordt verdergaande mechanische en fysische scheiding bemoeilijkt.
Jansen Recycling B.V heeft op dit moment reeds een aabod (van 1 relatie) van ca. 60 kton/jaar.
De minimumstandard voor het be- en verwerken van shredderafval volgens sectorplan 25 van het LAP is thermisch
verwerken. De voorgenomen verwerking voldoet aa de gestelde minimumstadaard.

2.1..4 Verontreinigde grond,
Jansen Recycling B. V. beschikt reeds over een extractieve (grond)reinigingsinstallatie. Extractieve reiniging richt zich
in eerste instantie op de afscheiding van 'schoon' zand en concentratie van verontreinigingen in een slibstroom, die,
afhankelijk van chemische samenstelling, dient te worden gestort of thermisch of biologisch kan worden nabewerkt.
Reinigbare grond met relatief veel klei en/of leem is minder geschikt voor extractieve reiniging, vooral vanwege de
grote omvang van de da vrijkomende residustromen (slib).
Verwijdering van organische componenten uit dcrgelìjke klei- of leemgrond kan geschieden door thermische reiniging,
waarbij de verontreinigingen zoals minerale olie, PAK e.d. worden uitgedampt en vernietigd en een schone drager
overblijft.
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De oprichting van een thermische reinigingsinstallatie stelt lansen Recycling B. V. in staat het complete scala aa
verontreinigde bodems te reinigen tot een herbruikbaar product.
Volgens sectorplan 22 van het LAP is de minimwnstandaard voor het be- en veiwerken van ernstig verontreinigde
grond, bewerking volgens de meest geëigende methode tot herbruikbare grond die voldoet aan de kwaliteitseisen van
het Besluit en Regeling Bodemkwaliteit. Met de nieuwe installatie wordt aan de minimwnstandaard voldan.

2.1..5 Overige stromen
Naast de reeds genoemde afvalstoffen zijn er nog verschillende afvalstoffen die door middel van reiniging geschikt
kunnen worden gemaakt voor nuttige toepassing:

. Riool-, kolken en gemalenslíb en veegzand (RKGV-zand);

. (Reinigbaar) straalgrt;

. Zand uit zandvangers /olie-water-slibafscheiders. Bij eigen zandvangers en o/w/s-afscheiders ontstaat binnen

bij vestigingen van A. lansen B. V. ca. 5 kton/jaar. Deze stroom kan met name zijn verontreinigd met minerale
olie en wordt om die reden als thermisch reinigbaar beschouwd.
Sectorplan 23 stelt ten aaien van deze stroom het volgende: "De minimumstandaard voor de be- en
verwerking van de slibfractie die resteert na scheiding van a/wIs-mengsels is reinigen van de slib fractie in

een thermische grondreinigingsinstallatie". De voorgenomen reiniging past dan ook binnen het LAP.
. Verontreinigd puin;

. Baggerspecie;

. Mineraal slib;

. Dakgrnd.
De (beleidsmatige) achtergrond van deze stromen zal in het MER nader worden uitgewerkt.
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§ 2.2 Doel en motivering van de voorgenomen activiteit

2.2.1 Doelstellng
De strategie van A. lansen B. V, voor de middellange termijn kan als volgt worden omschreven:
. Het voorzetten van de bestaande activiteiten in de GWW- en trasportsector en waa mogelijk autonoom

groeien;
. Het vergroten van het marktandeel in de betonrnortel- en betonwarenindustrie door uitbreiding van het

productasortirnent en het verhogen van de afzet;
. Het verstevigen en uitbouwen van de positie in de afval verwerkende industre waarbij de veiwerking van

minerale afvalstoffen tot secundaire grond- en bouwstoffen, koppeling met de betonmortel- en
betonwarenindustrie en energieopwekkng C.q. -terugwinning de aandachtsvelden vormen.

Binnen de inrchting te Helmond zijn reeds installaties operationeel voor het grootschalig verwerken van minerale
afvalstoffen door middel van scheiden, sorteren, breken, wassen en extrctief reinigen. De inrichting te Sou beschikt
eveneens over mogelijkheden tot verwerking van minerale afvalstoffen middels scheiden, sorteren en breken. De
oprichting van een thermische reinigingsinstallatie voorziet enerzijds in de ambitie van lansen Recycling B. V. en
anderzijds in de behoeft tot verwerkingsmogelijkheden voor thermisch reinigbare afvalstoffen in Zuid-Oost Nederland.

De thermische reinigingsinstallatie stelt lansen Recycling B. V. in staat zand- en grindfracties terug te winnen uit
verontreinigde minerale afvalstoffen en de daarbij vrijkomende wante effectIefte benutten voor droging van natte
afval- I productstromen en opwekking van elektrciteit (voor eigen verbruik en voor derden). De teruggewonnen frcties
zullen ingezet worden als secundair toeslagmateriaal bij de productie van betonmortel en betonwaren of toegepast
worden als secundaire bouwstofbij het realiseren van GWW-werken.

Thermische reiniging van minerale afvalstoffen vormt een passende uitbreiding van het reeds bestade dienstenpakket
van lansen Recycling B.V. Momenteel verwerkt de onderneming reeds minerale afvalstoffen tot recyclinggranulaten
voor toepassing als fuderingslaag in de wegenbouw en voor toepassing als groftoeslagmateriaal in beton. Daarnaast
exploiteert lansen Recycling B. V. te Helmond een (grond)reinigingsinstallatie waar zandfracties worden teruggewonnen
uit fijnkorrelige minerale afvalstoffen door toepassing van een extractieve reinigingstechniek.

Teruggewonnen zand- en grindfracties voor toepassing als toeslagmateriaal in de beton- en betonwarenindustrie worden
zowel afgezet binnen de eigen organisatie (lansen Beton B.V. en lansen Betonwaren B.v.) als bij derden.

Uit praktijkgegevens en leveranciersberekeningen blijkt dat bij de reiniging van TAG en andere thermisch reinigbare
minerale afvalstoffen netto-energie vrijkomt. Deze energie kan prima worden benut voor gelijktijdige droging van
relatiefnatte stromen zoals reinigingsresidu van de (bestaande) extractieve reinigingsinstallatie van lansen Recycling
B.V. in Helmond.

De doelstellng van het initiatief luidt dan ook:
Oprichting van een installatie voor thermische reiniging van teerhoudend asfalt en overige thermisch reinigbare
afvalstoffen tot nuttig toepasbare producten in combinatie met droging van residu van extractieve reiniging en
elektriciteitsopwekking op een bedrijeconomisch en mileuhygiënisch verantwoorde wijze.

2.2.2 Beoordelingscriteria
Door lansen Recycling B. V. worden met name 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 veratwoord;

* passend binnen wet- en regelgeving (zie ook hoofdstuk 3);

* ruimtelijk inpasbaar (binnen de inrichting en daarbuiten (bestemmingsplan);

In het hiernavolgende wordt hierda nader aandacht besteed.
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§ 2.3 Motivering en uitwerking keuze uitvoering voorgenomen activiteit(en)

2.3.1 Locatie
A. lansen 8. V. beschikt binnen Nederland over vergnde inrichtingen te:
. Son (Knaaldijk Zuid 24)

. Son (Ekkersrijt 1502)

. Helmond

. Nuenen

. Amsterdam

. Zeewolde

Gelet op het lUimtebeslag van de installatie inel. de darmee samenhangende opslag( capaciteit) voor ongereinigde en
gereinigde materialen komen de locaties te Son (Ekkersrijt i 502), Nuenen en Amsterdam niet in aamerking (te klein).
De vestiging te Helmond beschikt over onvoldoende mogelijkheden voor toekomstige ontsluiting over water.
Bovendien is hier sprake van een bestande inrichting die reeds volledig in gebruik is ten behoeve van andere
activiteiten. De locatie in Zeewolde is volledig ingericht en in gebruik als productieiocatie voor betonmortel en
betonwaren. Afvalverwerkende activiteiten zijn hier ongewenst. Derhalve is lansen Recycling B.Y. voornemens de
thermische reinigingsinstallatie op te richten binnen haar bedrijfsterrein aan de Kanaaldijk Zuid 22-24 te Son. Deze
locatie biedt de volgende voordelen:
. De inrichting is voldoende groot om de voorgenomen activiteiten te huisvesten en de installatie te exploiteren.

. De inrichting beschikt reeds over een geldige Wm-vergunning voor het (grootschalig) innemen en opslaan van

de thermisch te reinigen afvalstoffen. Dientengevolge is reeds een aantal voorzieningen aawezig
(vloeistofdichte vloeren, opslagruimte, weegbrug, etc.)

. De geldende Wm-vergunning voor de inrichting voorziet tevens in de exploitatie van een betoncentrale en het
vervaardigen van betonwaren ter plaatse. De na thermische reiniging teruggewonnen zand- en grindfracties
voor toepassing als secundaire toeslagmateriaal in beton- en betonwaren kunnen derhalve grotendeels direct,
zonder transport, afgezet worden.

. De inrichting is gelegen aan het Wilhelminakanaal. Een in voorbereiding zijnde herziening van het vigerende

bestemmingsplan ter plaatse (zie § 3.2.2) voorziet in de mogelijkheid tot de aanleg van een laad- en loskade.
Dit biedt de mogelijkheid om enerzijds afvalstoffen per schip aan te leveren en anderzijds de na reiniging
verkregen producten per schip af te voeren. De tèruggewonnen zand- en grindfracties die geschikt zijn voor
toepassing als secundair toeslagmateriaal in de beton- en betonwarenindustrie zullen afgezet worden bij
betoncentrales en betonwarenfabrieken. Dergelijke bedrijven zijn veelvuldig gelegen aan het water.

