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1. INLEIDING 

De initlatlefnemer Verwerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlakte (VBM) C.V. heeft 
het voornemen om de stortcapaciteit van de bestaande stortplaats op de Maas
vlakte aan de Loswalweg te Rotterdam uit te breiden. De uitbreiding voorziet 
in het creeren van extra stortcapaciteit tot maximaa13.4 miljoen m3 en wordt 
gerealiseerd door enerziJds het verdiept aanleggen van nieuw te realiseren 
stortcompartimenten en anderzijds een verandering in de eindvorm tot een 
maximale hoogte van +40 meter NAP. Ret is de bedoeling in de toekomst ge
vaarlijk afval behorende tot de categorie C31 C4 en bedrijfsafvalstoffen gemengd 
met elkaar te storten. 

Voor deze activiteit heeft de initlatiefnemer een milieu-effectrapport (MER) op
gesteld. Gelijktijdig met het MER zijn vergunningaanvragen op grond van de 
Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) in
gediend bij het coordinerend bevoegd gezag: het college van Gedeputeerde Sta
ten van Zuid-Holland. 

Bij brief van 14 februari 1995 verzocht de provlncie de Commissie voor de 
milieu-effectrapportage advies uit te brengen over het MER (zie bijlage 1). Van 
het MER is kennis gegeven op 15 februari 1995 in de Staats courant (zie biJlage 
2). Oit advies is opgesteld door een werkgroep uit de Commissie voor de m.e.r. 
De samenstelling van de werkgroep is in bijlage 3 vermeld. 

Ott advies betreft: 
• toetsing aan de richtlijnen voor de inhoud van het MER die werden vastge

steld in februari 1994 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; 
• toetsing aan de wettelijke inhoudsvereisten zoals vermeld in artikel 7.10 

vandeWm; 
• signalering van eventuele onjuistheden in het MER (Wm artikel 7.2). 

In hoofdstuk 2 geeft de Commissie haar hoofdoordeel over het MER terwijl 
hoofdstuk 3 een aantal opmerkingen en aanbevelingen bevat ten behoeve van 
de besluitvorming. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de presentatie van het 
MER. 

De Commissie heeft via het bevoegde gezag geen schriftelijke opmerkingen over 
het MER ontvangen. Tijdens de openbare zitting op 15 maart 1995 wensten 
geen van de (ambtelijke) aanwezigen het woord. 
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2. HOOFDOORDEEL OVER HET MER 

Naar het oordeel van de Commissie bevat het MER C3-deponie VBM veel bruik
bare informatie voor de besluitvorming. Over twee onderwerpen is er evenwel 
in feite te weinig informatie besehikbaar om tot een gefundeerd besluit te ko
men. De Commissie realiseert zieh echter dat het daarbij om onzekerheden 
gaat, ondermeer veroorzaakt door nog in de toekomst te nemen besluiten over 
andere aetiviteiten die de grondwaterstand bemvloeden, die niet op korte 
termijn door aanvullende informatie kunnen worden weggenomen. Monitoring 
kan hier meer duidelijkheid versehaffen. Dit houdt in dat de besluitvorming 
vooralsnog op basis van de huidige informatie zal moeten plaats vinden. In dit 
lieht gez1en bevat het MER voldoende informatie voor de bes}uitvorming. 
De onzekerheden betreffen de volgende onderwerpen: 
1. Percolaatsamenstelllng 

Het uitlooggedrag en daardoor de pereolaatsamenstelHng b1j volledig ge
mengd storten van vele kleine stromen C3-afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen 
is onzeker, maar deze toekomstige pereolaatsamenstelHng zal vrijwel zeker 
afwijken van de huidige vanwege mogelijke interaeties tussen afvalstoffen 
samenhangend met het organiseh stofgehalte en de voorgenomen aeeeptatie 
van afvalstoffen met een grote spreiding in pH-waarde. 

