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~an1eiding voor het onderhavige Mi1ieu-effectrapport (MER) is her 

voornemen v&n AVR-Chemie C.V. om vergunning aan te vragen voor het 

uitbreiden van de verwerkingscapaciteit met een vierde 

draaitrommeloven-insta11atie met een capaciteit van 50.000 ton per 

jaar, ten behoeve van de verbranding van chemische en bijzondere 

afva1stoffen. De nieuw te bouwen oven is geprojecteerd in het ver-

1engde van draai trolnme loven 8 en 9 en zal worden aangeduid cds 

draaitrormne1oven- installatie 10 (DTO-10). Naar verwachting kan 

deze nieuwe draaitrowneloven in 1994 in werking worden gcsteld 

Ten behoeve van de bes1uitvorming over de te verlenen milieuver

gunningen voor de nieuwe draaitromme1oven op het huidige AVR-ter

rein in de Botlek (Rotterdam) is het MER DTO-10 opgeste2.d Het 

onderhavige rapport is een samenvatting van dit MER. 

In figuur 1 15 de situatie op het AVR-terrein in 1994 Weergegeven. 

Usuur 1 Situatie AVR-terrein 1992 
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De afgelopcn jan::n is de hoevee1heid chemisch afval in !\edEOrland 

blijven groeien. De stijgende tendens die het gemelde chemische 

afval te L.i.en gaf, blijkt zich ook in het verbrandbare chemische 

afva1 te openbaren, waarbij omstreeks 1987 een zeer sterke stiJ

ging van het aanbod is ingezet (zie figuur 2). 
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Figuur 2 Ontwikkeling ten aanzien van het gemelde en het ter 

verbranding aangeboden chemisch afval 
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De hoeveelheid brandbaar chemisch en bijzoncler afval zal lVldr \7er

wachting stijgen van circa 240 kton in 1990 tot circa 270 kton in 

1995, waarna cen lichte daling zal inzctten De vel'brandingscapa

ci lei L 'Joor cii_t afval diE'nt te \vol'den ui tgebreid, onder ;,nderc om 

l'>:pOr( van ClEval tegen te gaan Zo \\'orci( op dit moment biJ :\\1R 

Ch,'Orni.e E(c'1! ni.eu\\'e draaitrol11meloven (DIO-9) in bedrijf gesteld. 

~aast vErbrandir1g in de DTO-7 en DTO-8 van AVR-Chemie worci;: tevens 

t'(,l1 gedcocLc vnn het ch(,misch en bijzoncler "fva] door de ';.\1. AVR 

(op de rooslerovens) verbrand. 

f,ij het op',;:t,llen van een langere tennijnprognose voor h(-l acinbod 

van chelTl is(:h en b lj zonde, aEval z ij n er een aan ta] f ae loren d i.e 

d,,;-:e prognose i 11 llIe",)' of 1111 ndere mate kunnen belnvloeden (Jill (een 

~;,e\'olg hebbcll Zijll C\\'e( :; C E:-: na rio I s uitp(::lvcrkc 
C:J J 

cen 1100(', en cell 

lciag aanbodsccnari.o. ))e volgende aannames zijn mcegcnomen: de 

c-collomische groei_ (3 recipectievelijk 1, 'J%), de imverkinglrecling 

Viln het Bes1uit I\amvijzing Chemische Afvalstoffcn (EACA), 

'!("lwterclc inzamel.ing ell hc]nclhaving, olltv.'ikkelingen tell 3dnzi('n 

V(11l preventic (5 respectievelijk 10%) en het van de grond kOlJ1en 
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van al terna ti (".'0 ,\'cr",'erk i ngsmethoden. Verder is extra aCindach'~ 

besteed aan hel dCinbod en de verwerkingsmogelijkheden van verpakt 

chemisch afval. Di.L lcidt tot de volgende vergelijking van het 

afvalaanbod me l de venverkingscapaci tei t, waarbij het eventuee I 

uit gebruik nemen van DTO-7 is weergegeven, zie tabel 1. 

In tabel I is tevens het ACA-scenario weergegeven. Door de advies

groep chemisch afval wordt namelijk een prognose gehanteerd die 

tussen beide voornoemde scenario I s in ligt en die de reali tei t 

waarschijnlijk he~ beste benadert. 