. In de regio Zuid-Oost en Oost-Nederland is geen thermische reinigingscapaciteit beschikbaar. lansen

Recycling B. V. beoogt met deze locatiekeuze een evenwichtiger spreiding van beschikbare thermische
reinigingscapaciteit te realiseren en daarmee het aantal transportilometers dat gepaard gaat met de afvoer van
thermisch reinigbare afvalstromen vanuit Zuid-Oost en Oost-Nederland naar bestande installaties sterk te
reduceren.

2.3.2 Capaciteit
lansen Recycling B.V. is voornemens een thermische reinigingsinstal1atie op te richten met een verwerkingscapaciteit
van ca. 600.000 ton/jaar. Voor de nadere invulling wordt verwezen naar § 2.3.4.
Deze capaciteit dekt en past bij het huidige marktaanbod binnen lansen Recycling B.V. aa thermisch reinigbare
afvalstoffen. De schaalgrootte wordt op grond van ervaringen elders als voldoende technisch bewezen (c.q. met
voldoende bedrijfszekerheid) aangemerkt.
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2.3.3 Keuze reiuigingsmethode
Thermische verwerking van afvalstoffen kan geschieden door verbranding of door pyrolyse.

Verbranding van afvalstoffen vindt plaats in een zuurstofrjke omgeving. Zodra ontbranding van de afvalstoffen heeft
plaatsgevonden is sprake van een moeilijk te controleren proces. De procesparameters (temperatuur. vrjkomende
energie, etc.) zijn slechts in geringe mate te beïnvloeden en afvalstoffen worden doorgaans niet volledig homogeen
verbrad. Daardoor raakt het eindproduct verontreinigd met verbrandingsproducten en wordt de kwaliteit van het
eindproduct negatief beïnvloed. Verbranding heeft als nadeel dat vooraf niet bepaald kan worden waar tijdens het
verbrandingsproces de meeste energie / warmte vrjkomt. Verbranding is derhalve bij uitstek geschikt voor het
verwerken van afvalstoffen waarbij verwijderig op zich het hoofddoel is en de kwaliteit van eind- en nevenproducten
van ondergeschikt belang is.

In tegenstelling tot verbranding is het bij pyrolyse mogelijk om gecontroleerd gebruik te maken van de tijdens het
proces vrjkomende energie. Daardoor kan vrijkomende energie nuttig worden toegepast. Als gevolg van een homogene
verwerking resulteert pyrolyse bovendien in een kwalitatief constanter eindproduct en is het proces beter beheersbaar.

Om de te veiwerken materialen te reinigen en de restproducten te kunnen hergebruiken is gekozen voor een zogenaamd
pyrolysesysteem. Het voordeel van dit systeem is dat de te verwijderen componenten (koolwaterstofverbindingen) niet
direct in de ovenkamer verbrand worden maar door een temperatuurverhoging van het oorspronkelijke product
uitdampen en het te reinigen product ontleedt in zand, grnd en koolwaterstoffen.

Algemeen: Pyrolyse is een thermisch proces waarbij materiaal ontleedt in de afwezigheid van
zuurstof. Dit in tegenstelling tot verbranding dat met aanwezigheid en verbruik van zuurstof
plaatsvindt. Pyrolyse vindt plaats bij temperaturen vanaf ongeveer 300°C; de producten van
pyrolyse zijn een verontreinigd/brandbaar gas en de (gereinigde) drager c.q. vaste inerte
materialen.
Pyrolyse wordt in Nederland toegepast bij de reiniging van machine-onderdelen uit de
kunststofproducerende en -verwerkende industrie, van materialen met rubber bevuiling resp. met
lak/coating/verf en vetten bevuiling. Tevens wordt deze techniek toegepast bij de reiniging van
thermisch reinigbare grond.

Pyrolyse geschiedt in een semi-inerte atmosfeer (geen zuurstof). De koolwaterstoffen worden uit de verwaringskamer
naar de darachter opgestelde naverbrander gevoerd Als verwarmings- en transportmiddel worden hiervoor de
verbrandingsgassen gebruikt van de gasbraders (gassen bestaan uit kooldioxide, waterdamp en stikstofoxiden en een
zeer kleine hoeveelheid zuurstof). In de naverbrander worden alle gassen naar een minimale verbrandingstemperatuur
van 850 graden Celsius gebracht onder toevoeging van de benodigde verbrandingslucht. De verbranding is volledig na
een verblijftijd van de gassen van minimaal 2 seconden in deze naverbrander.

2.3.4 Technische uitwerking
Voor thermische processen zoals pyrolyse vormt de zogenaamde calorische waarde d.w.z. de hoeveelheid vrjkomende
energie een belangrijk ontwerp-criterium. Indien de calorische waarde laag is, kan een grotere doorzet gerealiseerd
worden, terwijl bij een relatief hoge calorische waade sprake zal zijn van een lagere maximale veiwerkingscapaciteit.
Daarnaast is gelijktijdige doch gescheiden verwerking van afvalstoffen als ontwerpcriterium gehanteerd. De installatie
wordt derhalve uitgerust met meerdere productielijnen.

Bij het ontwerp van de installatie is uitgegaan van een gewenste doorzet van 50-60 ton per uur TAG en andere
thermisch reinigbare stromen en (separaat) 10-15 ton dakleer/dakafval per uur.

De thermische reinigingsinstallatie is in beginsel ontworpen voor de reiniging van TAG Om niet afhankelijk te zijn van
het aanbod van uitsluitend TAG is de installatie zodanig ontworpen dat tevens andere thermisch reinigbare afvalstoffen
gereinigd kunnen worden. Ook hier geldt dat dergelijke stromen gelijktijdig doch separaat van elkaa zullen kunnen
worden gereinigd.
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In september/oktober 2007 is in opdracht van lansen Recycling B. V. een proefinstallatie gebouwd waarmee een
proefreiniging is uitgevoerd met een hoeveelheid van 5-6 ton TAG Dit onder meer ter verificatie van de gekozen
technische uitvoering en bepaling van de kwaliteit van de gereinigde producten. Gebleken is dat het gereinigd product
geen PAK meer bevatte (gehalte beneden de door het Sterlab geaccrediteerde laboratorium gehanteerde detectiegrens),
bij een ingaade concentratie van 130 mglkg d.s. (pAK-JO VROM), respectievelijk 170 mglg (PAK-16 EPA).

Op basis van de proeven is -mede gezien de calorische waarde van deze strornen- geconcludeerd dat bij de reiniging
van TAG maar ook van zeefzand resp. shreddermateriaal-en zeker bij dakleer- netto- energie vrjkomt. Door lansen
Recycling B. V. is gekozen deze energie zo effectief mogelijk te benutten, door achtereenvolgens warte te benutten
voor:
* opwekking van elektriciteit d.m. v. een stoomcyclus;
* benutting van overtollge wante in een (indirecte) slibdroger. Berekend is dat de hoeveelheid restwarmte

voldoende is voor droging van ca. 80 kton/jaar aan slib (van 50% d.s. naa 95% d.s., waarmee de volledige
hoeveelheid slib van extractieve reiniging die jaarlijks binnen lansen Recycling B. V. vrjkomt kan worden
opgewerkt.

* Het terug leiden van -na opwekking van elektriciteit (met een eigen stoomketel en turbine) en slibdroging
resterende wannte- in het proces t.b.v. voorverwarmingsdoeleinden.

Berekend is dat zelfs na toepassing van eerdergenoemde technieken een beperkt deel van de vrjkomende warmte
onbenut zal blijven.

Het gereinigd product zal, zoals hiervoor reeds aangegeven, (afhankelijk van de aard en samenstellng van het
ingangsmateriaal) zoveel mogelijk binnen de locatie Son worden hergebruikt. Met name voor toepassing als grondstof
in de betonindustre is het gewenst dat een precieze korrelverdeling wordt bereikt. Om die reden zal na de thermische
installatie een mobiele zeef voor classificatie worden geplaatst.

I

I

I
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Hoofdstuk 3 Besluiten

§ 3.1 Reeds eerder genomen besluiten

A. lansen B. V. beschikt voor de locatie Sou over de volgende (onherroepelijke) milieuvergunningen:

Wet soort bevoegd .eza. Datu numer
Wet milieubeheer oprichting OS Noord-Brabant 21-09-2007 1330764
Wet verontreiniging U.V.t. Ij
oppelvlaktewateren
" .. ..een Wvo~vergunmng IS met nodig, omdat de benJfsnolenng met IS aangesloten op het gemeentelIJk nool.

§ 3.2 Besluiten ten behoeve waarvan het MER wordt opgesteld

3.2.1 Milieuvergunningen
Het veraderen van een inrchting voor de op- en overslag alsmede verwerking van (gevaalijke) afvalstoffen, is op grond
van het Inrichtingen en Verginingenbesluit Wet milieubeheer (Ivb) een vergunningplichtige activiteit. Voor het
onderhavige initiatief is met name cat. 28.4, onder c van bijlage I van het Ivb van belang: "..het thennisch behandelen-
anders dan verbranden- van bedriJfsafvalstoffen.." (cat. 28.4 onder c.1) alsmede "..het be- en verwerken (.) van
gevaarlijke afvalstoffen.. .. (cat. 28.4 onder c.2) in dit verband van belang'
Het bevoegd gezag voor de verlening van de veranderingsverguning krchtens de Wet milieubeheer zijn Gedeputeerde

Staten van de provincie Noord-Brabant.