2. Verdiepte aanleg van de nog te realiseren storteompartimenten. 
Hierbij wordt geantieipeerd op toekomstige grondwaterstandsdalingen. Deze 
zijn evenwel onzeker. Indien de voorspelde grondwaterstandsdal1ng uitblijft. 
wat de Commissie goed mogelijk acht. kan dit tot ongewenste milieu -effee
ten leiden. Om dit te voorkomen zijn er drie opties (zie § 3.2). 

Beide punten moeten vanwege het risieo van verspreiding van verontreinigin
gen naar de bodem en het grondwater bij het falen van de voorzieningen in hun 
onderlinge samenhang worden gezien. 

Gelet op genoemde punt en doet de Commissie de aanbeveUng om het ze
kere voor het onzekere te nemen door bij de besluitvorming nog eens met 
nadruk een onderafdichting in de vorm van een combinatie-afdichting 
aangevuld met een intern controle- en beheerssysteem te betrekken . Door 
dit voorzieningenniveau wordt bet rlsico op ongewenste milleu-effecten 
tot een minimum teruggebracht en de veillgheid op termijn verbeterd. In
dien er gekozen wordt voor een gefaseerde aanleg kan op basis van moni
toring-gegevens van de feitelijke percolaatsamenstelllng en grondwater
stand bij de aanleg van nieuwe compartimenten alsnog gefundeerd geko
zen worden voor een afwijkende inrichtingsvarlant van de onderafdich
tinge 

In hoofdstuk 3 wordt nader op beide bovenstaande onderwerpen ingegaan (zie 
§ 3.1 en 3.2). In dit hoofdstuk wordt tevens een aantal andere aanbevelingen 
gedaan die bij de besluitvorming kunnen worden betrokken. Het betreft de 
onderwerpen aeeeptatie van de afvalstoffen, afvalwaterzuivering, landsehappe
lijke inpassing. vergelijkingvan de altematieven en monitoring/evaluatie. Ten
slotte wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de onduidelijke wijze van presentatie 
van het MER. 
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3. 

3.1 

OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUITVORMING 

Uitlooggedrag 

Het doel van de voorgenomen activiteit is zowel C3 /C4-afvalstoffen afkomstig uit 
geheel Nederland in de inrichting te bergen, naast ("Afvalstoffenwet"-) bedrijfs
afvalstoffen primair afkomstig uit de provincie Zuid-Holland. Het is de bedoe
ling alle afvalstoffen gemengd te storten. 

Gesteld wordt dat door een sterk bufferende werking van het afvalpakket dit 
niet zalleiden tot een verandering van de gemiddelde pH van het percolatiewa
ter. Dit betekent echter niet dat schadeliJke interacties tussen te storten afval
stromen kunnen worden uitgesloten. Het MER bevat nauwelijks informatie over 
uitloogwaarden van te storten C3-afvalstoffen en over het te bergen percentage 
C3-afvalstoffen. In bijlage 4.1 (zie tabel 6) worden slechts 2 so orten C3-afvalstof
fen genoemd. Mogelijke veranderingen in het uitlooggedrag, ten opzichte van 
de huidige situatie, door het in de toekomst volle dig gemengd storten, worden 
niet dUidelijk aangegeven. Het is de bedoeling in de toekomst relatief veel ver
schillende stromen C3-afvalstoffen (met sterk varierende samenstelling en ei
genschappenJ gezamenlijk met bedrijfsafval te storten. 
Daarnaast blijft het onduidelijk of conform de Grenswaardennotitie van het 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) 
per partij afvalstoffen het gloeiverlies van droge stof maximaal 10% zal zijn. 
Volgens deze notitie mag alleen voor niet reinigbare, verontreinigde grond reke
ning worden gehouden met het humusgehalte. Voor andere specifieke afval
stromen is dit ter beoordeling aan het bevoegd gezag. Het is bekend dat hu
musachtige stoffen het transport van zware metalen kan bevorderen ("facili
tated transport"). Verder kunnen, ten gevolge van microbiele activiteit, zuren 
worden gevormd en/ of een reducerend milieu ontstaan. Beide aspecten hebben 
invloed op de uitloging van ondermeer zware metalen uit de gezamenlijk gestor
te afvalstoffen. 

