RAPPORT
Mededeling Voornemen Waste-toChemicals
Mededeling van het voornemen aan het bevoegd gezag
in het kader van de m.e.r.-procedure
Klant:

Waste-to-Chemicals Consortium

Referentie: I&BBE8979R001F1.0
Versie:

1.0/Finale versie

Datum:

3 februari 2017

Projectgerelateerd

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Jonkerbosplein 52
6534 AB Nijmegen
Netherlands
Industry & Buildings
Trade register number: 56515154
+31 88 348 70 00 T
+31 24 323 93 46 F
info@rhdhv.com E
royalhaskoningdhv.com W

Titel document: Mededeling Voornemen Waste-to-Chemicals
Ondertitel:
Referentie:
Versie:
Datum:
Projectnaam:
Projectnummer:
Auteur(s):

Mededeling Voornemen WtC
I&BBE8979R001F1.0
1.0/Finale versie
3 februari 2017
Waste-to-Chemicals
BE8979
Steven Lemain, Mariëtte Voets

Opgesteld door: Steven Lemain
Gecontroleerd door: Mariëtte Voets
Datum/Initialen: 03-02-2017
Goedgekeurd door: Mariëtte Voets
Datum/Initialen: 03-02-2017

Classificatie
Projectgerelateerd

Disclaimer
No part of these specifications/printed matter may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or by
any other means, without the prior written permission of HaskoningDHV Nederland B.V.; nor may they be used,
without such permission, for any purposes other than that for which they were produced. HaskoningDHV Nederland
B.V. accepts no responsibility or liability for these specifications/printed matter to any party other than the persons by
whom it was commissioned and as concluded under that Appointment. The quality management system of
HaskoningDHV Nederland B.V. has been certified in accordance with ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.
3 februari 2017

MEDEDELING VOORNEMEN WTC

I&BBE8979R001F1.0

i

Projectgerelateerd

Inhoud
1

Inleiding

1

1.1

Achtergrond en Motivering

1

1.2

Vergunningaanvraag

2

1.3

Besluit milieueffectrapportage

2

1.4

M.e.r.-procedure

3

1.5

Initiatiefnemer en betrokken partijen

4

2

Locatie

5

3

Voorgenomen activiteit

7

3.1

Hoofprocessen en capaciteit installatie

7

3.2

Activiteiten en Installaties

7

3.3

Feedstock

8

3.4

Procesbenodigdheden

11

3.5

Procesafval

11

3.6

Productie van methanol uit afval versus traditionele methanolproductie

12

4

Referentiesituatie en uitvoeringsvarianten

4.1

Referentiesituatie

13

4.2

Uitvoeringsvarianten

13

5

Mogelijke milieueffecten van de voorgenomen activiteit

5.1

Energie/Klimaat

15

5.2

Emissies naar lucht

15

5.3

Emissies naar water

16

5.4

Procesafvalstoffen (Reststoffen)

16

5.5

Geur

16

5.6

Externe Veiligheid

16

5.7

Natuur

16

5.8

Verkeer

17

5.9

Geluid

17

5.10

Bodem

17

5.11

Visuele aspecten

17

3 februari 2017

MEDEDELING VOORNEMEN WTC

13

I&BBE8979R001F1.0

15

ii

Projectgerelateerd

6

Planning

18

Bijlagen
1. Plattegrond locatie
2. Block Flow Diagram
3. Indicatieve inhoudsopgave van het MER

3 februari 2017

MEDEDELING VOORNEMEN WTC

I&BBE8979R001F1.0

iii

Projectgerelateerd

1

Inleiding

1.1

Achtergrond en Motivering

Het Rijksbrede programma circulaire economie richt zich op de ontwikkeling naar een vóór 2050 te
realiseren circulaire economie. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in
2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal,
fossiel en metalen). Concreet betekent dit dat in 2050 grondstoffen efficiënt worden ingezet en
hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. Voor zover er nieuwe grondstoffen nodig zijn,
worden deze op duurzame wijze gewonnen en wordt verdere aantasting van de sociale en fysieke
leefomgeving en de gezondheid voorkomen. Producten en materialen worden zo ontworpen dat ze
kunnen worden hergebruikt met zo min mogelijk waardeverlies en zonder schadelijke emissies naar het
milieu. De transitie naar een circulaire economie biedt economische kansen voor Nederland, maakt
Nederland minder afhankelijk van de import van schaarse grondstoffen en draagt bij aan een schoner
milieu.1
Tegen de achtergrond van de op nationaal en Europees niveau toenemende aandacht voor de circulaire
economie is het Waste-to-Chemicals consortium (WtC) voornemens een installatie te bouwen in het
Rotterdams havengebied (Botlek) voor de productie van methanol uit afval.
Het belangrijkste doel van de installatie is de productie van methanol als bouwsteen voor de chemische
industrie. Projectpartner AkzoNobel en verscheidene andere bedrijven in de regio Rotterdam gebruiken
methanol als grondstof voor onder andere lijmen, milieuvriendelijk drijfgas en tussenproducten die
uiteindelijk toepassing vinden in onder meer farmaceutische producten, landbouwchemicaliën,
oppervlakte-actieve stoffen, cosmetica en oplosmiddelen. Ook kan de geproduceerde methanol door
derden ingezet worden voor de productie van geavanceerde (bio)brandstoffen.
De installatie betreft een vergassingsinstallatie, waarin het afval wordt omgezet in syngas dat vervolgens
wordt opgewerkt tot methanol. Het vergassingsproces is gebaseerd op technologie ontwikkeld door
Enerkem Inc., een Canadees waste-to-chemicals en biofuels bedrijf met hoofdkantoor in Montreal.
Enerkem is in 2000 gestart met de ontwikkeling van deze vergassingstechnologie en heeft deze inmiddels
uitgebouwd tot een industriële demo-plant in Edmonton, Alberta, Canada.
Het afval dat wordt verwerkt betreft voornamelijk ‘refuse derived fuel’ (RDF). Daarnaast kunnen andere
(niet gevaarlijke), gelijkwaardige afvalstoffen worden ingezet.
RDF is een hoogcalorische fractie afkomstig van de sortering van huishoudelijk- en bedrijfsafval. RDF is
de afgescheiden fractie van biomassa, kunststoffen, textiel en papier, welke ongeschikt is voor traditionele
vormen van (materiaal)recycling. Deze hoogcalorische afvalstromen worden tot op heden veelal ingezet in
energiecentrales, de cementindustrie of als brandstof in AfvalEnergieCentrales (AEC’s). Met dit
voornemen beoogt het WtC initiatief een hoogwaardigere en meer rendabele verwerking van deze
afvalstromen, namelijk dat van (chemische) recycling. Hiermee levert het initiatief een belangrijke bijdrage
aan het realiseren van de Nederlandse en Europese doelstellingen ten aanzien van circulaire economie
en de bevordering van de recycling van afvalstoffen.
Het nieuwe initiatief betreft een grootschalige demo-installatie met een jaarlijkse productiecapaciteit van
circa 220.000 ton methanol op basis van ca. 360.000 ton (‘nat) aangeleverd RDF / vergelijkbare
afvalstoffen (hierna; ‘feedstock’ genoemd). Momenteel worden ook additionele opties voor productie van

