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commissie voor de milieu-effectrapportage 

uwbrief 

Aan Gedeputeerde Staten 
van de provincie Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH 

uw kenmerk 
174462 28 april 1992 

ons kenmerk 
U971-92/Kl/225a-73 

onderwerp Utrecht, 
toetsingsadvies MER A VI Moerdijk 2 juli 1992 

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieu -eiIectrapportage in de 
gelegenheid om advies uit te brengen over de inhoud van het milieu-effectrapport 
(MER) voor de op te richten afvalverbrandingsinstallatie te Moerdijk (AVI Moer
dijk). 
Hierbij bied ik u het advies van de Commissie aan, overeenkomstig artikel 41z, 
eerste en tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene (Wabm). 

De Commissie spreekt haar waardering uit voor de kwaliteit van het MER voor de A VI 
Moerdijk. Zij is van mening dat het MER voldoende informatie voor de besluitvorming 
in het kader van de vergunningverlening bevat. Zij heeft geen kritiek op het MER op 
hoofdlijnen. Slechts op een onderdeel plaatst de Commissie enkele kanttekeningen 
by het MER Het betreft echter detailopmerkingen welke naar het oordeel van de 
Commissie geen directe consequenties voor de besluitvorming hoeven te hebben. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de 
besluitvorming over dit initiatief. Zij zal graag vememen welke rol de bij deze 
m.e.r. gepresenteerde milieu-informatie, adviezen en opmerkingen daarbij hebben 
gespeeld. Ook stelt zij het op prijs kennis te nemen van het evaluatieprogramma en 
van het tijdstip van verslaglegging daarvan. 

--\\ , 

dr. H. Cohen, 
voorzitter van de werkgroep 
m.e.r. AVI Moerdijk 

Secretariaat. Marlaplaats 31
, 3511 LH Utrecht, Telefoon 030 - 331443 

COltespondentieadres: Postbus 2345, ~500 GH Utrecht, Telefax 030 - 331295 



Toetsingsadvies over de inhoud 
van het milieu -effectrapport 

AVI-Moerdijk 

Advies op grond van artikel 41z, eerste en tweede lid van de Wet algemene bepalingen 

milieuhygH~ne inzake de toetsing over de inhoud van het milieu-effectrapport ten 

behoeve van AVI-Moerdijk. 

Uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant door de Commissie 

voor de milieu-effectrapportage; namens deze, 

de werkgroep m.e.r. AVI-Moerdijk 

de secretaris, de voorzitter, 

drs. R.L.J.M. Klerks dr. H. Cohen 

Utrecht, 2 juli 1992 
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1. INLEIDING 

De N.V. AtValverbranding ZUid-Nederland i.o. (AZN) heeft een milieu
effectrapport (MER) opgesteld ten behoeve van de besluitvonning over 
de vergunningverlening voor de realisering van een afvalverbrandings
installatie op het industrieterrein Moerdijk (AV! Moerdijk). De voor
genomen activiteit bestaat uit de realisering van een A V! met een 
verbrandingscapaciteit van 600.000 ton per jaar. de afzet en benutting 
van de vrijkomende energie en de bewerking van de reststoffen. De 
Sturings-N.V.'s zijn verantwoordelijk voor de inzameling en transport 
van het afval alsmede voor de sturing van het overschot aan afval naar 
de stortplaatsen en terugname van de niet voor hergebruik geschikte 
reststoffen van de AV!. 

Bij brief van 28 april 1992 (zie bijlage 1) is de Commissie voor de 
milieu-effectrapportage (m.e.r.) door Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant, als coordinerend bevoegd gezag, in de gelegenheid gesteld om 
advies uit te brengen over de inhoud van dit MER. Het MER is op 4 mel 
1992 voor een maand ter inzage gelegd. tezamen met vergunningaanvragen 
inzake de AtValstoffenwet (AW) en de Wet verontreiniging oppervlakte
wateren (WVO) (zie bijlage 2). 

Op 28 januari 1992 heeft de Commissie, op verzoek van het bevoegd 
gezag, een concept van het MER AVI Moerdijk besproken met vertegen
woordigers van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer. De destijds 
door de Commissie naar voren gebrachte opmerkingen zijn in het MER 
verwerkt. 