Tabel 1. Aanbod en caJ2.i!~il_c:l! brandbaar chemisch afval 

jaar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

. --.--~---.---.-- -~.~----

aanbod hoog 227 238 249 259 268 273 276 281 285 290 

ACA-scenario 22!, 232 238 241 243 239 236 232 228 225 

aanbod laag 219 22!. 227 227 226 220 215 209 202 196 

capaciteit AVR 155 194 207 207 175 169 169 169 169 169 

(DTO-7 uit bedr- i j f) 

capaciteit AVR 'r 5 S 194 207 207 207 207 207 207 207 207 

(DTO-7 in bedr i J f) 

----- -_._- ----_. .- ----~.--------------.-.-- .. --------_ .. -_ ....... ---

In het ge\la 1 dcc; t DTO-7 uit bedrij f wordt genomen per 1995 (de 

vergunning voor DTO-7 loopt op 26 februari 1995 af) , is het duide-

lijk dat DTC-10 noodzakelijk is. In geval DTO-7 in bedrijf blijft, 

zou er met DTO-I0 in zowel het lage scenario als het ACA-srenario 

overcapacitei t ontstaclli. Hierdoor wordt het mogelijk OIll (;erst de 

opgeslagen voorraden te gaan wegwerken. Vervolgens zjJn er drie 

opties, te l.Jeten· venninderen van de verbrandir~g van chemisch 

afval op de roosterovcns ten gunste van de DTD's, sluiten van DTD-

7 en het verIllinderen val' de export van afval. Het bovenstaande is 

uiter-aanl afhanke1 k \'an de ontwikkelingen op de afvalmad:t. 

Doe1 van bet: initi.i.;tief van AVR Chemie is het op groncl van het: 

reeds be:ot:;landl? "Tl 11'1 de toekolTlst voorziene tekort iidll '.',,)'\,;er

kingscapaciteit. bOJwen van een extra draaitro~neloven (OJO-10). 

De besluiten die 

'worden gcnomen 

cffectrapportagc. 

op Grond van de voorgenomen 

valJen onder de regeling 

acrivitcit 

v(lor de 

rnoeten 

milieu-

De besluiten betrcffen de aanvragen om vergun-

ningen op grond van de /\fvalst:offenwet (/\"'J) , de \,'ct \'corontrei.ni

ging oppervlaktl?l,.Jatercn (Vivo) en de 'Jet: chcrni.sche afvalstoffen 
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(Wea). Deze aanvragen \.;orden ingediend door AVR- Chemie C. V. De 

bes1uiten moeten worden genomen door respectieve1ijk Gedeputeerde 

Staten van Zuid-Ho1land, de Mi.nister van Verkeer en Waterstaat 8n 

de Minister van Volkshuisv8sting, Ruimtelijke Ordening en Mi1ieu

beheer. De provincie Z1..1id-Ho11and cobrdineert de procedures voor 

deze bes1uiten. Naast de genoemde bes1uiten op de vergunningaan

vragen za1 door de gem8ente Rotterdam een bes1uit moeten worden 

genomen over de bouwvergunning. 

AVR-Chemie C \7. heeft de m.e.r.-procedure gestart, midde1s het 

uitbrengen van de Startnotitie Draaitrornmeloveninsta11atie DTO-10 

op 16 mei 1991. 

Ten behoeve van het opsle11en van de riehtlijnen heeft de Commis

sie voor de m.e.r. op 17 ju1i 1991 advies uitgebracht: "Advies 

voor richt1ij nen voor de inhoud van het Mi1ieu- effec trapport 

draaitromme10veninsta11atie DTO-10 AVR Chemie C.V". 

In augustus 1991 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-H011and, de 

minister van VROM en de lDi.nister van V&W (c.q. Rijkswaterstaat) de 

richtlijnen voor het MER vastgesteld. 

Ten aanzien van de invloed van rege1geving en beleidsp1annen op 

het initiatief, kan worden opgemerkt dat het NMP en het NMP-p1us 

van be1ang zijn voor deze vergunningprocedures en dat met name de 

richt1ijn Verbranden 1989 Grote inv10ed heeft ten aanzien van de 

emissies naar de lucht De Derde nota waterhuishouding en het 

Rijkswaterp1an 1986 stellen randvoorwaarden ten aanzien van de 

lozing van stoffen op het oppervlaktewater. 