Uit het voorgaande wordt afgeleid dat het MER uitsluitend zal worden opgesteld ten behoeve van de besluitvorming
omtrent een aavraag om veranderingsvergunning ingevolge de Wm. Er is dan ook geen sprake van coördinatie krchtens
hoofdstu 14 Wm.

Het Waterschap De Dommel heeft inmiddels het volgende aangegeven: "Zoals aangegeven, betreft het een inrichting
waar geen afvalsioffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in het (oppervlakte) water worden gebracht. Aangezien
er geen lozing plaatsvindt, is er ook geen Wvo-vergunning nodig. Er is dan ook geen noodzaak om betrokken te worden
bij de m.e.r.-procedure" (Van Otlerdijk, 2008).

3.2.2 Ruimtelijke uitwerking
Zoals aangegeven in § i .2.3 wordt momenteel ten behoeve van de ruimtelijke uitwerking van het industrieterrein
Ekkersrijt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Publicatie van het voorontwerpbestemmingsplan Ekkersrijt is
gepland op 30 juni 2008, waarna definitieve vaststelling in februari 2009 wordt verwacht.
tevens is opgenomen. Een gewijzigd voorontwerp i
In het nieuwe bestemmingsplan zijn onder meer een geluidszonering en, via een vastgestelde wijzigingsbevoegdheid, de
realisatie van een overslagkade aan het Wilhelminaanaal en een nieuwe ontsluitingsroute opgenomen. Voor de locatie
van A. lansen B. V. zijn de huidige activiteiten ten aanzien van recycling en opslag van afvalstoffen verwerkt.

Opgemerkt wordt dat de thermische reinigingsinstallatie nog niet past binnen het nieuwe (voorontwerp-)
bestemmingsplan Ekkersrijt. Hierover is reeds vooroverleg gevoerd met de gemeente Son en BreugeL. De gemeente
staat niet afwijzend tegenover het voornemen van lansen Recycling B.V. Om het voornemen planologisch in te passen
zal de gemeente een afweging maken tussen de volgende opties:
i. Aangezien B&W veel waarde hechten aan een snelle afronding van de lopende procedure, zal de thermische

installatie vooralsnog niet worden meegenomen. Dit betekent dat het bestemmingsplan (op termijn) zal moeten
worden herzien en een zogenaamde zelfstandige projectprocedure zal worden doorlopen. In dit verband is een
zogenaamd plan-MER benodigd. In overleg met de gemeente Son en Breugel 1S overeengekomen dat het op te
stellen inrichtings-MER (na de afronding van de lopende bestemmingsplanprocedure in februari 2009 ) (tevens) zal
kunnen worden gebruikt als plan-MER.

aagezien zoals in hoofdstuk 2 is aagegeven, de activiteit in hoofdzaak is gericht op rcinigîng ten behoeve van nuttige
toepassing, worden de Ivb-categorieen 28.4 onder e (gericht op 'verbraden ') niet van toepassing geacht.
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2. Omdat het voornemen van lansen Recycling B. V. in het kader van de bestemmingsplan procedure beschouwd moet

worden als een te voorziene toekomstige activiteit zal het voorontwerpbestemmingsplan zodanig aangepast worden
dat de thermische reinigingsinstallatie planologisch realiseerbaar is. Dit heeft tot gevolg dat de
bestemmingsplanprocedure vertraagd wordt en definitieve vaststellng van het bestemmingsplan enige maanden
vertaging oploopt.

§ 3.3 Overige besluiten

De geplande onttrekking van oppervlaktewater uit het Wilhelminakanaal is zodanig klein dat geen vergunning krachtens
de Wet op de waterhuishouding behoeft te worden verkregen. Door Rijkswaterstaat (beheerder Wilhelminakanaal) is
wel aangegeven dat zij apart goedkeuring zal willen verlenen voor de wijze van uitvoering van het onttrekkingpunt. Dit
traject zal uiteindelijk -simultaan aan het proces van vergunningverlening ingevolge de Wm- worden doorlopen.

Het MER zal moeten uitwijzen of het optreden van significante negatieve gevolgen voor het mileu in het kader van de
Natuurbeschermingswet afdoende kan worden uitgesloten. Alsdan is geen vergunning of ontheffng krachtens deze
wetgeving noodakelijk.

Voor de oprichting van de thermische reinigingsinstallatie is tenslotte een bouwvergnning krachtens de Woningwet en
Bouwbesluit nodig. Deze procedure wordt simulta doorlopen met de vergunningenprocedure, na afronding van het
MER en de aanvraag om veranderingsvergunning krachtens de WOl.

§ 3.4 Mileuhygiënisch beleidskader

Zoals aangegeven zal de thermische reinigingsinstallatie van lansen Recycling B. V. moeten passen binnen vigerende
wet- en regelgeving. Hierbij wordt met name gedacht aan:
. Landelijk AfvalbeheerPlan incL. daarmee samenhangende sectorplannen (voor onderscheiden, te reinigen

afvalstoffen) (zie ook § 2.1.2);
. regels ten aazien van mengen van (afval)stoffen, zoals verwoord in de Regeling scheiden en gescheiden

houden van afvalstoffen alsmede De Verwerking Verantwoord (OVV);
. het Besluit en regeling Bodemkaliteit, op grond waarvan de kwaliteitseisen voor gereinigde producten (ten

aanzien van emissie (bouwstoffen niet-zijnde grond)4;
. Flora- en Faunawet, Vogel- en Habitatrichtlijnen en Natuurbeschermingswet;

. de NeR en het Besluit Verbranden afvalstoffen (BVA), op grond waarvan emissie-eisen voor de gereinigde

rookgassen zullen worden afgeleid;
. systeem van emissiehandel voor NOx en COi;

. Wet luchtkwaliteIt (onderdeel Wet milieubeheer) waarin beschermingsniveaus voor de algemene luchtkwaliteit

zijn geformuleerd;
. 1PPC en BREF's; in dit verband zijn met name de BREF Afvalverbranding en BREF Afvalverwerking alsmede

de BREFs Opslag, Koeling, Monitoring en ECM van belang.
In het MER zullen genoemde toetsingskaders nader worden omschreven.

vervangt BouwstoffenbesluÎt bodem~ en oppervlaktewaterenbeschenning (Bsh)
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§ 3.5 Planning en procedure

Vooralsnog wordt uitgegaan van de volgende planning:

nr activiteit datu doer
t indieninø startotitie MER anr¡¡2008

lansen Recycling B. V.
2 indieninø MER + aavr--veranderinnsveri:uninmen) december 2008
3 ve~ni~erleni~ Wm

juli 2009 OS Noord-Brabant
4 bouwve~nniw B&WSon
5 bouw installati~reed ianuari 2010

lansen Recycling B. V
6 in bedri;fstellno febru 2010

In bijlage 1 is een procedurele planning geschetst.
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Hoofdstuk 4 Beschrijving van de voorgenomen activiteit

§ 4.1 ReferentiesItuatie

A. lansen B.v. beschikt over een inrichting, gelegen aan de Kanaaldijk Zuid 22 tot en met 24 te Sou. Binnen de
inrichting zijn reeds de volgende activiteiten vergud:
.. het in werking hebben van een kantoor;
'I het op- en overslaan van o.a. ontvlambare en brandbare vloeistoffen, alsmede het in werking hebben van een

tankplaats;
het in werking hebben van een werkplaats met magazijn ten behoeve van onderhouds~ en
reparatiewerkzamheden, het in werking hebben van een wasplaats, alsmede het stallen en verhuren van
materieel ten behoeve van de bouw
het in werking hebben van een grondbank voor de op-/overslag, alsmede het bewerken en opbulken van
schone grond en grond tot en met categorie 2 van het houwstofTenbesluit;
het op- en overslaan, alsmede het bewerken van (niet-)vonngegeven bouwstoffen. Hiertoe is een mobiele zeef
beschikbaar;
het op- en overslaan van (teerhoudend) asfalt en slib. De thans vergunde doorzet en maximale voorraad voor
deze stromen bedraagt achtereenvolgens 200 kton/jaar en 500.000 ml resp. 80 kton/jaar en 150.000 ml.
de productie van betonmortel (nog niet gerealiseerd) en betonwaren. De huidige productiecapaciteit voor
betonwaren is nu nog beperkt5
het op-/overslaa en bewerken van bouw- en sloopafval en overeenkomstig stedelijk afvaL. De vergunde
capaciteit van de puin breker bedraagt 150 ktonljaar;

* productie van secundaire brandstoffen door middel van verkleinen enlofpelletiseren (nog niet gerealiseerd)

* op- en overslaan, alsmede bewerken van metalen (ferro en non-ferro).

* stallng en verhuur van betonpompen, mixers, mobiele telekranen en machines

* het uitvoeren van proefprojecten.

Ten behoeve van deze werkzmheden zijn onder meer een kantoor, magazijn, werkplaats, wasplaats, takplaats aawezig.

.

.

.

.

.

§ 4.2 Voorgenomen veranderingen

4.2.1 Proces- en installatiebeschrijving thermische reiniging

4.2.1. Inleiding
De installatie (incI. stoomketel en slibdroger) zal worden opgericht op het zuidelijk deel van het bestade
bedrjfsterrein. In bijlage 3 is de positie van de thermische reinigingsinstallatie binnen de inrichting geschetst.