De bovengenoemde interacties brengen met name risico's met zich mee voor 
middels cement (en andere additieven) geimmobiliseerde C2-afvalstoffen die als 
C3-afvalstofworden gestort. Indien deze met zuren in aanraking komen, wordt 
de cementmatrix afgebroken en komen de originele C2-afvalstoffen weer, in 
meerdere of mind ere mate, vrij en dus beschikbaar voor uitloging. Het verdient 
daarom aanbeveling de stort zodanig op te bouwen dat deze interacties niet 
kunnen optreden. 

Er is tevens sprake van acceptatle van waterdicht verpakte C2-afvalstoffen die 
zich als C3-afvalstoffen zouden gedragen. 
De Commissie gaat er van uit dat, indien het storten van C2-afvalstoffen wordt 
toegestaan, wordt voorgeschreven dat deze in een afzonderliJk compartiment 
worden gestort. Dit houdt ook in dat een dergelijk compartiment aan de boven
zijde defmitief wordt afgedicht op soortgelijke wijze als wordt voorzien voor de 
C2-deponie op de Maasvlakte. 
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3.2 Verlaagde aanleg 

Voorgesteld wordt de nog te realiseren stortcompartimenten verdiept aan te leg
gen. Daarbij wordt geanticipeerd op onzekere dalingen van de grondwaterstand 
door exierne ingrepen zoals de aanleg van het (niet direct aangrenzende) Distri
park op de Maasvlakte (na 1998 een sterke toename van het verharde opper
vlak) en een eventueel aan te leggen kanaal ter ontsluiting van de geplande 
tweede Maasvlakte (ergens na 2000). Voor de verdiepte aanleg en zo nodig ter 
handhaving van een verlaagd grondwaterpeil wordt bronnering voorgesteld. 

Hoewel de in het MER gepresenteerde metingen in de periode 1991 - 1994 een 
stijgende tendens van de grondwaterstand laten zien, en zeker geen structurele 
daling, wordt op grond van onzekere aannamen een autonome daling van de 
grondwaterstand voorspeld. In het MER wordt erkend dat er een leemte in de 
kennis is of de werkelijke grondwaterstanden zullen overeenkomen met de 
(theoretisch) berekende. Een feitelijke daling van de grondwaterstand danwel 
de mate daarvan is daarom onzeker. Hierdoor kan een langdurige bronnering 
noodzakelijk worden, met mogelijk nadeUge milieu-gevolgen. Dit klemt temeer 
omdat in het voorkeursalternatiefbiJ de onderafdichting wordt afgezien van een 
intern controle- en beheerssysteem waardoor de grondwaterstand te allen tijde 
kan worden beheersd. In de tekeningen in bijlage 3 bij de vergunningaanvraag 
wordt overigens voor de nieuwaan te leggen compartimenten weI een combina
tie-afdichting + intern beheerssysteem aangegeven. 

Aan de gepresenteerde hydrologische berekeningen kleven overigens de nodige 
onduidelijkheden en onzekerheden, ondermeer ten aanzien van: 
• de resultaten van de uitgevoerde calibratie; 
• de gehanteerde neerslagoverschotten; 
• de eventuele aanleg van het kanaal ter ontsluiting van de tweede Maasvlak

te en het tijdstip daarvan; 
• de mogelijke aanwezigheid van inhomogeniteiten (oud dijklichaam) in het 

holocene zandpakket. 

Aangezien de hydrologische modelvoorspellingen echter slechts een theoreti
sche benadering geven, is het alleen zinvol uit te gaan van mOnitoringgegevens 
van de feitelijke grondwaterstanden bij het bepalen van de aanlegdiepte van 
nieuwe compartimenten. 