De voorgenom8n activitcit betreft het oprichten van een nieuwe 

draaitromme1oven-installiltie (DTO-10) met een capaciteit van 

50.000 ton/j aar voor lw t verwerken van cllemische en bij zondere 

bedrijfsafvalstoffen. 

De afvalstoff8n worden in tankwagens (vloeibaar 8n sludge-afval) 

en vrachtwagens (verpakt en vast afval) aangevoerd. Bij de acc8p

tatie van afva1stoffen wordt gewerkt volgens een acceptatiep1an. 

De stoffen die kunncll \.;orden verwerkt zijn die stoffen die tech

niscll inpasbaar 2:ijn in de installatie en waarbij de venverking 

ervan binnen de randvoorwaarden valt van de milieuvergunningen. 

Leveringell Viln afv,;] :;Loi fen die in de DTO-IO kunnen \vorden ver

werkt wordc,n altijcl gc"n"lyseerd voordat ze \vorden geaccepteerd. 

Aan de hand van de analyser8sultaten worden pakketten van afval

stoffen ("verbrandingsmenu's") samengesteld. Daarbij worden hoog

calorischc. laagca10rische en andere spccifieke afvalstoffen tege

lijkerlij(1 en op een zodanige wijze aan de oven gedosperd dat een 

zo gelijkmdtig mogelijke verbranding en belasting Vim de installa-
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tie optreedt. 

De installatie met toebehoren bestaat uit een aantal gedeelten: 

1. Een ontvangstgedeelte met opslag-, bemonstering- en analysefa

ciliteiten; 

2. Een doseergedeelte, opgebouwd uit verstuiverlansen voor ver

pompbare afvalstoffen (vloeibare afvalstoffen en sludges), een 

vatensluis voor verpa~t afval en een vultreehter met sluis voor 

het bulkafval. De doseer:nrichting staat in direete verbinding 

met de oven; 

3. De oven: Deze is van het type draaitrommeloven en bestaat uit 

een cilindervormige kamer, welke langzaam om zijn as draait; 

4. De naverbrandingskamer: Achter de oven bevindt zieh de naver

brandingskamer. In de naverbrandingskamer wordt door een vol

doende hoge temperatuur en 02-overmaat een volledige verbran

ding bcwerkstelligd; 

5. De ketel: De ketel b,,,vindt zich aehter de naverbrandingskamer. 

In de ketel wordt stoom geproduceerd, waarmee vervolgens elek

trieiteit wordt opgewekt (circa 37.000 MWh/jaar); 

6. Het E-i.ilter: Achter de naverbrandingskamer en de l<.eteJ. bevindt 

zich een elektrostatisell-filter (E-filter) dat stof uit de 

rookgassen verwijderd. Tussen de naverbrandingskamer en het E

filter bevindt zich een queneher; 

Uit het E-filter en de ketel wordt vliegas verwijderd en verza

meld in een buffcrsilo, am vervolgens te worden gestort. De 

rookgassen worden na het E-filter gezuiverd in twee gaswassers 

en in een aetief cokes· filter. Hierna worden de rookgassen naar 

de sehoorsteen geleid. De twee waswaterstromen worden vervol

gens gezuiverd in twee aparte zuiveringsinstallaties en vervol

gens geloosd. Het 51 ib uit de zuiveringsinstallaties wordt 

samengeper5t tot filterkoeken die naar een speciale stortplaats 

(C 2 -deponie) worden afgevoerd. 

Uit de draaitrommel en de naverbrandingskamcr wordt via de 

ontslakker de slak verwijderd. De slak wordt verzameld in een 

container en vervolgens gestort. 

De DIO-IO zal aehter DTO-8/9 op het AVR-terrein worden geplaatst, 

180· gedraaid ten opzichte van deze DTO's. 

Voor deze uitbreiding van AVE.-Chemie C.V. is een vergroting van 

het terreinoppervlak noodzakelijk. Besloten lS tot demping van een 

gedeelte van de aangrenzende St. Laurenshaven (circa 100 x 100 m). 