1

PBL, Waarom een circulaire economie? http://themasites.pbl.nl/circulaire-economie 2016.
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aanverwante chemicaliën onderzocht. De feedstock is afkomstig uit Nederland en eventueel andere
Europese landen (zoals België, Groot-Brittannië en Duitsland).
Dit voornemen is het eerste in zijn soort op deze schaal in de Europese markt. Het wordt ontwikkeld door
het Waste-to-Chemicals consortium, bestaande uit bedrijven met elk hun expertise in de verschillende
relevante werkvelden van vergassingstechnologie, afvaltoelevering en -voorbehandeling, kwaliteitseisen
van het eindproduct en de toelevering van utilities. In paragraaf 1.4 wordt verder ingegaan op de partners
van het consortium.

1.2

Vergunningaanvraag

Voor het voornemen is vergunning nodig ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Bevoegd gezag voor het verlenen van de vergunning zijn Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie
Zuid-Holland. DCMR is gemandateerd namens GS voor afhandeling van de vergunningaanvraag. Omdat
geen directe lozing op oppervlaktewater plaatsvindt, is een vergunning in het kader van de Waterwet
(Wtw) niet nodig. De vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb), met name
gericht op stikstofdepositie, zal worden onderzocht. Een eventuele vergunningaanvraag ingevolge de Wnb
zal eveneens bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden ingediend.
Omgevingsdienst Haaglanden treedt hierbij namens de provincie op als uitvoerend orgaan.

1.3

Besluit milieueffectrapportage

De m.e.r.-procedure2 is een hulpmiddel bij de besluitvorming over grote projecten en ingrepen. Het doel
van een m.e.r. is om in de besluitvorming het milieubelang, naast de overige belangen, een volwaardige
rol te laten spelen. In het MER worden op een samenhangende, objectieve en systematische wijze de
milieueffecten beschreven, die naar verwachting optreden als gevolg van de voorgenomen activiteit en de
mogelijke alternatieven.
Uit de Wet Milieubeheer (Wm) volgt dat voor activiteiten die belangrijke nadelige effecten kunnen hebben
voor het milieu een MER moet worden gemaakt. In de bijlagen bij het Besluit milieueffectrapportage zijn
de activiteiten genoemd waarvoor een m.e.r. verplicht is (C-lijst) dan wel waarvoor een m.e.r.beoordelingsbesluit moet worden genomen (D-lijst). Het voornemen is volgens het Besluit
milieueffectrapportage, onderdeel C 18.43 respectievelijk C 21.64, m.e.r.-plichtig op grond van de criteria:


Productie van organische basischemicaliën;



Inzet van een niet-gevaarlijke afvalstroom > 100 ton/dag.

Er dient dan ook een milieueffectrapport (MER) te worden opgesteld voordat over de verlening van de
vereiste vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit kan
worden genomen. Met de onderhavige notitie wil WtC de vereiste procedure in werking stellen.

2

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de termen ‘m.e.r.’ (kleine letters) en ‘MER’ (hoofdletters). De term m.e.r. staat voor de
milieueffectrapportageprocedure. De term ‘MER’ betreft het milieueffectrapport
3
Onderdeel C 18.4. "De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de verbranding of de chemische
behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen. In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een capaciteit van meer dan 100
ton per dag"
4
Onderdeel C 21.6 “De oprichting van een geïntegreerde chemische installatie, dat wil zeggen een installatie voor de fabricage op
industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met
elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: a. organische basischemicaliën”
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1.4

M.e.r.-procedure

Er bestaat een uitgebreide en beperkte m.e.r.-procedure. De beperkte procedure verschilt van de
uitgebreide procedure doordat in voorfase van de procedure:


er geen verplichting is tot het kennisgeven van een initiatief;



er geen verplichting is voor het bevoegd gezag om vooraf een advies over reikwijdte & detailniveau
vast te stellen;



indien geen advies over reikwijdte en detailniveau opgesteld wordt, er geen verplichting is tot
raadpleging van de betrokken overheidsorganisaties;



er geen verplichting is in het voortraject de gelegenheid te bieden om zienswijzen in te dienen.