Het voorliggende advies is opgesteld door een werkgroep van de Commis
sie voor de m.e.r .. verder te noemen de Commissie. Voor de samenstel
ling van de werkgroep wordt verwezen naar bijlage 3, waarin tevens een 
overzicht wordt gegeven van de belangrijkste projectgegevens. 

Het is de bedoeling dat de Commissie voor de m.e.r. een oordeel 
uitspreekt over het MER, mede ten behoeve van de besluitvorming. Meer 
formeel gesteld moet het MER door de Commissie worden beoordeeld op de 
vraag in hoeverre is voldaan aan de in de Wet algemene bepalingen 
milieuhygH~ne (Wabm) gestelde regels voor de inhoud van het MER (art. 
41j). mede gelet op de door het bevoegd gezag in 1991 gegeven richt
lijnen voor het MER en de eis dat het MER geen onjuistheden bevat 
(art. 41 w, tweede lid). 

De Commissie is van oordeel dat het MER voor de A V! Moerdijk van goede 
kwaliteit is en voldoende gegevens voor de besluitvonning bevat. Zij 
plaatst daarom slechts enkele kanttekerungen bij het MER, welke in 
hoofdstuk 2 van dit advies zijn opgenomen. 
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2. 

Blj de opstelling van dit advies heeft de Commissie de ingediende 
inspraakreacUes in beschouwing genomen (zie bijlage 4). Voor zover 
deze reacties betrekking hebben op de milieuaspecten van het voor
nemen, zijn zlj door de Commissie bij haar advisering betrokken. 

TOETSING VAN BET MER. OP ONDERDELEN 

De Commissie heeft geen fundamentele kriUek op het MER. Zij plaatst 
slechts de volgende kanttekerungen bij de effectvoorspelling voor 
PCCD's en PCDF's: 

- Op biz. 257 van het MER wordt een norrnale achtergrondopname van een 
persoon van 60 kilo van 117 pg/ dag genoemd. De Commissie wi! hierblj 
aantekenen dat uit recente gegevens blijkt dat de inname (exPCB) 
voor de mediaan 1 pg TEQ /kg bedraagt; bij een lichaamsgewicht van 60 
kilo bedraagt de opname dus 60 pg/ dag. 

- Op biz. 11 van de bijlage over dioxinen is een grafiek getoond 
(figuur 3.1) die gebaseerd is op de som van de isomere groepen en 
niet op een procentuele verdeling van de 17 toxische congeneren 
zoals de tekst verrneld. Figuur 3.1 geeft echter weI een voorbeeld 
van de op biz. 10 in de derde alinea genoemde algemene trend 'dat 
by PCDD's vaak de hoger gechloreerde vonnen domineren, te weten 
HCCD en OCDD. terwyl by de PCDF's juist de lager gechloreerde 
vormen in hogere concentraties worden aangetroifen'. 
De tekst van de laatste alinea verdient hierdoor aanvulling met de 
opmerking dat een verschuiving optreedt in de congeneerverdeling 
naar procentuele bljdragen aan toxische equivalenten van de 17 
tOxische congeneren, omdat de hogere isomeren minder toxisch zijn. 
Nu blijkt dat penta- en hexa-CDF de grootste bijdrage leveren met 
ieder ca. 30%, gevolgd door penta-CDD met ca. 15%. Octa- en hepta
CDD leveren nauwelijks een bijdrage. 

- Tot slot een opmerking over tabel 5.1 op biz. 18: de aanduiding van 
het gehalte TEQ moet boven kolom 3 en 4 staan. 
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BIJLAGEN 

bij het toetsingsadvies 
van het milieu -effectrapport 

AVI-Moerdijk 

(bijlagen 1 tim 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 28 april 1992, waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

Provincie • ' 

N 00 rd-8 ra ba nt 
Provinciehuis 
Brabantlaan 1 

Correspondentie-adres : 
PoSlbus 901 51.5200 Me ·s·Hertogenbosch 

Telefax: 073· 123565 Telex: 50796 pbnb 

Dienst Waterstaat, Mili eu en Vervoer 

On s kenmerk: 174462 
Uw kenme rk : -
Afdeling BDM 
Doorkiesnr.: 812690 
Bijlagen div. 
Datum 28 april 1992 
Onderwerp Milieu-effeetrapportage e n 

aanvragen Afvalstoffenwet, 
Wet verontreiniging opper
vlaktewateren e n de Wet op 
de wa terhuishouding met 

telefoon 073·812812 

De Commissie voor de milieu-effeetrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

~@[j' 
Commissle lIoor de 

m:! :,~u· 2~f~ctrapportz:ge 

1 ~1 :: l bJL 

be trekking tot AVI te Moerdijk. 