De installatie wordt oj) z08cnaamde vloeistofdichu:: vloeren ge

bouwd, die voorzien zijn van een speciaaJ rioolstelsel. Hierin kan 

eventuccl verontreinigd water alsmede morsingen worden opgevangen 

en, 5ndi.cn nodig, teruggeleid naar de installati.c om te worden 

verwerkt, dan weI afgevoerd naar derden. 

Dc besl:llring van de installatie gebeurt grotendeels door ('omputer-
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gestuurde 

gedeelte, 

procesregelingen. De draaitrommeloven, het roterende 

wordt door varieren van vloeibare afvalstoffen op de 

juiste procescondities gehouden. Dit systeem is zo ontworpen, dat 

de installatie zichzelf controleert en bij storingen met gevolgen 

voor het milieu zichzelf automatisch, volgens een vastgestelde 

procedure afschakelt. Dit afschakelen, gebeurt zodanig dat de dose

ring van afvalstoffen wordt gestopt en er automatisch wordt over

geschakeld op olie. 

De menselijke invloed op he t gehele proces is aanwezig bij het 

samenstellen van het afvalpakket (" verbrandingsmenu's") en indien 

er moet worden ingegrepen, binnen het werkingsgebied van de in

stallatie. 

De emissies van de installatie worden bewaakt door continu regi

strerende meetapparatuur. 

Continu worden de volgende rookgascomponenten gemeten en geregis

treerd: 

- temperatuur; 

- gehalte aan zuurstof, koolmonoxide, fluorwaterstof, 

zwaveldioxide en zoutzuur; 

- stofgehalte; 

- C H (= totaal koolwaterstoffen), een maat voor de volledigheid x y 
van de verbranding. 

Daarnaast zijn alle processchema's opgeslagen in een informatie

systeem. Dit speciale computersysteem maakt het voor de controle

rende overheid mogelijk om procesinstellingen tot een periode van 

twee jaar terug, te kunnen verifieren. 

Met be trekking tot de uitvoering van de voorgenomen activiteit 

zijn een aantal varianten in beschouwing genomen. Het betreft hier 

varianten met be trekking tot diverse aspecten van de voorgenomen 

activiteit, die bij uitvoering tot een mogelijke wijziging van de 

ernissies naar de rnilieucompartirnenten lucht, water en bodern lei

den. 

Ten aanzien van de capaciteit en de uitvoering van de opslag als

rnede ten aanzien van het type en de capaciteit van de oven zijn 

geen reele varianten mogelijk. Wel is het rnogelijk een shredder

installati e te bouwen, waarmee een deel van het verpakte afval 

eerst kan worden geshredderd, alvorens het in de oven wordt gedo

seerd. Hiermee wordt een gelijkmatiger dosering en een stabieler 

verbrandingsproces bereikt, hetgeen gunstig is v~~r de emissies 

naar de lucht. Een shredder-installatie maakt deel uit van het 

voorkeursalternatief, hetgeen betekent dat een shredder-installa

tie onderdEcl vormt van de vergunningaanvragen. 
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Ten aanzien van de rookgasreiniging zijn vier, theoretische moge

lij ke varianten in beschouwing genomen. Het betreft hier twee 

varianten, behorend (evenals de voorgenomen rookgasreintging) tot 

de 'natte rookgasreiniging' alsmede een 'droge' en een 'semi-dro

ge' rookgasreinigingsvariant. Met be trekking tot de emissies naar 

de lucht wordt de natte rookgasreinigingsvariant nummer 2, over

eenkomend met de voorgenomen rookgasreiniging aangevuld met een 

katalytische deNOx-installatie, beschouwd als meest milieuvriende

Iijke variant. 

Ten aanzien van de emissies naar water gelden toepassingen van het 

'droge' en het 'semi-droge' rookgasreinigingssysteem als de meest 

milieuvriendelij ke varianten, aangez ien bij deze varianten geen 

effluentstromen optreden (nullozing). Echter, met de voorgenomen 

'natte' rookgasreiniging en de voorgenomen waswaterzuivering (pre

cipitatie met TMT-lS) worden, met betrekking tot de Iozingen, de 

waterkwaliteitseisen ruim gehaald. 