In de thermische reinigingsinstallatie zullen de volgende stromen worden verwerkt:

na de wijziging van het bestemmingsplan c.q. zonering (zie ook § 3.2.2) ka tot plaatsing van een grotere centrale worden
overgegaa.
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TabeI2.-Samenstelln te verwerken stromen

TAG Dakleer! Sorteerzeefzand Shredder- Veront- Overige
dakafval afval reinigde minerale
(3J .rond aivaistoffen

hoeveelheid ktonflaar 250 80 80 80 80 30
bron: ril r27 r27 r2 r27 n.n.b. n.n.b.
D.s. 95 93,3 95,6 73 80,8 90,6
Asrest % 92 90,8 45,6 84,2 85,1 85,6

Bovenste 1,92 39,42 " 1,5 2,27 2,9t
verbrandin~swaarde .

MJ/kg
Onderste 1,5 1,62 38,53 .. 1,5 2,09 2,47
verbrandin~swaarde .
Zwavel totaal 0,17 0,16 0,91 1,59 2,9 0,15
Koolst;; % 59 41 1 5,5 64 8,5
StikstOf "0,1 0,7 0,2 0,3 0,3

Verontreinif!in en
PAKf16' 188 20.230 57,3 44 18 t
PAK (JOl 2.090
Minerale olie 4.1 10 1.600 7.600 510 600 3.600
KwikfH~) mglk ds. 008 "0 I 0,59 0,56 0,26 1,22
Kr;rfCu) 14 16 210 35 22.000
Zink (l) 84 180 400 230 22.000
EOX - " I 2,2 1,2 3,3 59
f1 J VROM, Nota Bouwstoffen Nader Bekeken. 12 J: eigen analyse
13) Met name de verwerking van dakleer / dakafval i.c. de dimensionering van de installatie in dit verband behoeft nog nadere studie en zal in het

AÆR nader worden uitgewerkt.
* Het calorisch vermogen is de hoeveelheid warmte die geproduceerd wordt tijdens de volledige verbranding van één kilogram vloeibare brandstof
Meestal wordt de aanwezige waterdamp in de verbrandingsgassen niet gecondenseerd De latente verdampingswarmte wordt dan als dusdanig niet
gerecupereerd. Men kan dus twee verschilIelUie calorische vermogens onderscheiden (bij constante druk):

de bovenste verbrandingswaarde: omvat de hoeveelheid warmte die vrijkomt wanneer de waterdamp in de verbrandingsgassen condenseert
(recuperatie van de latente wannte).
de onderste verbrandingswaarde: het water dat tijdens de verbranding geproduceerd wordt, blij in dampvonn (geen recuperatie van de latente
warmte).

4.2.1.2 Materiaalslroom
Vanuit de bestande opslagdepots wordt het thennisch reinigbare materiaal -indien nodig na een voorbewerking

(verkleining door shredder o.i.d.)- met behulp van een shovel naar de invoerbtUkers geleid. Vanuit deze bunkers wordt
het materiaal via een sluis in de pyrolysekamers gebracht waa bij een temperatuur van 500-600 oe de vluchtige
verbindingen uitdampen. In het MER zullen de chemische processen die in dit verband voor de vluchtige/organische
verbindingen achtereenvolgens kunnen worden onderscheiden (verhitting, verdamping, ontleding en omzetting) nader
worden beschreven.

Gekozen is voor een doorloopoven aangezien per uur grote hoeveelheden materiaal moeten worden verwerkt. Om het
pyrolyseproces goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat het materiaal luchtig wordt ingevoerd zodat de
verwaring snel en gelijkmatig kan worden uitgevoerd. Tevens moet er een gelijkmatige stroom pyrolysegassen
ontstaan zodat de naverbrander continu gevoed wordt.
Het transport door de oven wordt verzorgd door een combinatie van schroef- en paddelsysteem (ronddraaiende as). De
schroef / paddel zorgt voor een gelijkmatige doorvoer van het materiaal door de oven (pyrolyse)kamer.
Om uitzetting van deze schroef-/paddelas binnen acceptabele grenzen te houden wordt de installatie als een
meertrapssysteem uitgevoerd (aslengte blijft derhalve beperkt). De pyrolysekamers zijn voorzien van een invoersluis en
een uitvoersluis. De sluizen zorgen ervoor dat er geen zuurstof (buitenlucht) in de ovenkamer kan komen.
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De installatie wordt uitgerust met van elkaar gescheiden productielijnen opdat verschillende afvalstoffen gelijktijdig
doch gescheiden verwerkt kunnen worden.
De installatie als geheel wordt gevoed via van elkaar gescheiden invoersystemen die, naar keuze van lansen Recycling
B. v., in zijn geheel of gedeeltelijk gebruikt kunnen worden voor de onderscheiden afvalstromen. Verwerking geschiedt
eveneens in van elkaar gescheiden compartimenten.
Het gereinigd materiaal verlaat de pyrolysekamer en wordt met water gekoeld in van elkaar gescheiden koelers.
Via een transportband en (mobiele) zeefinstallatie wordt het product gescheiden in gereinigd zand6 resp. gereinigd
grind, dat separaat wordt opgeslagen in een aantal -door keerwanden gescheiden- depots.

De bij de veiwerking ontstane af gassen worden vanuit de verschilende lijnen geïntegreerd Lc. gezamenlijk

(na)behandeld in een rookgasreinigingsinstallatie (RGR; zie § 4.2.1..).

4.2.1. Rookgasreiniging
De in het TAG aawezige organische verontreinigingen zoals minerale olie en PAK's zijn in de pyrolysekamer
uitgedampt en in de aanwezigheid van zuurstof reeds ten dele omgezet in verbrandingsproducten COi en HiO.
Aangezien de reiniging onder reducerende omstandigheden plaatsvindt zal het merendeel van de organische
componenten echter met de afgassen uit de pyrolysekamer worden afgevoerd. ~

Deze afgassen doorlopen de volgende rookgasreiniging:
* naverbranding (T). Bij een temperatuur van ten minste 850°C gedurende een minimale verbhjftijd van 2

seconden worden de organische componenten (volledig) omgezet in COi en HiO.
* hoog temperatuur stofflter (cycloon) voor verwijdering van deeltjes groter dan i /lm;
* quench. Ten behoeve van de afkoeling wordt water in de hete afgassen uit de TNV gespoten ('gequencht). De

quench is een meerkamer watersproeikoeler. Het toegevoerde Water wordt middels nozzles verneveld en zal de
gassen afkoelen.

* gaswassing. TAG bevat relatief veel zwavel dat in de pyrolysekamer gedeeltelijk uit het TAG zal verdwijnen en in
de TNV tot SOi wordt omgezet. Verwijdering van met name deze stof (alsmede eventueel aanwezige Hei en HF)
vindt plaats in een zogenaamde (alkalische) gaswasser, waar door dosering van natronloog een hoge pH wordt
gerealiseerd en de zue componenten worden afgevangen.

* schoorsteen. De gereinigde rookgassen verlaten de installatie via een schoorsteen van 12 meter hoog.

Noot: opgemerkt kan worden dat de gekozen configuatie minder geschikt wordt geacht voor anorganische gasvonnige
verbindingen zoals kwik. Teneinde de uitstoot van deze schadelijke componenten (afkomstig uit andere afvalstromen
dan TAG) te voorkomen zullen aan deze afvalstromen acceptatiecriteria gesteld worden ten aanzien van maximaal
toelaatbare concentraties.

4.2.1.4 Energieterugwinning
De in de pyrolysekamer ontstane afgassen bevatten een zekere hoeveelheid energie, die zeker door de extra verhitting in
de TN nog toeneemt.
lansen Recycling B. V. is voornemens deze energie zo goed mogelijk te benutten onder meer door het plaatsen van een
voorverwaringskamer7 (voorafgaande aan de pyro1ysekamer) en meerdere warmtewisselaars.
Bovendien zullen de afgassen uit de TNV via een indirecte stoomketel worden geleid. Deze stoom zal worden benut in
een turbine voor productie van elektrciteit waadoor tenminste in de eigen behoefte zal worden voorzien. De omvang
van de elektrciteitsproductie is mede afuankelijk van de specifieke stoomparameters (dru en temperatuur). Deze
zullen ¡n het MER nader worden uitgewerkt.
Ook zal een deel van de warmte worden benut voor het (îndirect) drogen van slib (van extractieve

grondreinigingsinstallaties). De afgassen uit de slibdroger (met de waterdamp) worden -tezamen met de afgassen uit de
TNV- behandeld in de quench en gaswasser.

6

7
dat 'direct' (d.w.z. zonder grootschalige tussenopslag) wordt afgevoerd naar de betonmortelcentrale C.q. betonwarenproductie

De restgassen uit de stoomketel worden gemengd met de gassen in de voor-verwanningskamer voor de directe verwarming van
het TAG. Deze restgassen zijn al door de naverbrander geweest en zijn dus schoon. Het zuurstof percentage is zeer laag en
dadoor goed geschikt om in een p)Tolysekamer te worden toegepast
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4.2.1.5 Waterbassin
Op verschillende plaatsen is sprake van een behoefte aan proceswater danwel het ontstaan van (afval)water. In dit kader
zal een waterbassin worden geplaatst met een inhoud van 500- i 000 m3. Het bassin wordt gebruikt voor:
. opvang wateroverschot gaswasser;

. watervoorraad voor de koeler;

. toe- en afvoer van koelwater voor de turbinegenerator;

. toe- en afvoer van proces- en koelwater voor de quench.

Het bassin wordt naar behoefte bijgevuld met oppervlaktewater, gezien de netto-waterbehoefte van de installatie.
Afhankelijk van de verversingsgraad op enig moment kan de temperatuur van dit water oplopen tot naar schatting 65
oe. Overwogen wordt in dit verband een koeltoren te plaatsen, waardoor het in te zetten proceswater niet warer

wordt/is dan 35 oe.