Voor projecten waarvoor:


geen passende beoordeling op grond van de Wet natuurbescherming 2017 hoeft te worden gemaakt
én



geen sprake is van een omgevingsvergunning tot het afwijken van het bestemmingsplan /
beheersverordening op basis van art. 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo (het oude projectbesluit);

kan de beperkte voorbereiding inzake het milieueffectrapport worden toegepast.
Passende beoordeling
Of een passende beoordeling nodig is en of het initiatief vergunningplichtig is onder de Wet
natuurbescherming (Wnb) dient te worden onderzocht. Indien uit een voortoets blijkt dat geen sprake is
van kans op significant negatieve effecten, is er in principe geen noodzaak voor een passende
beoordeling.
Uit een eerste voortoets naar significant negatieve effecten blijkt dat naar verwachting alleen sprake is van
stikstofdepositie op omliggende natuurgebieden. De omvang van de stikstofdepositie is op dit nog niet
bekend en zal in het MER nader worden onderzocht. Afhankelijk daarvan is ook vast te stellen of sprake is
van een meldings- of vergunningplicht in het kader van de Wnb/ Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Bij het tot stand komen van de PAS heeft reeds een passende beoordeling plaatsgevonden. Dit kan
betekenen dat voor een afzonderlijk initiatief dat past binnen de PAS, geen passende beoordeling meer
nodig is.
Strijdigheid met het bestemmingsplan
De gemeente Rotterdam heeft getoetst of sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan en komt tot
de conclusie dat het initiatief past het in de ter plaatse geldende bestemming Bedrijf-17 (bestemmingsplan
Botlek-Vondelingenplaat).
Conclusie m.e.r.-procedure
Of een passende beoordeling in verband met stikstofdepositie nodig is, is niet met volledige zekerheid te
zeggen; wellicht volstaat de passende beoordeling die reeds in het PAS heeft plaatsgevonden.
In overleg met en op verzoek van DCMR is er daarom voor gekozen om de uitgebreide m.e.r.-procedure
te doorlopen.
Deze Mededeling is de notitie waarmee het WtC-consortium formeel bij DCMR aangeeft de WtC installatie
te willen gaan bouwen, hiervoor een vergunning te willen aanvragen en daarvoor de m.e.r.-procedure te
willen doorlopen. De m.e.r.-procedure wordt daarmee formeel gestart. De Mededeling van het voornemen
beschrijft het wat, waar en waarom van de voorgenomen activiteit. DCMR zal vervolgens, mede op basis
van deze Mededeling een Advies Reikwijdte en Detailniveau (ARD) opstellen, waarin zij aangeeft welke
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onderwerpen het MER moet bevatten en welke diepgang het moet hebben. Het ARD wordt door het
bevoegd gezag vastgesteld na inspraak van omwonenden en andere belanghebbenden en raadpleging
van de adviseurs, andere bestuursorganen en de Commissie voor de milieueffectrapportage.
Deze Mededeling van het voornemen is in opdracht van het WtC-consortium opgesteld door Royal
HaskoningDHV.

1.5

Initiatiefnemer en betrokken partijen

De initiatiefnemer is het Waste-to-Chemicals consortium, bestaande uit:


Air Liquide



AkzoNobel



AVR-Afvalverwerking



Enerkem



Van Gansewinkel Groep



Havenbedrijf Rotterdam

Elk bedrijf heeft hierin zijn expertise relevant voor het ontwerp, de oplevering en de operatie van de afvalen chemie-gerelateerde infrastructuur. Een projectstructuur is opgezet met als doel de oplevering van de
gecombineerde verwerkings- en productiefaciliteit. Het contract voor de exploitatie en onderhoud van de
faciliteit zal in een later stadium worden opgesteld, waarbij ten minste één of meerdere reeds betrokken
project partners betrokken zullen zijn.
Het bevoegd gezag voor de Wabo-vergunning zijn de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie ZuidHolland, vertegenwoordigd door de DCMR Milieudienst Rijnmond.
Contactpersoon:
dhr. P. van Loon
Adres:
Postbus 843, 3100 AV, SCHIEDAM
Het bevoegd gezag voor de Wnb-vergunning zijn de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie ZuidHolland, vertegenwoordigd door de Omgevingsdienst Haaglanden.
Contactpersoon:
mw. M.L. de Koning
Adres:
Postbus 14060, 2501 GB Den Haag
Het MER wordt namens het WtC consortium opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V.
Contactpersoon:
mw. M. Voets
Adres:
Postbus 151, 6500 AD, NIJMEGEN
In het volgende overzicht zijn de aan te vragen vergunningen en mogelijk in te dienen meldingen
samengevat.
Benodigd besluit

Toestemming/ relevantie

Bevoegd Gezag

Vergunning Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Milieu;
Bouwen;
Aanleg inrit (mogelijk)

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie ZuidHolland. Gemandateerd namens GS voor afhandeling
van de vergunningaanvraag: DCMR

Te onderzoeken: vergunning/
melding Wet Natuurbescherming
(Wnb)

Stikstofdepositie;
Overige, significante
negatieve effecten

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie ZuidHolland. Gemandateerd namens GS voor afhandeling
van de vergunningaanvraag: Omgevingsdienst
Haaglanden
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2

Locatie

De locatie betreft een braakliggend terrein aan de Torontostraat in het Rotterdamse havengebied. Deze
locatie ligt in het Botlek gebied, een industrieel gebied hoofdzakelijk bestaande uit chemie-, brandstof- en
afvalgerelateerde activiteiten. De bestaande en relatief eenvoudig te realiseren synergiën en benodigde
infrastructuur met bestaande partners en andere betrokkenen in dit gebied maken deze locatie zeer
aantrekkelijk.
De ligging van de locatie is weergegeven in Figuur 2-1.
Een grotere plattegrond van de locatie is opgenomen in bijlage 1.