Als variant op voor de voorgenomen precipitatie met TMT-lS kan 

worden gekozen v~~r precipitatic met sulfide, omgekeerde osmose, 

ionenwisseling of indamping. 

Uit een integrale beoordeling op basis van waterkwaliteit, rest

stoffenproduktie, inzetbaarheid en kosten, komt naar voren dat de 

voorgenomen activiteit de voorkeur verdient. Met deze voorgenomen 

techniek worden de gestelde lozingseisen ruim gehaald. Met omge

keerde osmose, ionenwisseling en indamping wordt weliswaar een wat 

betere waterkwaliteit bereikt, doch deze technieken scoren slecht 

op de aspec ten energie, inze tbaarhe id, bedrij fszekerheid en kos

ten. Toevoeging van extra zuiveringsstappen in de vorm van ionen

wisselaars, vormt met betrekking tot de waswaterzuivering de meest 

milieuvriendelijke variant. Bij de AVR geldt op grond van de vige

rende Hvo-vergunning (DTO-9) een inspanningsverplichting om de 

mogelijkheden te onderzoeken om verder onder de vergunningsnormen 

te komen en de zogenaamde streefwaarde te bereiken. 

Met be trekking tot het koelsysteem en het warmtegebruik (stoompro

duktie en elektriciteitsopl.Jekking) zijn gezien de noodzakelijke 

inpassing in de huidige AVR-structuur, geen re~le varianten voor

handen. 

Ten aanzien van de emissies naar de bodem (te storten hoeveelheid) 

vormt kwaliteitsverbetering van de geproduceerde van de geprodu

ceerde reststoffen de meest milieuvriendelijke variant. Met name 

voor vliegas zijn hiervoor cnkele proc~d6s ontwikkeld. Deze kwali

tcitsverbetering is veelal energie-intcllsief en daardoor kostbaar. 

Met betrekking tot de emissie naar de bodem zijn derhalve geen 

re6le varianten voorhanden. 

Het ontwerp van DTO-lO is gebaseerd op jarenlange ervaringen met 

de DTO's J en 8 en de recente ervaringcn met DTO-9. Uitgangspunten 
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hierbij zijn bedrijfszekerheid, veiligheid en stand der techniek. 

Dit betekent dat bewezen technieken op het gebied van de bescher

ming van het milieu verregaand zijn toegepast. 

Het nulalternatief is het alternatief waarbij de voorgenomen bouw 

van de DTO-10 met de daarbij horende uitbreidingen niet zal 

p1aatsvinden. In dat geval zal de beschikbare verwerkingscapaci

teit vanaf medio 1992 circa 200.000 ton op jaarbasis bedragen. De 

situatie rond de beschikbare capaciteit vanaf 1995 is vooralsnog 

onduidelijk, aangezien overleg over de eventuele sluiting van DTO-

7 nog gaande is. Indien de verwerkingscapaciteit wordt gere1ateerd 

aan de opgestelde afvalprognoses, ,,,aarin een aanbod tussen circa 

322 en 218 kton per 2000 wardt voarspeld, dan b1ijkt dat een dui

de1ijk tekort in verwerkingscapaciteit bestaat, resu1terend in de 

export en ops1ag van chemisch en bij zonder afval. Ook voor de 

verwerking van verpakt chemisch afval blijkt in de huidige situa

tie sprake te zijn van een tekort aan verwerkingscapaciteit. Dit 

kan leiden tot voorraadvarming van verpakt chemisch afval, moge

lijk oplopend tot circa 111 kton in 2000. Op grond van het boven

staande en het feit dat een draaitromme10ven de enige bewezen 

techniek is voor de verwerking van verpakt chemisch afva1 is AVR

Chemie C.V. voornemens een extra DTO te rea1iseren. Hiermee wordt 

het bestemde capaciteitstekort voor de verwerking van chemisch en 

bij zonder bedrij fsafval gereduceerd en kan de voorraad verpakt 

chemisch worden verwerkt. 

BESTAANDE TOESTAND VAN BET HILlED 

De omgeving van de lokatie alsmede de lokatie ze1f (AVR-complex) 

kan worden omsehreven als een door industriEHe en stede1ijke 

aetiviteiten sterk beinvloed gebied, waar niet of nauwelijks 

p1aats is voor natuur- en/of landschapswaarden. Seheepvaart en 

(weg)verkeer drukken eveneens een beJangrijk stempel op dit ge

bied. 