4.2.1.6 Processchema en capaciteitsgegevens
In bijlage 2 is een blokschema gegeven.
De voorgenomen capaciteit van de thermische reinigingsinstallatie bedraagt gemiddeld 75 ton/uur. Bij een effectieve
bedrjfstijd van 8.000 uur/jaar zullen 600.000 ton TAG en overige thermisch reinigbare afValstoffen in de installatie
thermisch kunnen worden gereinigd. Opgemerkt wordt dat de feitelijke capaciteit van de installatie in hoofdzaak wordt
bepaald door de capaciteit van de TNV; deze wordt thans uitgelegd op bovengenoemde doorzet (zie ook § 2.3.4),
Op basis van een eerste indicatieve energiebalans is afgeleid dat bij een dergelijk doorzet ca. 80-120 ktonljaar aan slib
kan worden gedroogd van 50% vocht tot 5% vocht.
De capaciteit van de mobiele zeef voor nascheiding van de gereinigde producten bedraagt 200-300 ton/uur.

De installaties zullen volcontinu worden bedreven d.w.z. maandag tlm zondag van 0-24 uur.

4.2.1.7 Productie gereinigde bouwstoffen

Op basis van de tabel in § 4.2. i .1. kunnen de volgende verwachtingen worden uitgesproken:
. Bij reiniging van TAG zal naar verwachting 94% van het oorspronkelijke materiaal vrjkomen als gereinigd

product, dat in de mobiele zeef zal worden gescheiden in gereinigd grind (ca, 61 % van de gereinigde stroom)
en gereinigd zand (ca. 39% van de gereinigde stroom).

. Bij invoer van verontreinigde grond, stenen, baggerspecie en slib zal gemiddeld ca. 85% van de invoer de

installatie verlaten als gereinigd product. De overige 15% zal verdampen (vocht) en pyrolyseren (organische
stof). Bij de reiniging van zeefzand bedraagt het hergebruikspercentage naar verwachting ca. 70%

. Het percentage eindproduct bij invoer van dakleer / dakafval is sterk afhankelijk van het gehalte aan dakgrd

en afstrooilaag dat - al dan niet verkleefd met bitumen - in het afval aanwezig is. Naar verwachting vormt de
hoeveelheid eindproduct 50% van de ingevoerde hoeveelheid.

. Bij de verwerking van shreddermateriaal ontstat een hoeveelheid eindproduct dat naar verwachting gelijk is

aan ca. 80% van de invoer. In volumeprocenten zal een groter deel van het afval verdwijnen, doch dit betreft
hoofdzkelijk bestanddelen met een laag soortelijk gewicht.

. Van de overige thermisch reinigbare afvalstoffen die in deze startnotitie zijn opgenomen zijn (nog) geen

onderzoeksresultaten bekend. Deze zullen - indien van toepassing - proefondervindelijk worden vastgesteld:
na oprichting en ingebruikname zal aan de hand van een (uitgebreide) proef de eventuele verwerkbaarheid
worden vastgesteld. Bij acceptatie van deze afvalstromen zal aasluiting gezocht worden bij de
acceptatiecriteria voor de eerdergenoemde afvalstoffen.
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4.2.2 Overige veranderingen
De thermische reinigingsinstallatie zal worden geplaatst binnen de bestaade imichting van A. lansen B.V. te Son; van

fysieke uitbreiding van de inrichting is geen sprake.

De aanvoer van thermisch reinigbare afvalstoffen is reeds grotendeels vergund; wel zal met de oprichting van de
thermische reinigingsinstallatie Lc. de grotere doorzet door de inrichting een beperkt aatal extra verkeersbewegingen
samenhangen. In het MER zal hieraan nader aadacht worden besteed.
De omvang van de opslagcapaciteit van de inrichting resp. de aanwezige voorraden zullen met de reinigingsinstallatie
niet worden uitgebreid; wel is sprake van opslag van enkele nieuwe afvalstoffen zoals shredderafval e.d. Eventuele
nieuwe aspecten die hiermee samenhangen (mogelijk broei-risico en hiermee samenhangende preventieve en
mitigerende maatregelen) zullen in het MER nader worden uitgewerkt.

I.

De totale opslagcapaciteit van de inrichting zal ~mede vanwege het ontbreken van een fysieke uitbreiding- niet
toenemen. Wel zal een aantal extra depots worden ingericht. Niet brandbare afvalstoffen en producten mogen binnen de
voor de inrichting vigerende Wm-vergunning worden opgeslagen tot een hoogte van 15 m, overeenkomstig het op de
inrichting rustende bestemmingsplan. Hierin wordt geen wijziging voorzien.

Teerhoudend asfalt (alsmede andere grove steenachtige materialen) zullen voor reiniging voldoende moeten worden
verkleind. Hoewel ook freesasfalt zal worden gereinigd, is voorzien dat de huidige capaciteit van de breker zal worden
verdubbeld tot 300 ktonljaar. Deze capaciteitsverdubbeling kan gerealiseerd worden binnen de huidig vergiide
bedrijfstijden.

i

I
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Hoofdstuk 5 Varianten en alternatieven voor de voorgenomen activiteit

Conform hoofdstuk 7.4 van de Wet milieubeheer dient in het MER een beschrijving te worden gegeven van de
voorgenomen activiteit alsmede van de milieu-effecten daarvan. In dit verband wordt gewezen op het gestelde in
hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6 van de voorliggende startnotitic.
Krachtens ar. 7. i 0 lid b dienen daarnaast alternatieven voor de voorgenomen activiteit, die redelijkcnvijs in
beschouwing dienen te worden genomen, te worden uitgewerkt en moeten de milieu-effecten daarvan inzichtelijk
worden gemaakt.
In dit verband zullen in het MER de volgende alternatieven aan de orde worden gesteld:

In het nulalternatief wordt geen additionele thermische reinigingsinstallatie met een doorzet van 600 kton/jaar aa
TAG en andere granulaire afvalstoffen binnen de inrichting van A. lansen B. V. in Son gerealiseerd. In dat geval zal
behoefte (blijven) bestaan aan bestaande enlofin ontwikkeling zijnde verwerkingsmogelijkheden elders.
Aangezien de milieugevolgen van deze alternatieve afzetmogelijkheden sterk worden bepaald door de wijze van
uitvoering ter plaatse en locatiespecifieke omstandigheden, is een nadere kwantitatieve invullng niet goed mogelijk.
Derhalve zal in het MER in het kader van het nul-alternatief uitsluitend aandacht besteed aan de mileukwaliteit in de
directe omgeving. Deze wordt bepaald door de huidige activiteiten in het gebied alsmede de autonome ontwikkeling
daarvan (zie hoofdstuk 5).

De thermische reinigingsinstallatie zoals omschreven in § 4.2. i vormt de voorgenomen activiteit (VA). In het MER
zullen de emissies voor zover mogelijk in kwantitatieve zin worden beschouwd, waarbij mogelijke variaties tengevolge
van het voorgenomen scala aan afvalstoffen/verontreinigingen (zie tabel 2) in ogenschouw zullen worden genomen.
Aansluitend zullen op basis daarvan de te veiwachten milieugevolgen van de voorgenomen activiteit in kaart worden
gebracht, waarbij ook de hiermee samenhangende veranderingen van de bestaande inrichting zullen worden beschouwd
(zie § 4.2.2).

Overeenkomstig de Wm zal in het MER een uitgebreide beoordeling plaatsvinden van de voorgenomen activiteit in
vergelijking met de stand-der-techniek die in vergelijkbare situaties (voor zover aanwezig) wordt toegepast (EBT-toets
aan de hand van (ppe en BREF's).

.. Het meest mileuvriendeüjk alternatief (MMA) bestaat uit een combinatie van het voornemen aangevuld met een of
meerdere varianten voor onderdelen van het proces en de installatie, gericht op een optimale bescherming van het
mileu. Andere conversietechnieken zoals conventionele verbranding zullen (echter) nict worden uitgewerkt.
Gelet op de aard van de verwachte emissies van de VA zullen in het MER vooralsnog de volgende aanvullende
mileubeschermende voorzieningen worden uitgewerkt:
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Overzicht varianten voor onbouw lt4fl,fA

omschrijving uitwerkig motivatie
in MER 

- andere conversietechnieken dan pyrolyse nee geen lagere emissies enlof verbetering energetisch rendement

- veiwacht
u.n.b aavullende technieken gericht op n.o.b. ath. van kwaliteit ingeval van VA

hoeveelheden en kwaliteit van eind. en
restnroducten

I Aanvullende technieken ter beperkig
luchtemissies:. toepassing droge RGR nee . nat systeem heeft lagere emissiewaarden. uitvoering DeNOx (SCR of SNCR) ja . veelal lagere emissieconcentTties NOx mogelijk. plaatsing AK ja . idem voor adsorbeerbare parameters zoals kwik. extra zue wasser n.o.b. . afh. van emissiewaarden voor spec. componenten. vervanging bunkers en open depots door ja . beperking uitwisselden oppervlak leidt tot beperking van

silo's diffse stofemissies

2 aavullende l'eluidbcnerkende voorzienine:en ia benerkine: e:eluidbelastino omoevino
3 Aanvulling t.o.v. energie

* verhoging stoomparameters n.n.b. . afu. van waaden bij VA. koppeling met Rendac of stadsvernaning ja . verbetering energetisch rendement
(extern hergebruik restwannte). inzet van secundaire brandstoffen als ja . beperking inzet primaire brandstoffen
alternatief voor aardp'as

4 logistiek Ja uitwerking gevolgen (geluid, lucht) bij alternatieve
ontsluitinl!sroute resp. 33- en afvoer ner schin

- vervanging luchtgekoelde koeltoren (bij nee geen (groot) oppervlaktewater in directe nabijheid voor
waterbassi~) door waterkoeling onttekkinl! en lozing.