Figuur 2-1: Locatie van het Waste-to-Chemicals initiatief aan de Torontostraat in het Rotterdamse havengebied (Botlek).
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Het terrein is momenteel braakliggend en eerder in gebruik geweest voor industriële doeleinden. Het
laatste gebruik betrof een grondreinigingsbedrijf. Er rusten momenteel geen vergunningen meer op de
locatie.
Op het terrein is het vigerende bestemmingsplan Botlek – Vondelingenplaat van toepassing.
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3

Voorgenomen activiteit

3.1

Hoofprocessen en capaciteit installatie

De voorgenomen activiteit bestaat op hoofdlijnen uit twee, achtereenvolgende hoofdprocessen:
1

vergassing van de (voorbewerkte) feedstock;

2

verwerken van het syngas tot methanol.

De vergassingsstap is gebaseerd op technologie ontwikkeld door projectpartner Enerkem Inc., een
Canadese onderneming (hoofdkantoor in Montreal) op gebied van Waste-to-Chemicals en Biofuels. Op
jaarbasis zal WtC ca. 360.000 ton ‘nat’ feedstock kunnen verwerken en omzetten in circa 220.000 ton
methanol. De installatie zal bestaan uit twee units met elk een verwerkingscapaciteit van ca. 15 ton per
uur.
Voorafgaand aan de vergassing zorgt een mechanische behandeling (verkleining, scheiding) voor de
juiste deeltjesgrootte en samenstelling voor de vergasser. Door deze voorbewerkingsstap wordt de
mogelijkheid gecreëerd een groot bereik aan niet-herbruikbare afvalstoffen te kunnen verwerken en
tegelijkertijd de kwaliteit- en ingangseisen voor het vergassingsproces te kunnen bewaken.
Het vergassen en de methanolsynthese vindt volcontinu plaats waarbij wordt gestreefd naar een bezetting
van de installatie van 90%, wat overeenkomt met 8.000 operationele uren per jaar.
Een (voorlopig) blokschema van het proces is opgenomen in bijlage 2.

3.2

Activiteiten en Installaties

Op de locatie zijn ten behoeve van het beschreven hoofdproces vooralsnog de volgende activiteiten en
installaties voorzien:


aanvoer (voorbehandelde) afvalstoffen met vrachtwagens bij WtC;



lossen afvalstoffen in voorbewerkingshal;



voorbewerking afvalstoffen (scheiden/ zeven/ verkleinen/ drogen (afhankelijk van input) e.d.);



opslag van voorbewerkt afval;



een invoersysteem (transportsysteem) richting ‘vergassingsinstallatie’;



fluidized bed vergassingsinstallatie/ reactor (thermal cracking) voor de productie van syngas;



syngas wassings- en reinigingsinstallatie;



methanolsythesereactor voor productie van methanol;



aanvoer stoom;



opslag hulpstoffen;



opslag dagvoorraad eindproduct (methanol);



installaties voor verwarming/ koeling;



naverbrander;



afvalwaterafvoer;



kantoor/ verblijfsruimte personeel.
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In figuur 3.1 is een voorlopige plattegrond van de inrichting opgenomen met de projectie van
procesinstallaties, opslag en voorbewerking feedstock en kantoor.

Figuur 3-1: Plattegrond mogelijke terreininrichting

In het MER en de vergunningaanvraag wordt dit nader uitgewerkt.

3.3

Feedstock

De feedstock betreft in eerste instantie het zogenaamde RDF (Refuse Derived Fuel). RDF is een
brandstof die wordt gewonnen uit afval. Veel bestanddelen in afval (huishoudelijk en bedrijfsafval) hebben
een hoge calorische waarde, waardoor ze zeer geschikt zijn als brandstof.
Het RDF dat in de installatie wordt ingezet betreft met name de fractie die ontstaat bij de sortering van
huishoudelijk- en bedrijfsafval zoals biomassa, kunststoffen, textiel en papier, en die ongeschikt is voor
traditionele vormen van (materiaal)recycling. Deze hoogcalorische afvalstromen worden tot op heden
veelal ingezet in energiecentrales, de cementindustrie of als brandstof in AfvalEnergieCentrales (AEC’s).
Als gevolg van diverse voorbewerkingsstappen is RDF een biologisch zeer stabiel materiaal, en door een
laag vochtgehalte kan het materiaal gemakkelijk worden opgeslagen en verwerkt.
Naast RDF zijn nog diverse andere, gelijkwaardige afvalstromen geschikt als input voor de installatie. Het
betreft uitsluitend niet gevaarlijke afvalstoffen.
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Het volgende overzicht geeft een indruk van de afvalstromen die in de installatie (kunnen) worden
verwerkt. In het MER wordt dit verder toegelicht en uitgewerkt.

Input

Hoeveelheid per
jaar (ton)

Wijze/ vorm van aanvoer

Wijze van opslag

Brandbaar afval (RDF)

220.000

Containers/ Walking floors (los en
gebaald)

Los en in balen in apart vak in loods

Kunststoffen en rubber
1)
vanuit sortering

50.000

Containers/ Walking floors

Los in apart vak in loods

Niet onder 191206 vallend
hout

10.000

Containers/ Walking floors

Los in apart vak in loods

Papier en karton (rejects
papierrecycling etc.)