Naar het oordeel van de Commissie zijn er drie mogelijkheden om aan de 
droogleggingseis uit het Stortbesluit te kunnen voldoen. 
De eerste mogelijkheid is een onderafdichting volgens het voorkeursalternatief 
van de initiatiefnemer. In deze variant 1, bestaat de onderafdichting uit een 
HDPE-folie en een zandbentonietlaag onder een drainagelaag en met in de on
dergrond een controledrain (zie MER pagina 75). In dit geval is het risico, door 
de onzekerheid in de grondwaterstanden en de mogelijke beinvloeding van de 
doorlatendheid van de zandbentonietlaag door brak grondwater bij eventuele 
lekkage van de combinatie-afdichting (op termijn), zo groot dat het veiliger is 
om de stort niet verdiept aan te leggen. 
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De aanlegdiepte kan weI steeds worden afgestemd op de op dat moment reee1 
te verwachten grondwaterstand. Slechts voor de aanleg van de controledrain 
in het grondwater is dan tijdelijke bronnering nodig. 

Een tweede mogelijkheid is de voorgenomen activiteit uit te voeren volgens 
variant 2 (zie MER pagina 75). Door de extra controle/beheersdrain met daar
onder zandbentoniet (en daaronder in het grondwater eveneens een controle
drain) blijft de situatie altijd beheersbaar bij lekkage van de combinatie
afdichting (HDPE-folie/zandbentoniet) daarboven. Deze mogelijkheid verschaft 
de nodige zekerheid omdat de grondwaterstand dan altijd beheersbaar blijft en 
ook detectie van een lekkage vroegtijdig plaats kan vinden. Dit is van belang 
gezien de aard van de te bergen gevaarlijke afvalstoffen en de onzekere, 
resulterende percolaatsamenstelling. 

Een derde mogelijkheid is de nieuwe compartimenten niet verdiept aan te leg
gen en de voorgenomen storthoogte te verhogen. 

3.3 Acceptatie van de afvalstoffen 

Het MER maakt niet duidelijk of het in de toekomst vooral om het storten van 
(minder uitloogbare) C4-afvalstofIen dan weI met name om het storten van 
nieuwe diverse soorten C3 -afvalstoffen zal gaan. Uit bijvoorbeeld tabell van de 
Wm-vergunningaanvraag (pagina 7) is af te leiden dat het C3-afvalaanbod zal 
toenemen en dat het landelijk scenario wordt gevolgd. 

Tot nu toe wordt afval geaccepteerd met een pH tussen 5 en 9. Voorgesteld 
wordt dit te verbreden tot een pH range 3-13. Vanwege de mogeUjke interacties 
tussen afvalpartijen beveelt de Commissie aan voor de acceptatie passende 
voorwaarden voor de pH en het maximale organisch stofgehalte vast te stellen. 

Bij de acceptatie is verder van belang: 
• welk deel van de C3-afvalstoffen eerder voor verbranding dan voor storten 

in aanmerking komt; 
• welke acceptatie-voorwaarden minimaal zouden moeten worden geformu

leerd om een bijdrage te kunnen leveren aan het bevorderen van reiniging 
/hergebruik van daarvoor in aanmerking komende afvalstoffen en het be
vorderen van immobilisatie. 

Bij volledig gemengd storten zal er slechts in twee gevallen van een milieuhy
gienische meerwaarde van het accepteren van relatiefk1eine strom en C3-afval
stoffen bij VBM uit geheel Nederland sprake zijn ten opzichte van het storten 
elders van gevaarlijk C3-afval en bedrijfsafval afzonderlijk onder IBC-plusvoor
zieningen. Allereerst indien er sprake is van het concentreren van bepaalde C3 -

afvalstromen om reiniging, immobilisatie en hergebruik te bevorderen. Ten 
tweede indien er door het aanbrengen van extra (isolerende en beheers) voorzie
ningen een extra waarborg tegen milieurisico's wordt geschapen. 
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3.4 Afvalwaterzuivering 