..noot. n.o.b.: nog met bekend, afhankehJk van Ultwerking 10 MER

1

1

I

i
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Hoofdstuk 6 Beschrijving van de locatie en van de huidige toestand van het

mileu

§ 6.1 Ligging van de inrichting

De inrichting van A. Jansen B.Y. is gelegen in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant en gevestigd aan de
Kanaaldijk Zuid te Son.
In onderstaande figuur is de ligging van de inrichtig geschetst.
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A. Jansen B.V.

dichtstbijzijnde aaneengesloten
woonbebouwing.

De inrichting wordt begrensd door de Kanaaldijk Zuid en Wilhelminakanaa1 (ten noorden), de westzijde van
Bedrijvenpark Ekkersrijt en Sciencepark Eindhoven (ten oosten), de visvijver Ekkerswijer (ten zuiden) en het bos
tussen de visvijver en het recreatiegebied Aquabest (ten westen).
De inrichting is ontsloten via de Kanaaldijk (in oostelijke richting; ASO) resp. Terraweg (Best; in westelijke richting in
de richting van de AZ).

De dichtstbijzijnde aaneengesloten woonbebouwing tot de inrchting is de Eindhovense woonwijk "Achtse Harer" die
ten zuiden van voornoemde visvijver en de A58 ligt.

Ten oosten van de inrichting bevindt zich eveneens een afvaiveiwerkend bedrijf. Verwerking van bouw- en sloopafval,
puin en afalhout vormen de kernactiviteiten van dit bedrijf dat opslagmethoden en opslaghoogtes hanteert die
vergelijkbaa zijn met de door lansen Recycling B.V voorgenomen activiteiten.
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§ 6.2 Bestaande toestand van het mileu

Teneinde de gevolgen voor het milieu vanwege de voorgenomen activiteit te kuen bepalen is het noodzakelijk om een
referentiesituatie te definiëren. In dit hoofdstu wordt derhalve een beschrjving gegeven van de bestade toestand van het
milieu alsmede van de te verwachten autonome ontwikeling.

6.2.1 Flora- en fauna
Volgens opgave bevindt de inrichting zich niet binnen de EHS noch in de onmiddelljke nabijheid van een gebied zoals
aangewezen krachtens de Voge1- en/ofHabitatrchtlijn noch de Natuurbeschermingswet 1998.

. Habitatrchtlijn

. Vogelrichtlijn

. Natuurbeschermingswet

A. Jan.en B.V.

Dit laat onverlet dat -mede gelet op het vigerende bestenuingsplan- de directe omgeving wel een zekere waarde op het
gebied van huidige flora en fauna enloflandschap vertegenwoordigt. Ten zuidwesten van de inrichting bevinden zich
'bos' en 'soortenrijke plassen'. Ten noorden van het Wilhelminakanaal heeft het bos een verhoogde natuuraarde (PNB,
2008a). Hierbij wordt aagetekend dat het gebied ook Uuist) voor paddenstoelen als belangrijke biotoop wordt
aangemerkt.

6.2.2 Lucht
Het Milieu- en natuurplan bureau (MNP) levert jaarlijks kaarten met groolscha1ige concentratie (afgekort: GCN-
kaarten) en depositieniveau1s voor Nederland van diverse luchtverontreinigende stoffen waarvoor Europese regelgeving
bestaat. De concentratiekaaen zijn gebaseerd op een combinatie van modelberekeningen en metigen en zijn bedoeld
voor het geven van een grootschalig beeld van de luchtkwaliteit in Nederland zowel voor jaren in het verleden als in de
toekomst. In onderstande tabel zijn de gegevens voor de onderhavige locatie geschetst.

Tabel 3. Overzicht luchtkwaliteit in Jlf!/m ) Son en omçevinç
oarametcr 2010 20tS
fiin stof (PM,,) 27 26
CO 3t9 n.a.
CO t98-n) 724 n.a.
NO. /NO,) 21 18
sa 3 3

3

De totale stikstofdepositie ter plaatse bedraagt 3.440 molla.jaar Uaar 2006). De totale depositie aan potentieel zuur
bedraagt naar schatting 4.840 molla.jaar.

In de directe omgeving van de inrichting is het destrctiebedrjf van Rendac gelegen. De inrichting is gelegen in de
stankcirkel van Rendac (strekt zich uit tot de A58).
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Binnen de bestaande inrichting worden stoffen op. en overgeslagen, bewerkt, verladen en getransporteerd waarbij
stofvorming kan ontstan en als gevolg daarvan verspreiding buiten de grenzen van de inrichting kan plaatsvinden
indien geen maatregelen worden getroffen. Deze ongewenste stofverspreiding is eveneens mogelijk door opwaaiing als
gevolg van verkeersbewegingen binnen de inrichting. Specifieke vormen van bewerking zijn het verkleinen of
shredderen van hout, het zeven van grond en zadige stoffen en het breken van puin. Hierbij kan tevens fijn stof
vrijkomen, ook wel PM 10 genoemd. Met maatregelen overeenkomstig § 3.8.1. van de NeR alsmede een
(gebruiksklare) sproei-installatie worden emissies effectief beperkt.
Pro Monitoring BV heeft in 2007 een rapport inzake de luchtkwaliteit opgesteld. Uit de berekeningen is gebleken dat de
maximale jaagemiddelde concentratie op de terreingrens van de inrichting 29 flglm3 in 2007 en 28 flg/m3 in 20 i 0 is. De
berekende immissie aan NOx tengevolge van stationaire en mobiele puntbronnen binnen de inrichting en het
inrchtingsgebonden verkeer bedraagt 28 ¡.g/m' io 2007 en 25 ¡.glm' in 2010. Hiermee voldoet de imichting aa de
grenswaarden uit de Wet Luchtkwaliteit.

Binnen de inrichting worden met name droge niet-organische en niet-geurende (afval)stoffen, zoals bouw- en
sloopafval, grond, zand en grnd op- en overgeslagen en be- en verwerkt. De sortering van bouw- en sloopafval en
daarmee overeenkomstig stedelijk afval vindt inpandig plaats. Tevens vindt opslag plaats van ingedikt, steekvast slib.
Van de handeling met deze stoffen is geen geuremissie te verwachten. Gelet op de activiteiten binnen de inrichting is
geen geuroverlast buiten de inrichting te verwachten

6.2.3 Geluid
De inrichting is gelegen op een niet-gezoneerd deel van industrieterrein E1ckersrijt te Son. Momenteel is een
bestemmingsplan in voorbereiding dat voorziet in een geluidzonering.

De dagelijkse geluiduitstrling die vanuit de huidige inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door:
. het in werking zijn van de puinbreker;

. het in werking zijn van de grondzeef;

. het in werking zijn van de productie voor secundaire brandstoffen;

. interne transportbewegingen;

. laad- en loswerkzaamheden.

In onderstande tabel is een overzicht van de equivalente geluidsbelasting tengevolge van de inrchting in de omgeving.

wonin en Evreuxlaa
wonin en Die etaa

wonin en Rouenlaan
wonin en Brestlaan
Bedri' fswonin A uabet

Re resentatieve bedri' ssituatie: beton roductie in noordoosteli'ke hoek
ll!*,:t;j¡i~~liÌ~~D0;" er node in"ciä A .,ih~~_~io;i'o.£a

!Æ%l~gagj~~"l!ijlyondil!~ .l\ii¡;¡ Nt'h¡'~~"
'~: 07.00'~19.00 tir ii 19.oo'23.00.n:i ,. 23.00.,07.00 ti :i'39 31 ~38 33 3t40 34 3140 32 3033 35 33

Uit het akoestisch onderzoek dat ten grondslag ligt aan het vigerende milieuverguning voor de inrchting blijkt het
volgende:
. de maximale geluidniveaus voldoen aan de grenswaarden van 70 dE(A) etmaalwaarde;

. de voorkeursgrenswaade (indirecte hinder) wordt niet overschreden;

. er wordt voldaan aa de richtwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaats van woningen

buiten de inrichting in het scenario 'betoncentrale in noordwesthoek';
. er wordt voldan aan de grenswaade van 55 dE(A) etmaalwaade ter plaatse van de woning op het

industrieterrein;
. er wordt voldaan aan de richtwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in het scenario

'betoncentrale in noordoosthoek'
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6.2.4 Bodem en grondwater
In 2005 is zowel een nulsituatie- als een nader bodemonderzoek ter plaatse van de inrichting door Tritium Advies BV
uitgevoerd.
De actuele kwaliteit van de bodem van het terrein van de inrichting is bepaald en vastgelegd in Globis c.q. de nationale
bodemkaa. Op basis van het uitgevoerde onderzoek is de locatie van A. lansen B.Y. (NB084800550) aangemerkt als
voldoende onderzocht zonder saneringsbeschikng.