20.000

Containers/ walking floors

Los in apart vak in loods

Containers/ walking floors

Los in apart vak in loods

Lichte fractie shredder
2)
residu

20.000

Residu vergisting en
sortering huishoudelijk afval

10.000

Containers/ walking floors

Los in apart vak in loods

Residu compostering
huishoudelijk of soortgelijk
afval

10.000

Containers/ walking floors

Los in apart vak in loods

10.000

Containers/ kiepertrailers

Los in apart vak in loods

10.000

Containers/ kiepertrailers

Los in apart vak in loods

Slibben

3)

Zeefgoed waterzuiveringen

1 Betreft het residu van sortering die elders heeft plaatsgevonden
2 Betreft het residu na metaalterugwinning uit shredders elders
3 Afkomstig van onder andere waterzuiveringen, verwerking van biomassa of ander processen

Genoemde hoeveelheden zijn een indicatie op basis van de huidige inschattingen. De verdeling van de
volumes staat niet vast, maar kan afhankelijk van vraag en aanbod variëren. De totale jaarlijks te
verwerken hoeveelheid bedraagt naar verwachting ca. 360.000 ton (‘nat’). De range in tonnage komt
onder andere door het variabele vochtgehalte. Op dit moment zijn er meerdere afvalstromen in beeld die
zouden passen; vandaar dat bovengenoemd overzicht boven de 100% van de input uitkomt. In de praktijk
zal jaarlijks een deel van deze afvalstromen worden ingezet en totaal niet meer dan de
verwerkingscapaciteit van de installatie.
De feedstock wordt vooralsnog per as aan de poort aangeleverd. De locatie is niet direct gelegen aan een
haven en/of havengebonden overslagvoorziening. Directe aanvoer per schip ligt dan ook niet direct voor
de hand. In het MER zal evenwel een inventarisatie plaatsvinden van de verschillende
transportmogelijkheden (modal split), zoals de mogelijkheden voor aanvoer van de feedstock per schip in
de nabije toekomst. Hierbij zal inzicht worden gegeven in overige factoren die van belang zijn voor een
modal split, zoals aard en omvang van de vrachten en ligging van de locaties van herkomst.
Voor de te ontvangen afvalstoffen zullen acceptatiecriteria worden opgesteld. Deze worden gerelateerd
aan de inzetbaarheid van de materialen, de eisen die worden gesteld aan de chemische samenstelling
van het te produceren syngas/ methanol en het vermijden van verstoringen in de installatie.
Deze acceptatiecriteria zullen een integraal onderdeel vormen van het systeem van kwaliteitsborging dat
zal worden opgezet. Het acceptatiebeleid en de te hanteren acceptatiecriteria, acceptatieprocedure,
monstername en analyse worden in het MER en de aanvraag omgevingsvergunning toegelicht.
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3.3.1

Kaderrichtlijn afvalstoffen

In de kaderrichtlijn afval (KRA) zijn recycling en inzet als brandstof benoemd als nuttige toepassing. Een
specifiek onderscheid wordt echter gemaakt. Recycling is hier gedefinieerd als “elke nuttige toepassing
waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het
oorspronkelijke doel of voor een ander doel. Dit omvat het opnieuw bewerken van organisch afval, maar
het omvat niet energieterugwinning, noch het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te
worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal”. In de afvalhiërarchie als in artikel 4 van de KRA
gehanteerd als prioriteitsvolgorde bij opstellen van wetgeving en beleidsinitiatieven voor de preventie en
het beheer van afvalstoffen, staat recycling dan ook boven andere vormen van nuttige toepassingen
weergegeven:
a)
b)
c)
d)
e)

preventie;
voorbereiding voor hergebruik;
recycling;
andere nuttige toepassing, bv. energieterugwinning; en tevens
verwijdering.

Het initiatief beoogt afvalstoffen chemisch af te breken en opnieuw op te bouwen, en betreft daarom
chemische recycling. Mogelijk wordt een deel van de geproduceerde methanol door derden ingezet in de
productie van geavanceerde (bio)brandstoffen. In dat geval zal voor deze fractie ‘nuttige toepassing’ aan
de orde zijn.
Sommige specifieke afvalstoffen zijn niet langer afvalstoffen in de context van de KRA wanneer zij een
behandeling voor nuttige toepassing, waaronder een recyclingsbehandeling, hebben ondergaan en
voldoen aan specifieke criteria die opgesteld moeten worden onder de volgende voorwaarden:
a. de stof of het voorwerp wordt gebruikelijk toegepast voor specifieke doelen;
b. er is een markt voor of vraag naar de stof of het voorwerp;
c. de stof of het voorwerp voldoet aan de technische voorschriften voor de specifieke doelen en aan de
voor producten geldende wetgeving en normen; en tevens
d. het gebruik van de stof of het voorwerp heeft over het geheel genomen geen ongunstige effecten voor
het milieu of de menselijke gezondheid.
Het voornemen betreft een faciliteit voor de productie van methanol uit afvalstoffen, waarbij het materiaal
tijdens de verwerking de ‘einde-afval-status’ zoals gedefinieerd in de KRA bereikt. Het eindproduct dient
daarbij te voldoen aan de voorwaarden voor ‘einde-afval’ uit de KRA zoals boven vermeld. In het MER
wordt dit nader toegelicht.

3.3.2

Minimumstandaard

Bij het beoordelen van nieuwe vergunningaanvragen voor het verwerken van afvalstoffen moet het
bevoegd gezag onder meer toetsen aan de minimumstandaard die voor de betreffende (categorie van)
afvalstoffen is vastgesteld. Deze minimumstandaard is gedefinieerd in het Landelijk afvalbeheerplan
(LAP). Het vigerende LAP is LAP2. Op dit moment wordt het LAP3 voorbereid waarin het
afvalbeheerbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 wordt vastgelegd. LAP3 zal het huidige LAP2
vervangen. Het ontwerp LAP3 heeft van 26 september tot en met 7 november 2016 ter inzage gelegen.
De voorgenomen activiteit betreft de verwerking van afvalstromen (bedrijfs- en/of huishoudelijk afval) tot
methanol. Voor energierijke afvalstromen komt de minimumstandaard er op neer dat deze stromen zo
veel mogelijk nuttig moeten worden toegepast. Het recyclen van afvalstoffen wordt als nuttige toepassing
aangemerkt, en wordt gesteld boven andere vormen van nuttige toepassing welke geen recycling
betreffen. Het voornemen voldoet hiermee aan de minimumstandaard en steekt daar zelfs bovenuit: met
dit initiatief wordt een hoogwaardige verwerking van deze afvalstromen gerealiseerd.
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LAP3 maakt in de afvalhiërachie nog een verdere opdeling van het begrip ‘recycling’, waaronder het
begrip ‘chemische recycling’.
In het MER zal de relatie met zowel het vigerend LAP2 als een doorkijk naar LAP3 worden beschouwd,
welke verwacht wordt in de loop van 2017 van kracht te zijn.