3.5 

3.6 

Het is vooralsnog onduidelijk hoe de keten van percolatie-waterzuivering er uit 
zou moeten zien indien de hoeveelheid en samenstelling van het percolatiewa
ter sterk zal veranderen (zie § 3 .1 Uitlooggedrag). Het verdient aanbeveling 
mogelijkheden open te houden voor inbouw van aanvullende zuiveringsstappen 
(bijvoorbeeld actief-koolfiltratie). Aan de hand van feitelijke mOnitoringsgege
yens van het effluent (hoeveelheid en kwaliteit) zal kunnen worden beoordeeld 
of en welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 

Landschappelijke inpassing 

Het MER maakt voldoende duidelijk (zie onder andere de beeldmontages) dat 
de stort invloed op het landschapsbeeld heeft. De Commissie geeft in overwe
ging om de visuele hinder te minimaliseren voor recreanten die zich zullen be
vinden op de duinen van het natuurgebied Voorne en in de toekomst in delen 

' van de Voordelta door de stort \Terantwoord in te passen in het landschap, bij
voorbeeld in de vorm van een kunstduin. 

VergeHJking van de alternatieven 

In de hoofdstukken 7 en 8 van het MER worden diverse verschillen tussen de 
alternatieven geconstateerd. In de samenvattende tabel 8.1 wordt evenwel 
gesteld dat deze verschillen verwaarloosbaar klein zouden zijn. De stelling (zie 
MER pagina 159 en tabel 8.1) dat de verschillen in milieurisico's tussen een 
combinatie-afdichting volgens variant 1 en een combinatie-afdichting met een 
intern beheers- en controlesysteem volgens variant 2 verwaarloosbaar zouden 
zijn, kan de Commissie niet zondermeer onderschrijven. Dit geldt ook voor de 
beoordeling dat het vrijkomen van percolatiewater bij het falen van deze voor
zieningen slechts een verwaarloosbaar effect op het grondwater zou hebben. De 
milieu-effecten van het meest milieuvriendelijke alternatief worden ook niet 
volwaardig meegenomen in de onderlinge vergelijking van de alternatieven. De 
conclusie dat dit alternatief niet overtuigend positiever zou uitvallen dan de 
andere alternatieven, wordt volgens de Commissie niet met degelijke argumen
ten waar gemaakt. 

Ook de wijze waarop het voorkeursaltematief wordt geselecteerd, roept vragen 
op. In eerste aanleg worden in het MER twee inrichtingsalternatieven gepresen
teerd. (Inrichtingsalternatief 1: de Ca-afvalstoffen worden in apart in te rich ten 
compartimenten gestort met een combinatie-afdichting en het aanlegniveau 
van de zool van het afval wordt bij alle nieuwe compartimenten aangepast aan 
de feitelijke grondwaterstand. Inrichtingsalternatief2: gemengd storten van alle 
afvalstoffen met een combinatie-afdichting met intern controle- en beheerssy
steem en het aanlegniveau van de zool van het afval wordt aangepast aan de 
toekomstige waterstand.) 
In het eerste inrichtingsalternatiefwordt extra zorg besteed aan het "inwendige" 
van de stort in de vorm van compartimentering en tussen-afdichtingen. 
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In het tweede inrichtingsalternatief wordt extra zorg besteed aan de "buiten
kant" van de stort in de vorm van een onder- en bovenafdichting met een intern 
controle- en beheerssysteem. Deze alternatieven worden min of meer als gelijk
waardig beoordeeld wat betreft milieu-gevolgen/milieu-risico's. In het voor
keursalternatiefworden uit beide inrichtingsalternatieven onderdelen genomen 
en samengevoegd. De condusie (zie MER pagina 191) dat het voorkeursalterna
tiefzonder extra voorzieningen, niet aan de binnenkant en niet aan de buiten
kant. gelijkwaardig zou zijn aan beide inrichtingsalternatieven 1 en 2 kan de 
Commissie niet onderschrijven. 

