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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2585   
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Omgevingsvergunning en waterwetvergunning voor het verwerken 

van afval door Lyondell te Rotterdam 

 
Milieueffectrapport nog niet compleet 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het verwerken van afval 

door Lyondell Chemie Nederland B.V. op de Maasvlakte opnieuw beoordeeld. Uit 

het rapport blijkt nu dat installaties in principe veilig en stabiel kunnen werken. 

De Commissie vraagt in haar advies onder meer aandacht voor de samenstelling 

van de rookgassen om milieuconclusies uit het rapport te onderbouwen. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer, in dit geval Lyondell Chemie Ne-

derland B.V. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en 

hebben hun taak om over de vergunning te besluiten gedelegeerd aan DCMR Milieudienst Rijnmond. De 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is het bevoegd gezag voor de waterwetvergunning. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Lyondell Chemie Nederland B.V., gevestigd op de Maasvlakte, wil het door het bedrijf 

geproduceerde afvalwater en twee brandbare afvalstromen zelf gaan verwerken. Deze 

(gevaarlijke) afval(water)stromen worden momenteel door het afvalverwerkingsbedrijf 

AVR verwerkt. Voordat besloten wordt over de omgevingsvergunning en de waterwet-

vergunning zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder oor-

deelde de Commissie m.e.r. dat het rapport niet compleet was. De DCMR heeft het 

rapport daarom laten aanpassen. 

 

De DCMR heeft de Commissie m.e.r. nu gevraagd het aangepaste rapport te toetsen. 

 

Het advies  

Uit de aanvullende informatie  blijkt  dat  de voorgestelde verbrandingsinstallatie en de 

waterzuivering in principe veilig en stabiel kunnen werken. Het rapport laat ook zien dat 

verwerking door Lyondell qua milieugevolgen in potentie beter scoort dan de huidige 

verwerking bij de AVR, zoals op het punt van energiegebruik. 

 

De Commissie vraagt in haar advies meer aandacht voor de verwachte samenstelling 

van het brandbare afval (aandeel zeer zorgwekkende stoffen), de samenstelling van de 

rookgassen en voor de stabiliteit van de waterzuivering. Deze informatie is nog nodig 

om milieuconclusies uit het rapport te onderbouwen.  
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