3.4

Procesbenodigdheden

De WtC faciliteit kent de volgende ondersteunende procesbenodigdheden:


Elektriciteit en noodstroom;



Warmte (aardgas (voor opstart) en stoom);



Zuurstof;



Chemicaliën ten behoeve van proceswater, onderhoud en methanolsynthese (o.a. katalysatoren).

Zowel de RDF-voorbewerking als de vergasser hebben een elektriciteitsbehoefte. De vergassingsfaciliteit
heeft een warmtebehoefte. Hierin zal in de eerste plaats worden voorzien door warmte terugwinning uit de
naverbrander. Alleen bij het opstarten en uitbalanceren van de installatie zal aardgas nodig zijn. Voor de
resterende behoefte wordt mogelijk direct stoom ingekocht. Voor de aanvoer van stoom en zuurstof wordt
gebruikt gemaakt van het bestaande leidingstelsel in de Botlek. De chemicaliën ten behoeve van
(proces)waterbehandeling, onderhoud en bevordering van de methanolsynthese worden per truck
aangeleverd en opgeslagen in kleine opslagvoorzieningen.
Momenteel wordt nog onderzocht of ook inzet van (extern) syngas en waterstof nuttig/ wenselijk is.
Waterstof kan mogelijk worden ingezet om de output van de methanolconversie te maximaliseren. Syngas
zou kunnen worden ingekocht om methanolproductie te garanderen ten tijde van stilstand of verlaagde
productie van de vergasser (back-up).

3.5

Procesafval

Het totale proces kent de volgende afvalstromen.


Off-spec feedstock. De voorbewerking van feedstock behelst naast verkleinen en zeven van de
feedstock ook scheiding, met als gevolg een zeker volume rejects zoals metalen, steenachtige
materialen, zand en dergelijke. Deze off-spec materialen, die niet geschikt zijn als feedstock voor de
vergasser, worden verzameld en afgevoerd naar een geschikte verwerker.



Gasifier Solid Residue. Uit het wervelbed van de vergasser komt een residu. Dit gasifier solid residue
(GSR) bestaat hoofdzakelijk uit inert materiaal (dat immers niet thermisch is ontleed in de vergasser).
GSR bevat zeer weinig organisch materiaal en is geschikt om in te zetten in bijvoorbeeld de cementen bakstenenindustrie. Deze afvalstroom wordt eveneens afgevoerd naar een geschikte verwerker
alwaar het verder kan worden opgewerkt voor nuttige toepassing.



Gaswasser Solids. Solids afkomstig uit de gaswasser, welke mogelijk teerhoudend materiaal (char)
bevatten. Afvoer vindt plaats naar een geschikte verwerker.

Daarnaast komen diverse (kleine) hoeveelheden bedrijfsafval vrij.
Alle afvalstoffen worden on-site opgeslagen in kleine opslagvoorzieningen en afgevoerd per as.
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3.6

Productie van methanol uit afval versus traditionele
methanolproductie

Door de productie van methanol uit afval wordt invulling gegeven aan het beperken van gebruik van
fossiele brandstoffen. In het MER zal het initiatief worden bekeken vanuit een levenscyclus-perspectief
van de productie van methanol, en vergeleken met de productie van reguliere methanol (op basis van
reguliere grondstoffen). In deze vergelijking (levenscyclusanalyse, LCA) wordt gekeken naar een aantal
impact categorieën, zoals CO2-equivalente emissies (klimaatverandering). Naar verwachting kunnen met
dit voornemen significante hoeveelheden CO2-equivalente emissies worden bespaard. In het MER wordt
dit nader toegelicht.
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4

Referentiesituatie en uitvoeringsvarianten

De voorgenomen activiteit is het uitgangspunt voor het MER. De milieu-effecten van de voorgenomen
activiteit zijn de effecten die kunnen optreden indien minimaal wordt voldaan aan de beste beschikbare
technieken (BBT) en alle wet- en regelgeving. De voorgenomen activiteit wordt beoordeeld ten opzichte
van de referentiesituatie. In paragraaf 4.1 wordt dit toegelicht.
Naast de voorgenomen activiteit wordt een aantal ‘plusvarianten’ beschouwd; dit zijn redelijkerwijs
haalbare opties waarmee mogelijk een betere milieuprestatie geleverd kan worden en tegelijkertijd een
haalbare businesscase voor de initiatiefnemer gehandhaafd blijft. Dit wordt in paragraaf 4.2 toegelicht.

4.1

Referentiesituatie

Per milieuthema wordt de voorgenomen activiteit beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. De
referentiesituatie komt overeen met de huidige situatie (braakliggend terrein), inclusief de autonome
ontwikkeling, en wordt gebruikt als referentie voor het in kaart brengen van de effecten van de
voorgenomen activiteit en de uitvoeringsvarianten.
In het MER zal de voorgenomen activiteit per milieuaspect worden vergeleken met het geldend beleid en
de wet- en regelgeving die op het specifieke milieuaspect van toepassing is, zoals contouren op gebied
van geluidimmissie en externe veiligheid, geurimmissiebeleid en luchtkwaliteitsnormen. Daarnaast zal de
referentiesituatie mede worden bepaald door – indien van toepassing – overige regels en beleid gericht op
het terugdringen van emissies die voor het terrein en/of de directe omgeving gelden.