6.2.5 Oppervlaktewater
Het Wilhelminakanaal Tilburg en Eindhoven met de Maas en loopt vanaf Geertidenberg naar de Zuid- Willemsvaart
bij Beek en Donk. Ter plaatse van de inchting is het geschikt voor kleinere binnenvaartschepen tot 500 ton (tot
Tilburg). Het debiet ter plaatse bedrgt ca. 1,7 m3/sec (Waterschap Aa en Maas, 2007).

lansen Recycling heeft ervoor gekozen om voor de bedrijfsafvalwaterstroom vanuit de bestaande inrichting geen
aansluiting op het gemeentelijk riool te realiseren. Al het afvalwater, afkomstig van de vloeistofdichte voorzieningen.
wordt via de bedrijfsriolering afgevoerd naar een afvalwaterbassin. Het in het bassin opgevangen afvalwater wordt
hergebruikt voor besproeiingsdoeleinden om stofverspreiding te voorkomen dan wel te beperken. Indien de hoeveelheid
afvalwater in het bassin het toegestaan maximum dreigt te overschrjden, vindt afvoer (per as) van het overtollge
afvalwater naar een erkend verwerker plaats.

6.2.6 Externe veilgheid
De huidige inichting valt niet onder de specifieke categorieën van inrchtingen waarop het Besluit Externe Veilgheid
Inrchtingen van toepassing is. Tevens vindt geen opslag van gevaarlijke stoffen in emballage plaats in een hoeveelheid
van meer dan 10.000 kg.

Een actueel overzicht van de risico's in de directe omgeving van de vestigingslocatie is beschikbaar in de vorm van de
risicokaa (www.risicokaart.nl). Op de risico kaar worden naast risicobronnen, ook kwetsbare objecten weergegeven.
De op de risicokaart getoonde kwetsbare objecten zijn woningen, gebouwen waarn zich veel mensen kuen bevinden
e.d.
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Bos tussen Aquabest
en visvijver

Lekkerland
Nederland B.V.

Distrbutiecentrm
Van den Aner B.V.

A. Jansen B.Y.
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Afgezien van de inrichting van Distrbutiecentrm Van den Anker B.Y. (op- en overslag) bevinden zich in de directe
omgeving van de inrichting geen risicovolle activiteiten.
Het bos tussen Aquabest en de visvijver wordt gevoelig voor natuurbranden beschouwd; het gebied wordt tevens
aangemerkt als gevoelig voor aardbevingen, behorende tot Mercalli-zone vn'. (PNB, 2008c).

§ 6.3 Autonome ontwikkelingen

Onderscheid wordt gemaakt in ontwikkelingen binnen da wel in de directe nabijheid van de inrichting.

Zoals aangegeven is A. lansen B.Y. voornemens op tennijn (naar veiwachting vanaf 2012) over te gaan tot aanleg van
een langshaven voor transport over water. Deze kade is reeds bij de besluitvorming omtrent de aavraag voor de
vigerende revisieverguning (2007) meegenomen.
Tevens zal een alternatieve ontsluitingsweg (aa de oostzijde van de inrchting in zuidelijke richting naar A58/A50)
worden ontwikkeld9, zodat aao- en afvoer via de Kanaaldijk-Zuid wordt beperkt/voorkomen. In het MER zullen de
mileugevolgen die met deze ontsluitingsroutes samenhangen, beide worden beschreven.
Hoewel beide ontwikkelingen in het nieuwe bestemmingsplan Ekkersrijt zijn voorzien is de termijn van realisatie met
name alhankelijk van de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied (bestemmingsplan; zie ook § 3.2.2).

Het industregebied Ekkersrijt is inmiddels volledig vergeven; additionele milieurelevante bedrjvigheid ter plaatse is
dan ook niet voorzien.
Mede vanwege de ontsluiting van het industriegebied zal het knooppunt ASO/ A58 worden heringericht (klaverblad),
hetgeen tot een betere doorstroming zal moeten leiden.

Het gebied waar mogelijk risico op een aardbeving aanwezig is wordt in de risicokaart aangegeven als een lijn (breuklijn) of
vlak (caverne ofMercalli-zone).
De mogelijke effecten van een aardbeving worden op de risicokart aagegeven volgens de schaal van Mercalli. Deze schaal
loopt van I (niet gevoeld) tot xrr (catastrofale schade). Zone VU betekent het volgende:
o VII. zeer sterk: schade aan vele gebouwen, schoorstenen breken af, golven in vijvers, kerkklokken geven geluid.
Deze nieuwe ontsluitingsroute voor aan- en afvoer per as is mede gekoppeld aan de mogelijke verplaatsing van de reeds
bestade betoncentrale binen industreterrein Ekkersrijt.
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Hoofdstuk 7 Indicatieve beschrijving van de verwachte mileu gevolgen

In dit hoofdstuk wordt een eerste beschrijving van de veiwachte emissies en van de daarmee samenhangende
mileugevolgen tengevolge van de voorgenomen activiteitenlO, mede in relatie tot de vergude situtie (nul-alternatief).
Bovendien wordt aangegeven welke onderzoeken alsmede eventuele, aanvullende rnileubescherrende voorzieningen
in het MER nader zullen worden uitgewerkt.

§ 7.1 Emissies naar de lucht

De thermische reinigingsinstallatie zal leiden tot sclioorsteenemissies, die door toepassing van rookgasreiniging (RGR)
zullen worden beperkt. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de grenswaarden ten aanzien van de
schoorsteenemissies.1l mede in relatie tot de Bva- en IPPC-emissiegrenswaarden genoemd in de A-Tabellen.
Aansluitend zijn zogenaamde venvachtíngswaarden voor de jaargemiddelde emissieconcentraties geschetst (worst
case). Het betreft hier voorlopige cijfers die in het MER nader zullen worden onderbouwd.

Totaal stof 4Pak 0,1CO 50 35SO 50 10NO.. 702) 70C H 10 8HCI 10 8HF I 08H 0,05 004Cd +Tt 0,05 0040,5 04
PCDD/PCDF ia a te INm' 0,1 0,08
) daggemiddelde
2) maandgemiddelde
J) voor bet merendeel van de componenten is hierbij uitgegaan van 80% van de maximale daggemiddelde emissiegrenswaarde

De genoemde emissiewaarden zijn gebaseerd op de voorgestelde configuatie van de RGR. In het MER zal worden
onderzocht ofmet andere technieken wellcht (nog) lagere emissieconcentraties zullen worden bereikt. In eerste
instantie wordt hierbij met name gedacht aan toepassing van een DeNOx-installatie (SCR ofSNCR).

In het kader van het MER zal op basis van nadere gegevens omtrent rookgasdebiet e.d. de totale emissievracht op
jaarbasis worden berekend. Aansluitend zal op basis daarvan onderzoek worden verrcht naar de gevolgen van deze
schoorsteenemissies naar/voor de omgeving met behulp van het Nieuw Nationaal Model (NM). Mede gelet op de
ontwikkeling van nieuwe normen zal in dit verband ook de immissie van PM2,5 -voor zover mogelijk- worden
beoordeeld. Tevens zal de omvang van de depositie tengevolge van de thermische reinigingsinstallatie worden
berekend.
Hierbij zal -gelet op ervaringscijfers bij andere, gelijksoortige bedrijven- niet alleen worden gekeken naar chemische
componenten maar ook naa (de verspreiding van) geur.

io Voor de (vergunde) emissies en effecten tengevolge van de bestade inrichting in relatie tot de bestaade toestand van het
milieu (zogenaamd nul-alternatief)voor zover van toepassing- wordt verwezen naar hoofdstuk 5.
Uit het flowschema blijkt dat ook een nooduitlaat Îs voorzien. Deze nooduitlaat Îs alléén bedoeld voor de opstart procedure
en tijdens calamiteiten aa de stoomketel c.q stoomturbine; belangrijke emissies worden hiermee niet verwacht.

¡¡
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§ 7.2 Geluid
Met de thermische reinigingsinstallatie zal een aatal additionele geluidbronnen samenhangen, zoals de installatie zelf,
de schoorsteen alsmede de mobiele zeef (voor nabewerking van de gereinigde) producten. De voorgenomen activiteiten
zullen naar verwachting in akoestisch opzicht vergnbaar zijn.
In het MER en de uiteindelijke aanvraag om veranderingsvergunning zal een akoestisch onderzoek worden uitgewerkt,
waarbij toetsing zal plaatsvinden op de voorgenomen geluidszone rond industreterrein Ekkersrijt. In dit verband zullen
mogelijke, aanvullende geluidbeperkende voorzieningen worden onderzocht.

§ 7.3 Bodem en grondwater
Ten behoeve van de aaleg van de installatie zulen ter plaatse aa de oppervlakte grondwerkzmheden plaatsvinden.
Teneinde na te gaan of de constrctie voor de instalatie gefudeerd dient te worden op palen zal een nader geotechnisch

onderzoek worden uitgevoerd. Indien de fudering op palen dient te rusten zal in overleg met de bouwkudig aannemer
gekozen worden voor heien ofboren.

De thermische reinigingsinstallatie zal worden geplaatst op een bestande vloeistofdiclite verharding (beton), voorzien van
een Verklaring vloeistofdichte voorziening overeenkomstig CURlBV 44. Het risico op verontreiniging van bodem en
grondwater tijdens de gebruiks/ase is daaee afwezig. Nader onderzoek in het kader van de m.e.r. wordt niet noodzkelijk
geacht; wel zal -voor zover nodig- ten behoeve van de (uiteindelijke aavraag om) bouwverguing wellicht een nieuw
da wel aanvullend nul-onderzoek worden uitgevoerd.