~i~gekOme" : 

\2 f7 - q 2 j r.ummer . 

dossier 22'S A - {S '3 'in 6 (:) 
kople naar : Sc ll, Q:lC{ 'RX-b I 

Geachte comm i ss i e , 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41t van de We t a lgeme ne 
bepalingen milieuhygiene doen wij u hie rbij, mede narne ns het dagelijks 
bestuur van he t watersehap Hoogheemraadsehap West-Brabant e n de 
hoofdinge nieur - direeteur van Rijkswaterstaat, direetie Zuid-Holland, 
toekomen zes exemplaren va n het Milieu-effeetrapport va n NV PNEM 
narne ns NV Afvalverbranding Zuid-Nederland voor het oprieh t e n en i n 
werking hebben van een afvalverbrandingsinstalla tie met een eapaeiteit 
van 600 .000 ton per jaar op het industrieterrein Moe rdijk. 

Tevens treft u hierbi j aan de daarop betrekking hebbe nde aanvragen 
om vergunningen ingevolge de Afvalstoffenwet, de Wet verontreiniging 
oppervl aktewateren e n de 11et op de waterhuishouding. 

Het onderwerpe lijke Milieu-effeetrapport alsmede de aanvragen om 
vergunning zijn ingekomen op 30 maart 1992 e n geregistreerd onder 
nununer 171948. 
Wi j verzoeken u ons te adviseren inzake de inhoud van het Milieu
effeetrapport. 

Van de tervisielegg i ng van de aanvrage n om ve rgunning e n het Milieu
effeetrapport zullen wij op vrijdag 1 mei 1992 kennis geven in de 
dagbladpers en de Nederl a ndse Staatseourant. 
Op woensdag 20 me i aanstaande zal een openbare zitting worden 
gehouden in Sport- en recreat i ecentrum "De Niervaert", Molenvliet 7 
te Klundert . 
Bijgaand treft u deze kennisgeving aan. 

Voo r verdere i nformatie kunt u zieht we nde n t ot de heer G. Mei van 
do dienst Waterstaat , Milieu en Ve rvoer, telefoniseh be reikbaar 
onde r nwnmer 073-B1 2690. 

Gedeputeerde Staten van Noord-8rabant, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Bodem, 

~d~ 
ir. F.P. van s~. 



BIJLAGE 2 

Openbare bekendmaking uit Staats courant nr. 84 d.d. 1 mel 1992 

Noord -Braba nt 
KCllllisgcl'ing mil: 
aanvraag om vergunning ingevolge dc 
Afvalstoffcnwct: 
aanvraag om vcrgunning ingevolge de 
Wet veronlreiniging oppervlaktcwate
ren; 
aanvraag om vergunning ingevolgc de 
Wet op de Waterhuishouding; 
het milieu-etTectrapport; 
open bare zitling ingevolge de Wet alge
mene bepalingen milieuhygicne. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Bra
bant, de hoofd-ingenieur directcur van 
Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland 
namens de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, en het dagelijks bestuur 
van het Hoogheemraadschap West-Bra
bant maken het volgende bekend. 
Bij Gedeputeerde Staten is op 30 maart 
1992 onder numnier 171.948 door NY 
PNEM namens NV Afvalverbranding 
Zuid-Nederland een aanvraag om ver
gunning ingevolge de Afvalstoffenwet 
ingediend v~~r het oprichten en in wer
king hebben van een afvalvcrbrandings
installatie v~~r huishoudclijke afval, 
grof huisvuil en daarmee gelijk te stel
len bedrijfsafval. De installatie zal een 
capaciteit van 600.000 ton per jaar heb
ben en worden gesituccrd op het indu
strieterrein Moerdijk. 
Door NY PNEM zijn, namens NV 
AZN, op 30 maart 1992 tevens aanvra
gen om vergunning ingevolge de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren 
voor voornoemde inrichting ingediend 
bij de hoofdingenieur-directeur van 
Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland 
(optredcnde namens de Minister van 
Verkeer en Waterstaat) en bij het dage
lijks bestuur van het Hooghccmraad
schap West-Brabant. Tot slot is bij de 
hoofdingenieur-directeur van Rijkswa
terstaat, dircctie Zuid-Holland een aan
vraag om vergunning ingediend inge
volge de Wet op de Waterhuishouding. 
Bij ter inzage liggende stukken bevindt 
zich eveneens het ter zake van de voor
genomen activiteit opgestelde milieu
effectrapport met de bijbehorcnde richt
lijnen. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Bra
bant wilen zorgdragen voor een 
gecobrdineerde behandeling van de 
aanvragen en het milieu-effectrappor". 
U kunt de aanvragen om vergunning 
en biJbehorende stukken op de 1'01-