4.2

Uitvoeringsvarianten

In het MER moet een aantal ‘redelijkerwijs in beschouwing' te nemen alternatieven/ varianten worden
uitgewerkt. Onder ‘redelijkerwijs’ wordt verstaan dat het alternatief/ de variant realistisch moet zijn, dat wil
zeggen: technisch maakbaar, betaalbaar en in principe moet de initiatiefnemer zijn doel ermee kunnen
realiseren. Omdat het initiatief een technische installatie betreft, wordt hierna niet over alternatieven maar
uitsluitend over (uitvoerings-)varianten gesproken.
De ‘technische speelruimte’ voor varianten is bij het initiatief beperkt omdat de installatie werkt volgens
een vastgesteld procedé en men vanuit veiligheidsoverwegingen gehouden is aan een bepaalde
uitvoering en opstelling. Omwille van de veiligheid van de werknemers kan de installatie van WtC
bijvoorbeeld niet inpandig worden uitgevoerd. Daarnaast is de keuze beperkt omdat reeds de nodige
restricties gelden vanuit wet- en regelgeving en de beste beschikbare technieken (BBT) worden
toegepast.
Ten aanzien van de locatie kan worden opgemerkt dat een uitgebreide locatieselectie heeft
plaatsgevonden waarbij onder andere een afweging is gemaakt tussen de regio’s Delfzijl en Rotterdam.
Uiteindelijk is voor deze specifieke locatie binnen het Rotterdamse havengebied in de Botlek gekozen
vanwege, onder andere:


gunstige ligging van deze locatie ten aanzien van aan- en afvoer van hulpstoffen zoals aanvoer van O2
en H2 per pijpleiding;



aanwezigheid van opslagfaciliteiten voor methanol in de directe omgeving, waardoor beperkt opslag
van methanol op de locatie nodig is;



mogelijkheid om eventueel ook syngas vanuit de direct omgeving (per pijpleiding) te betrekken;



gunstige ligging ten opzichte van de feedstock-leverancier;
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beschikbaarheid van een vrij-liggende, vacante locatie.

Uitvoeringsvarianten op het gebied van logistiek en infrastructuur liggen vanwege deze gunstige ligging en
beperkte aanwezigheid van vacante locaties niet voor de hand.
In overleg met het bevoegd gezag (DCMR) is uiteindelijk gekozen om in het MER de volgende
(realistische) uitvoeringsvariant respectievelijk optie uit te werken:


Hogere schoorsteen




een uitvoeringsvariant met een hogere schoorsteen dan voor een goede procesvoering
noodzakelijk; hierbij wordt onderzocht welke schoorsteenhoogte redelijkerwijs kan worden
gerealiseerd met een gunstiger effect op verspreiding van luchtemissies en ook nog acceptabel is
vanuit oogpunt van geluidimmissie.

Externe aanvoer van syngas


hierbij worden de milieu-effecten van externe aanvoer van syngas onderzocht en vergeleken met
de situatie dat geen externe aanvoer van syngas plaatsvindt.
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5

Mogelijke milieueffecten van de voorgenomen activiteit

De mogelijke milieueffecten waaraan het MER aandacht zal besteden, zijn:


energie/klimaat



de emissies naar lucht en water



procesafvalstoffen (reststoffen)



geur



externe veiligheid



natuur



verkeer



geluid



bodem



visuele aspecten en lichthinder

In het MER zal niet alleen aandacht worden besteed aan de reguliere bedrijfssituatie, maar zal daar waar
relevant ook worden gekeken naar onvoorziene en bijzondere bedrijfsomstandigheden, zoals opstart en
afschakelen, storingen en calamiteiten. Bovendien wordt gekeken naar de bouw- en aanlegfase.
De voorgestelde techniek van methanolproductie is nieuw op deze schaal. Daarom is het mogelijk dat niet
alle gegevens op voorhand bekend zijn. Daar waar leemten in kennis bestaan zal dit in het MER worden
aangegeven, en zal tevens worden aangegeven hoe/ op welke termijn ontbrekende informatie kan worden
ingevuld.

5.1

Energie/Klimaat

De installatie heeft een netto energiebehoefte. De benodigde elektrische energie is beperkt, en vooral
nodig voor aansturing van de processen. Proceswarmte wordt in eerste instantie gegenereerd met
teruggewonnen warmte uit de naverbrander. Voor overige warmte wordt synergie gezocht met de
omgeving, zoals de levering van stoom door nabijgelegen bedrijven. Aardgas wordt zo min mogelijk
ingezet. De energiehuishouding van de inrichting wordt in het MER nader toegelicht waarbij tevens inzicht
wordt gegeven in de energiebalans.
Tevens wordt inzicht gegeven in de CO2-equivalente emissies van de voorgenomen activiteit, afgezet
tegen de CO2-emissie bij reguliere methanolproductie (zie ook paragraaf 3.6). . Naar verwachting kunnen
met dit voornemen significante hoeveelheden CO2-equivalente emissies worden bespaard. In het MER
wordt dit aspect nader toegelicht.

5.2

Emissies naar lucht

De belangrijkste emissies naar de lucht zijn afkomstig van de centrale schoorsteen. De procesgassen
(afgassen of off-gas genoemd) uit de chemische conversie installatie worden verwerkt in een
naverbrander met afgassenketel. De componenten stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) in het rookgas
van de afgassenketel zijn naar verwachting de meest kritische luchtverontreinigende componenten. Een
totale lijst van relevante componenten zal tijdens het MER worden opgesteld.
Daarnaast kunnen emissies optreden door het laden, lossen en opslag van materiaal, en transport op de
site. Hierbij valt te denken aan stofemissies en emissies van uitlaatgassen.
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In het MER zullen de gevolgen voor de emissies naar de lucht worden beschreven en getoetst aan
wettelijke emissie-eisen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de immissies en getoetst aan de heersende
achtergrondconcentraties in relatie tot luchtkwaliteit.