§ 7.4 (Oppervlakte)water

De thermische reiniging is een droog proces, waaruit geen procesafvalwater vrijkomt. Voor koeling van de gereinigde
producten alsmede voor de RGR is zoveel water nodig, dat sprake is van een netto-waterbehoefte (zie § 6.7).
Verwacht wordt dat ook in samenhang met de thermische installatie geen zodanige (wijziging van de) lozing op
oppervlaktewater (direct dan wel indirect) zal samenhangen. Het milieucompartiment 'oppervlaktewater' wordt
derhalve als niet relevant aangemerkt. Een Wvo-vergning wordt ook in de toekomst niet nodig geacht.

Vanuit de gaswasser zal een zeer beperkte hoeveelheid 'bleed' optreden. Deze bleed kenmerkt zich door een hoog
sulfaat-gehalte en een lage pH. De bleed wordt opgevangen in het waterbassin. Periodiek zal de kwaliteit van het water
in het bassin geanalyseerd worden op o.a. pH en sulfaat. Zodra blijkt dat de opvang van bleed leidt tot een significante
verhoging van het sulfaat-gehalte I wijziging van de pH zal de bleed opgevangen worden in een aparte
opvangvoorziening en conform de wettelijke voorschriften worden afgevoerd.

§ 7.5 Energie
Voor de thermische reiniging zal voor de initiële verhitting van het materiaal in de pyrolyse-oven (c.q. in de
voorverwarmingskamer) ca. 990 Nm3 aadgas benodigd zijn. Daarnaat vragt de TNV nog eens 180 Nm3 aardgas per

uur. Op het moment dat de installatie in bedrijf is zal er door warmteterugwinning minder aadgas nodig zijn. Op dit
moment zijn de schattingen dat er tijdens bedrijf slechts ca 60% van de genoemde waarde vermogen nodig zijn
Het totale aardgasverbruik wordt daarmee geschat op ca. 6 miljoen m3 ¡jaar aan aardgas.

Naast aardgas is ook elektriciteit nodig (onder meer voor pompen, motoren en ventilatoren). Het ewverbruik bedraagt
naar schatting 450 kWh/uur, hetgeen overeenkomt met 5 kWhton. Het benodigde vermogen wordt in principe geleverd
door de eigen turbine/generator maar voor de opstar is er een nog te bepalen vermogen nodig.

Voor de slibdroger is een netto vermogen benodigd van ca. 3.500 kW. De beschikbare wante in de afgassen is ruim
voldoende om in deze behoefte te voorzien.
De sHbdroger werkt uitsluitend op de restgassen uit de naverbrander (na eerst gedeeltelijk te zijn gekoeld door de
stoomketel). Additionele brandstof wordt niet gebruikt.

De mobiele zeef voor classificatie van de gereinigde producten zal worden voorzien van een eigen aggregaat (diesel-
gestookt).
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Zoals aangegeven is oorspronkelijk voor de oprichtingsvergunning een tweetal scenario's uitgewerkt:
a. i 00% aan- en afvoer per as;

b. aan- en afvoer gedeeltelijk per schip.

Laatstgenoemd scenario kan ten uitvoer worden gebracht nadat het bestemmingsplan Ekkersrijt is vastgesteld.
Aangezien de emissies en rnileugevolgen van transport per as over het algemeen groter zijn dan ingeval van aao- en
afvoer per schip, zal in het MER worden uitgegaan van volledig transport per as die daarmee als worst case kan worden
beschouwd.

§ 7.10 Overige aspecten

7.10.1 Landschappelijke inpasbaarheid en/ofvisue1e hinder (incl. licht)
De nieuwe thermische reinigingsinstallatie zal worden opgericht op een bestad bedrijfsterrein en (gedeeltelijk)
overkapt. De inrichting wordt in westelijke richting begrensd door bosgebied en in zuidelijke richtìng begrensd door een
elzenbroekbos en een visvijver. Aan de noordzijde bevinden zich achtereenvolgens een openbare weg (Kanaaldijk-
Zuid), het Wilhelminakanaal en Rendac. De opslag van afval- en bouwstoffen (max. 15 m. hoog) is gesitueerd op het
zuidoostelijk deel van hetterrein en wordt grotendeels aan het zicht vanaf de openbare weg onttrokken door de op het
terrein aanwezige bedrjfsbebouwing. Aantasting van de landschappelijke waarden -voor zover aawezig- wordt dan
ook niet verwacht.

7.10.2 Habitatrichtljn, Vogelrichtljn en Natuurbeschenningswet
Ter plaatse van de voorgenomen positie voor de thermische reinigingsìnstallatie vinden reeds bedrijfsmatige activiteiten
plaats (op- en overslag van afvalstoffen). Aanwezigheid van beschermde flora en fauna wordt niet verwacht. Een quick
scan in het kader van de FF-wet zal dan ook niet worden uitgevoerd.

In juli 2007 is door BILAN een ecologische quickscan in het kader van de Flora- en Faunawet uitgevoerd ter plaatse
van het terreindeel direct ten zuiden van de geplande installatie. Dit terrindeel is eigendom van A. lansen B.V. en is
gelegen tussen de geplande reinigingsinstallatie en het direct ten zuiden van de inrichting gelegen bosgebied / visvijver.
Op dit terreindeel vindt momenteelleemopslag plaats.

Uit de ecologische quickscan komt het volgende naa voren:
"In het plangebied werden egel, bunzing, veldmuis, bosmuis, ree, vos, bruine kikker, bastaardkikkr en gewone pad, alle
met een tabel-I-status van de Flora- en Faunawet, waargenomen of worden er venvacht. Op grond van
literatuuronderzoek en veldbezoek worden geen verblijplaatsen van juridisch zwaarder beschermde soorten verwacht. "
Mede op grond van de aanbevelingen van BILAN zijn de volgende maatregelen voorgenomen:
. Aangezien op voorhand wordt voorkomen dat licht naa deze gebieden uitstraalt wordt geen negatief effect op

vleerruissoorten verwacht.

. bouwwerkzaamheden worden voor dan wel na het broedseizoen (het broedseizoen loopt van maart tot
augustus)uitgevoerd. Broedvogels alsmede kleine grondgebonden zoogdieren (waarvan de kwetsbare periode
samenvalt met het broedseizoen) worden zo afdoende beschermd;

. ter afgrenzing wordt een hoge aarden wal, beplant met struweel. aangelegd waarmee wordt een potentieel geschikt

leefgebied voor struweclvogels wordt gecreëerd. Daarnaast zorgt deze natuurlijke afscherming voor beperking van
de licht- en geluiduitstraling naar omgeving waadoor de door Flora- en Faunawet beschermde soorten geen
negatieve effecten ondervinden.

In het MER zal worden beoordeeld of de voorgenomen activiteit leidt tot een kans op het optreden van significant
negatieve effecten voor de natuurwarden in de omgeving. Hiertoe zal een zogenaade voortoets worden uitgevoerd.

7.10.3 Archeologische waarden
Voor zover bekend bevinden zich op de locatie geen archeologische waarden (PNB, 2008b). Hierbij wordt aangetekend
dat oprichting van de installatie zal plaatsvinden binnen een bestande, reeds vergunde inrichting, die reeds van
bodembeschermende verhardingen is voorzien. Nader archeologisch onderzoek zal da ook niet worden verrcht.
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Bijlage 1 -Overzicht van de samenhang tussen m.e.r.- en

vergunningenprocedures
Tijdschema m.e.r. procedure en coördinatie vergunningprocedure
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Bijlage 3 - Inrichtingstekening met positie thermische installatie

~_.tl..
I

i

i

$; tu:i ti::

Thermische
reinigings-
installatie

I-~/
L__

,.,~'"....:ft.n""...,~ ,
,...L , .~...

..,

/e----

J~i
¡ i iil

¡.i,..ii'! I"'.1~""""''':Ul''_t'
"".....ri"".." ....,.. I I

¡'lil

¡ I1 Il

8'1' ..'I""... I ..,~----¡-

¡¡~... ~1! .w~''',~.. ~ '3~Hlf!l:?J7 ~
§2 .. i i::~~ 3

I iJ nni, i¡;"~',-~::--ì ¡ ':jj~~l'íffEc;:' /

IH cl¡; §-;:J !
1%;- / /.,1 . /

LJf;r);:~f~h '!
.;0 '%. . !.. .. . /;;//., .::; I
~Jt +trø; 1"/
'B'':; ,AJ'.~W '--------

~l~:
\r....

O'~"l""''''''''_
otoiron

opslag TAG

. ç-;8
.....~'.,....

,
i
¡

ä
,
i

r~~:i
i ~;'~~..

~)?.''-'/.;/.7 .:;~ p
;;:',-;:f: 3.~ . in ;,V

~;L :;-'Z :.,. ii¡.¡-:/;r~-. &l% V'¿I0t i!

1!i2 . i- ~'f:' - -
~;~~I~~~~~H;.f0'?!ji

~.,,.._....
:-~.......,........

L~ìl

"11 B;¡¡,:ii /.- .1
",,","ol." ~...

'~'''''""l ,.......y

.,i: ''J,' i ~ r.e ln in.. k.;i nr~ r.l

Cll,"._.~
-1..""...;....
i: :;_.

~., f;... ., .il,,";..+m,~(!¡')w,,,,,.i:(:"'''.rrj';l..r,"";,~",:l "..
;ç'j¡~I\'Srt...ev'--'-.~-~
r(~"''¡''W1JKL.t,l::
569 ~ ""L 50\

=.......
~l...."...
-'v..........".... ..~~'"

.._1......
".... .:-..."1
",.!~~~i:

_ ....~. Tol. !4'''.a'.'7'm..... U. "~O)I1~l'l~t~ JØ "'~,"".i E-..t ....F....i-;oipl

07055R.001(SN m.e.r. TR)(del)