3.7 Monitoring/ evaluatie 

4. 

In aanvulling op het gestelde in het MER heeft de Commissie ten aanzien van 
monitoring en evaluatie (en nazorg) nog de volgende opmerkingen: 

• Bijzondere aandacht verdient monitoring van de feitelijke grondwaterstan
den en van de percolaatsamenstelling. 

• Gelet op de nu nog bestaande onzekerheden over de feitelijke ontwikkeling 
van de grondwaterstanden is het zinvol om, naast meting van de grondwa
terstanden, ook beter inzicht te krijgen in de optredende neerslagoverschot
ten. 

• Met aanvullende gegevens kunnen, ten behoeve van dan nog aan te leggen 
compartlmenten, de modelmatig onderbouwde prognoses van grondwater
standen worden verbeterd. 

• Er is sprake (zie MER pagina 160 en inrichtingsplan pagina 30) van het 
volgen van de concentraties van een beperkt aantal parameters (gidspara
meters). Indien er vele kleine diverse C3-stromen zullen worden geaccep
teerd, zal bij de monitoring rekening moeten worden gehouden met een 
voldoend representatief scala parameters, inclusief zware metalen, en is het 
wenselijk om het voorgestelde analysepakket van monsters uit het grondwa
tercontrole-systeem enigzins uit te breiden. 

PREsENTATIE VAN HET MER 

De Commissie vindt dat door de wijze waarop de gegevens in de samenvatting, 
het hoofdrapport, het bijlagenrapport, het inrichtingsplan en de beide vergun
ningaanvragen zijn gepresenteerd het MER tekort schiet in eenduidigheid en 
toegankelijkheid. 
De voorgenomen activiteit (het voorkeursalternatief) is in de loop van de tekst 
van het MER en in relatie tot de vergunningaanvragen aan verandering onder
hevig. Er wordt bijvoorbeeld onduidelijk omgegaan met afzonderlijk storten per 
gevaarlijk afval-categorie of gemengd storten, met het uitlooggedrag, en met af
dichtingsvarianten. Hoe bepaalde beoordelingen tot stand zijn gekomen, wordt 
niet goed inzichtelijk gemaakt. Dit geldt ook voor het meest milieuvriendelijke 
alternatief dat niet vo}waardig wordt beschreven. 
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BIJLAGEN 

bij het toetsingsadvies 
over het milieu-effectrapport 
C3-deponie VBM, Maasvlakte 

(bijlagen 1 tim 3) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 14 februari 1995 waarln de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

Koningskade 1 
PoStbU5 90602 

2,09 lP Den Haag 
Telefoon 010 441 66 11 

Commissie v~~r de 
Postbus 2345 
)500 GH Utrecho 

Dienst 
Afdeling 

Wacer en Milieu 
Algemeen Beleid 
Coordinatie 
E. Sprietsma 
070 - 3117164 

en 

concactpersoon 
Doorkiesnr. 
Onderwerp MER, vergunningaanvragen en Inrichcingsplan 

Wijziging van de inric.'l cing van de VeI1<erking 
Bedrijfsafvalsooffen Maasvlakce (VBM) C.V. aan de 
Loswalweg te Roccerdam c.b.v. her starten van 
C]-afvalscoffen , 

's-Gravenhage, 14 februarl 1995 

Hierbij doen wij u coekomen: exemplaren van de aanvragen om vergunning 
ingevolge de We t milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlakcewa
teren (WVO ) , een Inrichcingsplan alsmede her terzake opgestelde Miliell
efEectrapporcage (MER) cen behoeve van de wij ziging van de inrichting van 
de VBM C.V. aan de Loswalweg ce Rotcerdam c.b.v. hec storten van C]
afvalscoffen. 

Hac MER, het Inrichtingsplan en de vergunningaanvragen zijn bij ons op 5 
december 1994 ingediend. 