gende plaatsen en tijden vanaf 4 mei 
1992 gedurende een maand inzien: 
in het Stadskantoor De PrinsenhoL 
Stadhuisring 3 te Klundert op \\'erkda
gen van 9 tot 12 ullr en van 13,30 tot 
16 um en bovendien op maandagavon
den van 18.30 tot 21.30 uur in de foyer 

van Sport- en recreatiecentrum 'De 
Niervaert', Molen vliet 7 te Klundert; 
op de grime van het Hoogheemraad
schap West-Brabant, Bouvignelaan 5 te 
Breda op werkdagen van 9 tot 12 uur 
en van 14 tot 16 lIur en bovendien op 
woensdagen van 17 tot 20 uur en na 
telefonische afspraak (tel. 076-6531340 
of 076-631341); 
op de griffie van Rijkswaterstaat, direc
tie Zuid-Holland, Boompjes 200 te 
Rotterdam (gebouw Pakhoed, kamer 
027) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 
uur en van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede 
van 12.30 tot 13.30 uur na vooraf 
gemaakte afspraak (tel.: 010-4026400 of 
010-402643 I). 
Gemotiveerde bezwaren naar aanlei
ding van de aanvragen ingevolge de 
Afvalstoffenwet, de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren en de Wet op de 
Waterhuishouding en opmerkingen 
over het milieu-effect rapport kunnen 
tot het einde van genoemde termijn 
schriftelijk worden ingediend bij Gede
puteerde Staten van Noord-Brabant, 
Postbus 90151,5200 Me 's-Hcrtogen
bosch. 
Zij zullen dan zorgdragen voor de 
doorzending van bezwar~n ingevolge de 
Wet verontreiniging oppervlaktewate
ren en de Wet op de Waterhuishou
ding, 
Uw pcrsoonlijke gegevens worden niet 
bekend gemaakt als u daartoe in een 
afzonderlijke, aan het bezwaarschrift of 
reactie gehechte brief verzoekt. 
Voorts kunnen mondeling bezwaren 
en/of opmcrkingen worden ingebracht 
tijdens een openbare zilting die zal 
worden gehouden op 20 mei 1992 om 
20.00 uur in Sport- en recreatiecentrum 
'De Niervaert', Molenvliet 7 te Klun
dert. Tijdens deze zilting zal tevens 
gelegenheid worden gegeven tot een 
gedachtenwisseling over de aanvragen 
en het MER tussen aanvrager, de 
bevoegde gezagen en de overige aanwe
zigen. 
Zij die aldus bezwaar hebben gemaakt 
naar aanleiding van een aanvraag kun
nen te zijner tijd ook bezwaren indie
nen tegen de betreffende ontwerp
beschikking. 
Dc stukken blijven tot een maand, 
nadat de uiteindelijke beschikkingen 
bekend zijn gemaakt, tijdens kantooru
ren ter inzage liggen. 