Het gebied ten zuiden van de Nieuwe ~aterweg/Het Seheur, waaraan 

het terre in van de AVR is gelegen, warde vrijwel geheel ingenomen 

door grootschalige industri~le bebouwing, havens en kanalen. Wes

telijk van de lokatie bevindt zic11 naast industri~le bebouwing 

tevens de bebouwde kom van Rozenburg. 

AIleen ten no orden van de lokatie bcvindcn zieh, ingekIemd tussen 

de :;tedelijke bebouwing van Haassluj s en Vlaardingen, de Aalkeet 

Binnen- en Buitenpolder, welke decl uitlllakcn van het buffergebied 

Midden Delfland, en waarin zich landscllappelijke, cult:uurhistori

sclle en natuurwaarden bevinden. Onder jnvloed van de zoute kwel is 

hier een specifieke vegetatie ontstaan. In het gebied komen voor

namelijk algemene Nederlandse broedvogels voor. Binnen de bein

vloedingssfeer van de voorgenolllen activiteit liggen geen specifie-
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ke waterwin-, natuur- en/of stiltegebieden. 

Ten aanzien van de luchtkwaliteit kan worden opgemerkt dat er in 

het Rijnmondgebied reeds sprake is van een aanzienlijke luchtver

ontreiniging. Overigens worden de grenswaarden voor S02' N02 en CO 

niet overschreden. Voor 03 geldt dat het aantal overschrijdingen 

van de uurgemiddelde grenswaarde binnen de gestelde norm blijft. 

In aIle situaties worden de landelijke grenswaarden voor de lucht

kwaliteit niet overschreden. Het ingezette beleid (o.a. Bestrij

dingsplan Verzuring) is gericht op vermindering van de emissies in 

het gebied. 

Het water van de Nieuwe Waterweg voldoet aan de kwaliteitseisen 

uit de Derde nota waterhuishouding. Het water van Het Scheur en 

de St. Laurenshaven ter hoogte van de AVR voldoet niet altijd aan 

deze eisen. Overschrijdingen van de chloride- en sulfaatnorm ko

men, evenals overschrij dingen van de norm voor PAK en choline

esteraseremmers v~~r. De AVR loost op zowel Het Scheur als op de 

St. Laurenshaven. Het percolatiewater van de slakkenopslag zal, in 

het Kader van een bestaande saneringsplicht, worden gezuiverd. 

Gegevens met betrekking tot de kwaliteit van de bodem geven aan 

dat het met betrekking tot dit rlER gaat om terrein dat in het 

verleden is opgespoten met licht verontreinigd havenslib. Uit een 

bodemonderzoek uit 1985 is naar voren gekomen dat de grond en het 

grondwater plaatselijk licht verontreinigd zijn met olie en EOel. 

De bodem van de Lickebaertpolder ten noorden van de AVR-1okatie 

is verontreinigd met dioxinen. Het betreft hier met name wei1anden 

van melkveebedrijven. Uit een RIVM-onderzoek (1989) bleek dat het 

geha1te aan dioxinen gemiddeld 27 ± 13 ng TEQ/kg droge grond be

draagt. Deze gehalten liggen een factor 4-5 hoger dan de gehalten 

van de referentielokaties. Beneden de laag 0-10 cm beneden maai

veld waren de dioxinegehalten niet detecteerbaar. De dioxinever

ontreiniging heeft consequenties v~~r de consumptie van koemelk 

uit dat gebied. De in koemelk aangetroffen gehalten dioxinen lig

gen nabij de Warenwetnorm van 6 pg T_E.Q./g. melkvet_ 

Ten aanzien van geluidhinder kan worden gesteld dat er sprake is 

van een behoorlijke industri~le gcluidbe1asting in de omgeving 

Echter ook het weg- en railverkeer en de scheepvaart dragen bij 

aan de tota1e geluidbelasting in de omgeving. Uit een zoneringson

derzoek, uitgevoerd in opdracht V2T1 de DCMR, blijkt dat Rozenbur8 

vrijwel geheel binnen de 55 dB(!~)-etlllaalwaarde-contour van hel 

BoU ekgebied ligt. Inclusief de 'DTO- 9 en de geplande roosteroven 

'0' zal de bijdrage van de AVR op het referentiepunt in Rozenburg 

circa 41 dB(A) zijn_ 

1'181: betrekking Lot de autonollle ont\oIikkeling van het Rijnmond-gc

bied kan worden opgemerkt dat er nog een verdere verdichting van 
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het industriegebied zal plaatsvil;den, maar dat de aanwezige kwets