5.3

Emissies naar water

Er zal geen lozing naar grond- of oppervlaktewater plaatsvinden. Al het afvalwater wordt opgevangen,
waar nodig voorbehandeld (verwijderen van grove delen) en extern verwerkt. In het MER zal dit aspect
verder worden uitgewerkt.

5.4

Procesafvalstoffen (Reststoffen)

Tijdens de voorgenomen activiteit zullen afvalstoffen ontstaan, zoals off-spec Feedstock, Gassifier Solid
Residue en Gaswasser solids (zie sectie 3.5). Deze afvalstoffen worden afgevangen, opgeslagen en
extern verwerkt. In het MER zal dit verder worden uitgewerkt.

5.5

Geur

Eventuele geuraspecten zijn met name aan de orde bij de opslag van afval dat als feedstock voor de
vergasser dient. Door het hoge drogestofgehalte van de feedstock en de inpandige opslag wordt
vooralsnog een beperkte geuremissie verwacht. In het MER zal dit aspect verder worden uitgewerkt en
onderbouwd met geurberekeningen en geurcontouren.

5.6

Externe Veiligheid

Op het terrein zullen, naast opslag en gebruik van reguliere brandstoffen ten behoeve van
energievoorziening, brandbare stoffen worden geproduceerd c.q. verwerkt, namelijk syngas en methanol.
Het geproduceerde/aangeleverde syngas en het aangeleverde zuurstof en eventueel ook waterstof
worden direct verwerkt; van opslag is geen sprake en de hoeveelheid syngas, zuurstof en waterstof onsite is daarmee beperkt tot de insluitsystemen. Het geproduceerde methanol wordt opgeslagen in een of
twee dagtanks en na goedkeuring direct afgevoerd naar een nabijgelegen tankopslag off-site; de
hoeveelheid methanol on-site is daarmee eveneens beperkt.
Daarnaast zullen nog beperkte hoeveelheden chemicaliën aanwezig zijn.
In het MER worden de gevolgen voor de externe veiligheid inzichtelijk gemaakt met in acht name van het
Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO/SEVESO III) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).
Indien van toepassing worden de externe veiligheidscontouren berekend en getoetst aan de
veiligheidscontouren van het bedrijventerrein. Daarnaast worden in het MER en vergunningaanvraag de
veiligheidsvoorzieningen en –maatregelen beschreven die worden toegepast tijdens engineering, bouw,
gebruik, opstart en onderhoud.

5.7

Natuur

De voorziene locatie is niet direct gelegen in of aan een natuurgebied en betreft een braakliggend
industrieterrein. Omdat via stikstofdepositie een effect kan optreden op verderop gelegen natuurgebieden,
zal een toets tot vergunning-/meldingsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming worden
uitgevoerd, met name gericht op stikstofdepositie. Een voortoets in het kader van de Wet
natuurbescherming wordt uitgevoerd om te beoordelen of in algemene zin significant negatieve effecten
kunnen optreden. Dit zal samen met overige aspecten van de Wet natuurbescherming, zoals beschermde
flora en fauna, in het MER verder worden uitgewerkt.
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5.8

Verkeer

Transport wordt zo ver als mogelijk tot een minimum beperkt door de synergie met het havengebied, zoals
aanlevering van utilities (waterstof, zuurstof, stoom) per pijplijn, en de zeer dichte nabijheid van
opslagfaciliteiten voor methanol (in nabijgelegen terminals) en verwerkingsmogelijkheden van procesafval.
De aanvoer van de te verwerken feedstock en de afvoer van methanol en reststoffen zal echter
onoverkomelijk tot extra verkeersbewegingen leiden. Het totale verkeersbeeld (inclusief modal split) en de
afhandeling van verkeersstromen (inclusief toetsing aan bestemmingsplan) zullen worden toegelicht in het
MER.

5.9

Geluid

De verkeersbewegingen, losactiviteiten en de open installaties en dergelijke kunnen lokaal een verhoging
van de geluidsproductie veroorzaken. In het MER wordt aan de hand van berekeningen het effect ten
aanzien van geluid inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt tevens berekend wat de bijdrage van de inrichting
zal zijn op de geluidcontour en zogenaamde MTG-punten.
Het regionaal afsprakenkader (RAK) geluid en ruimtelijke ontwikkeling is niet van toepassing op de
voorziene locatie.

5.10

Bodem

Doordat voornamelijk droge materialen worden toegepast is het gevaar voor bodem of grondwater
beperkt. Adequate beschermende maatregelen zullen worden getroffen vooral daar, waar vloeistoflekkage
zou kunnen optreden zoals bij de natte gasreiniging, eventuele opslag voor vloeibare chemicaliën.
Voorzorgsmaatregelen worden genomen met in acht name van de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB). Een verdere uitwerking van de potentieel bodembedreigende activiteiten en te
nemen maatregelen en voorzieningen zal in het MER worden gegeven.
In het MER en de vergunningaanvraag wordt tevens de nulsituatie-bodemonderzoek beschreven/
uitgewerkt.

5.11

Visuele aspecten

Beeldbepalend voor het voornemen zijn de open installaties behorende bij de vergassingsinstallatie en
methanolproductie, de schoorstenen en mogelijk de afvalloods(en). Beeldbepalend in de directe omgeving
van het terrein zijn de gebouwen en industriële installaties van de omliggende bedrijven. In het MER zal
dit aspect verder worden uitgewerkt.
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6

Planning

WtC is voornemens de vergunningaanvragen en het MER medio 2017 in te dienen. De verwachting is dat
de vereiste vergunningen voor het einde van 2017 zijn verkregen, zodat begin 2018 met de bouw van de
installatie gestart kan worden gestart, om in 2019/2020 operationeel te zijn.
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Bijlage 1
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Voorlopig Block Flow Diagram
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Indicatieve inhoudsopgave van het MER
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