Tevcns maken wij bekend dat Gedepu
teerde Staten voornoemd hebben beslo
ten, ovcreenkomstig artikel 43, lid 2 
van de Wet aJgemene bepalingen 
miliellhygicne, de termijn tot het geven 
van een beschikking te verlengen met 
een peri ode van vijf maanden in ver
band met de gecompliceerdheid van de 
aanvragen om vergunning. 
Yoar nadere inlichtingen en copieen 
van ae ter inzagc liggende stukken (dit 
Jaatste tegen beta ling) kunt u zich 
gedurende de loop van de geheJe proce
dure wenden tot: 
de heer ing, G. Mel van de provincie 
Noord-Brabant wat betreft aspecten 
met betrekking tot de Afvalstoffenwet 
(tel.: 073-812690), 
de heer drs. P. Borgerding van Rijks
waterstaat, directie Zuid-Holl<ind wat 
betreft aspecten met betrekking tot de 
Wet verontreiniging opperv!aktewate
ren (lozing op Hollandsch diep) (tel.: 
010-4020407); 
de heer ing. 1. Schoonbeek van het 
Hoogheemraadschap West Brabant wat 
betreft aspecten met betrekking tot de 
Wet verontreiniging oppervlaktewate
ren (tel.: 076-63 I 455), 
's-Hcrtof!cnbosch. mei 1992. 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: NV Afvalverbranding Zuid-Nederland i.o. (AZN) 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Noord··Brabant, de Minister van Verkeer en Water
staat en het Hoogheemraadschap West-Brabant 

Beshdt: vergunningverlening in het kader van de Afvalstoffenwet en de Wet verontrei
mging oppervlaktewateren 

Activiteit: De voorgenomen acUviteit bestaat utt de realisering van een afvalverbran
dingsinstallatie (AVI) met een verbrandingscapaciteit van 600.000 ton per jaar, de af
zet en benutting van de vrijkomende energie en de bewerking van de reststoffen. De AVI 
zal worden gerealiseerd op het industrieterrein Moerdijk. 
De Sturings-N.V.'s zUn verantwoordelijk voor de inzameling en transport van het afval 
alsmede voor de sturing van het overschot aan afval naar de stortplaatsen en terugname 
van de niet voor hergebruik geschikte reststoffen van de AVI. 

Stand van zaken: De m.e.r. is gestmi op 10 februari 1989. Per brief van 25 juli 1989 
hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de initiatiefnemer medegedeeld dat de pro
cedure moest worden stilgelegd, omdat onder andere de locatiekeuze in het tweede pro
vinciale afvalstoffenplan met was onderbouwd en omdat nog niet besloten was over de 
definitieve schaalgrootte. Als uitvloeisel hiervan heeft de Cluster West op 1 september 
1989 een m.e.r gestart voor de locatiekeuze van een AVI voor westelijk Noord-Brabant. 
de m.e.r v~~r de locatiekeuze is in 1990 afgerond. 
De m.e.r. voor de vergunningvedening voor de AVI-Moerdijk is opnieuw gestart op 9 ja
nuari 1991. Op 14 maart 1991 bracht de Commissie haar advies voor richtlijnen uit. De 
richtlijnen werden vastgesteld op 21 augustus 1991. 
Het MER en de vergunmngaanvragen werden vanaf 4 mei 1992 gedurende een maand terinza
ge gelegd. Op 20 mei 1992 vond er een hoorl.:itting plaats. De Commissie ontving het ver
slag van de hoorzitting op 30 juni 1992. De Commissie bracht op 2 juli 1992 haar toet
singsadvi.es over de inhoud van het MER uit. 

SamenstelUng van de werkg:roep: 
prof.dr.ir. P.H.J. Builtjes 
dr. H. Cohen (voor.dUer) 
ing. C.r. Eenkema 
drs. J.W.A. Lustenhouwer 
drs. AA. Sein 

Secretads van de we:rkg:roep: drs. RL.J.M. Klerks. 



BIJLAGE 4 

Lijst van insp:raakreacties en adviezen 

nrc datwn persoon of ins tan tie plaats datwn van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

l. 920604- Brabantse Milieufederatie Tilburg 920617 

2. 920605 AT.F. Neerhofft.b.v. Groen 
Brabant Den Bosch 920618 

3. 920601 Streekgewest Brabant-Noordoost Oss 920618 

4-. 920522 Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe Hooge Zwaluwe 920618 

5. 920522 Samenwerkingsverband Gewest Hel-
mond Helmond 920618 

6. 920602 Vereniging Milieugroep Moerdijk Breda 920618 

7. 920603 Gemeente Willems tad Willemstad 920618 

8. 920603 Partij Groen Brabant Oosterhout 920618 

9. 920603 N.V. Waterleiding maatschappij 
N oord -West -Brabant Breda 920618 

10. 920522 Stichting Natuur en Milieu utrecht 920618 

1l. 920603 Regio Eindhoven Kempenland Eindhoven 920618 

12. 920601 Gemeente Klundert Klundert 920618 