bare gebieden, zoals de woonkernen, steeds meer zullen worden 

ontzien. Tevens zullen de steeds strenger wordende emissie-eisen 

hun invloed doen gelden, zodat naar verloop van tijd de milieuhy

gi~nische situatie in het gebied zal verbeteren. 

GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

De gevolgen van het in werking brengen van de DTO-IO voor het 

milieu zijn zeer moeilijk te bepalen. De achtergrondconcentra

ties in het gebied zijn reeds aanzienlijk. De emissies van DTO-IO 

zijn door het treffen van diverse voorzieningen, zoals de vier

trapsrookgasreiniging en een waterzuivering, geminimaliseerd. 

De effecten voor het milieu van de totale emissie naar de lucht 

van een aantal grote industri~le complexen in het Rijnmond-gebied 

zijn met de nodige onzekerheden voor bepaalde stoffen of componen

ten aan te geven. Vee1 mo~ilijker is het om de effecten van afzon

derlijke bronnen aan te geven. 

De emissies van DIO-IO zullen naar verwachting lager zijn dan de 

normen uit de richclijn Verbranden 1989, met uitzondering van ND x . 

Om de effecten van de emissies op de luchtkwaliteit te beoordelen 

zijn verspreidings- en deposicieberekeningen voor de meest rele

vante componenten uitgevoerd. 

Daaruit blijkt dat de bijdrage van DTO-lO aan het maximale 

achtergrondniveau van de S02- immissie, in relatie tot jaargemid

delde- en 98-percentielwaarden respectievelijk 0,1 en 0,2 % is en 

van de NOx-immissie respectievelijk 0,2 en 0,9 %. Daarbij zijn de 

immissies ten gevolge van DIO-IO zeer gering in relatie tot de 

buitenluchtkwaliteits-norm van de Wet inzake de luchtverontreini

ging. Dit geldt ook voor de bijdragen van de zware metalen lood en 

cadmium. Hier bedraagt de relacieve bijdrage aan de maximale i.m

missie-concentraties respectievelijk 0,22 % en 2,3 % en ligt de 

bijdrage van DTO-IO eveneens onder de buitenluchtnormen. 

Eenzelfde beeld vertonen berekeningen van de zure depositie van 

S02 en NOx ' alsmede de deposities van lood en cadmium. 

Effecten naar bodem en grondwater worden niet verwacht vanwege het 

feit dat de installatie op een vloeistofdichte vloer wordt gebouwd 

en eventueel aflopend water wordt opgevangen via een rioolstelsel. 

Demping van een gedeeite van de St. Laurenshaven ten behoeve van 

de bouw van DTD-IO zal nict Icide!) tot een verhoging van de con

centratie van milieuvreemde stoffen in het havenwater. Bij de 

demping zal gebruik worden gemaakt van schoon Maasvlaktezand. 

Met betrekking tot emissies naar water kan worden gesteld dat door 

de vergaande maatregelcn de emissies geminimaliseerd zijn en de 

bijdrage van DTO-IO ten opzichte van de andere bronnen nauwelijks 
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meetbaar is. De be1angrijkste water-emissie is die van het gezui

verde waswater van de rookgasreiniging. 

Ten aanzien van ge1uid kan worden opgemerkt dat de bijdrage van 

DTO-10 op de totale geluid-emissie van de AVR gering zal zijn. 

Gezien het heersende achtergrondgeluidniveau zal de extra geluid

bijdrage van DTO-IO ter plaatse van de geluidgevoelige besternmin

gen niet hoorbaar zijn (toename < 3 dB(A)). 

Gezien het sterk industriele karakter op en in de omgeving van de 

lokatie zal het effect van DTO-IO op het biotisch milieu zeer 

gering zijn. 

VERGELIJKING VARIANTEN 

Een vergelijking van de varianten levert het volgende beeld op. 

Het nulalternatief levert naar aIle waarschijnlijkheid problemen 

op, omd9t opslag en export van chemisch en bijzonder afval nodig 

blijft en er een tekort aan verbrandingscapaciteit blijft bestaan. 

Tevens is er geen zicht op het wegwerken van de huidige opslag, 

alsmede op de uiteindelijke sluiting van DTO-7. 

De verwijderingsgraad van vliegas, Hel, HF en dioxinen is voor 

alle varianten gelijk aan die van de voorgenomen activiteit. De 

mate van verwijdering van S02 is voor de varianten 1 en 2 (natte 

rookgasreiniging) en variant 3 (droge rookgasreiniging) gelijk aan 

en voor variant 4 (semi-droge rookgasreiniging) lager dan die van 

de voorgenomen activiteit. De verwijdering van Hg is voor alle 

varianten gelijk aan de voorgenomen activiteit. Verwijdering van 

NO x uit het rookgas wordt aIleen bij variant 2 (toevoeging deNO x-

installatie) gerealiseerd. 

De effecten op het milieu van de verschillende varianten zlJn 

vergelijkbaar met de effecten van de voorgenomen activiteit. Met 

betrekking tot de varianten kan worden gesteld dat deze slechts 

marginaal van elkaar verschillen met betrekking tot effecten op 

het milieu. Van de in het MER bcschreven varianten voor de waswa

terzuivering bieden omgekeerde osmose, ionenwisseling en indamping 

(nullozing) weliswaar een betere kwaliteit van het te lozen water, 

maar Iiggen de kosten die met dcze technieken zijn gemoeid, veel 

hoger. Ten aanzien van indamping gelden tevens de nadelen van een 

1100g energieverbruik, de noodzakelijkheid van een luchtzuiverings

instailatie en de produktie van zouten ais restprodukt. De variant 

waarbij geprecipiteerd wordt met sulfide geeft geen zekerheid over 

het voidoen aan de waterkwaliteitsnorm. 

Het meest milieuvriendelijk alternatief, waarbij integraal wordt 

gelet op de milieucompartimenten lucht, water en bodem, komt in 
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dit MER overeen met de voorgenomen activiteit, aangevuld met een 

kata1ytische deNOx - installa tie en een extra zui veringstrap ten 

behoeve van de geplande waswaterzuivering. 

Daarnaast maakt een shredderinstallatie, als extra (variant·onaf

hanke1ijke) aanvul1ing, deel uit van het meest mi1ieuvriendelijk 

alternatief. 

Op basis van de resu1taten van het MER gaat de voorkeur van AVR

Chemie C.V. uit naar een uitvoeringswijze conform de voorgenomen 

activiteit, aangevu1d met een shredder-insta11atie. Door AVR Che

mie C.V. wordt een optie genomen op het alternatief 1 aangevuld 

met een shredder-instal1atie als voorkeursa1ternatief. A1ternatief 

1 verschilt van de voorgenomen uitvoeringswijze, doordat het ac

tieve cokesbed vervangen is door injectie van een adsorbens (sor

ba1it) gevo1gd door afscheiding van het beladen adsorbens met een 

doekenfi1ter. 

De vergunningaanvragen voor DTO-IO hebben betrekking op het voor

keursa1ternatief. 

LEEMTEN IN KENNIS EN EVALUATIE ACHTERAF 

Als leemte in kennis kan worden beschouwd het feit dat de rookgas

reinigingsinstallatie nog niet op ware processchaal is toegepast 

in deze configuratie (actieve cokes filter achter de gaswassers). 

Verder ~s de exacte akoestische situatie op het AVR-terrein niet 

geheel bekend. Er wordt voor DTO-IO een apart akoestisch rapport 

opgesteld. 

De eva1uatie van de gevolgen voor het milieu dient zich met name 

te richten op de monitoring van de luchtemissies, de kwaliteit van 

het lozingswater en de geluidbelasting. Monitoring van de kwali

teit van de in- en uitgaande stromen is noodzakelijk. 