Gela~ op art ikelen 7.18 en 1] . 5 van de Wm delen wij u mee dat het MER en de 
daarbij be.'1orende vergt.:n:1ingaanvragen aanvaardbaar res .. oeccievelijk ont
va~kell.jk zijn bevonden. 

Tevens hebben wij het MER, het Inr,chOlngsplan en de vergunningaanvragen 
bekend gemaakc. 

Her: MER, het Inrichtingsplan en de vergunningaanvragen alsmede de overige 
van belangzijnde scukken zullen van 20 tebrua:-':' 1995 toe en met 20 maart 
1995 ter inzage worden gelegd. Voor de overige gegev..ns dienaangaande 
ver'Nijzen wij u naar bijgevoegde bekendmaki ng die in de Nederlandsche 
Seaatscourant en huis aan huisbladen is verschenen. Wij zien uw 
toestingsadvies voor het MER tegemoet uieerlijk 24 april 1995. 
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BIJLAGE 2 

Openbare kennisgeving van de toetsingsprocedure 
in Staatscourant nr. 33 d.d. 15 februari 1995 

~ 
Provincie Zuid-Holland 

INSPRAAK MILlEU-EFFECTRAPPORTAGE 

Wijziging van de inrichting van de Verwerking Bedrijfsafvalstoffen 
" Maasvlakte (VBM) C.V. aan de Loswalweg te Rotterdam ten behoeve 
, , van het storten van C3-afvalstoffen. 

De VBM is voomemens de hutdige-activlleil, welke besl.aat .uil hel storten 
van in vigefende vergvnningen en ontheffingen benoemde afvalstoffen; 
gedeelteliJk Ie wijzigen en uil Ie bre.iden. De verandering betrelt de stort 
van C3·afvalstotfen, het vergroten van de stortcapaclteit en het verdiept 
aanlesgen van nag Ie realiseren stortcompartimenlen. VBM Is voomemens 
om bepaalde C3-afvalsloffen uil geheel Nederland Ie accepleren. 
De oprichting van een C3·deponie is een MER-pllchtige activiteil. 

Procedure. 
Voor deze activiteil zijn vergunningaanvra.gen ingediend op grond van de 
Wet milieubeheer (Wm) en de WeI veronlreiniging oppervlaktewaleren 
(Wvo). Voor de be-sluitvorming over deze vergunningaanvragen Is een 
Mllieu-effeetrapport (MER) opgesteld, waarvoor in lebruarl 1993 door de 
bevoegde instanlies de richtlijnen zijn vaslgesleld. Gedepuleerde Slaten 
van Zuid-Holland coordineren de voorbereiding en de behandaling van 
het MER en de vergunningaanvragen. Het MERen de vergunning
aanvragen 21in door de InlUatielnemer, Verwerking Bedrijfsafvalstoffen 
Maasvlakte C.V •• op 5 december 1994 Ingedlend bij de Provincie Zuid
Holland. Hel MER en de vergunningaanvragen zljn door de bevoegde 
Instanties aanvaardbaar respectievelljk ontvanketiik veridaard. 

Inzage. 
Het MER en de vergunnlngaanvragen liggen van 20 februari 1995101 
en met 20 maart 1995 ter Inzage op de volgende plaalsen: 
- in het voormalige provinclehuis (dependance), kamer A 520, 

Koningskade 1 te 's-Gravenhage van 7.30 tol 16.00 uur, 
tel.m.: (070) 4416697; . 

_ Rljkswaterstaat. dire-ctle Zuid-Holland, Boompjes 200 te Rotterdam. 
tel.m.: (010) 4026200; 

• DCMR-Milieudienst RiJnmond, kamer 402. 's-Gravelandseweg 565 
te Schiedam. tel.nr.: (010) 4273699; 

• Ope-nbare blbllotheek Rotterdam. Hoogstraall10 Ie Rorterdam; 
• Centrale Milieuorganisatie van de diensl Gemeenlewerken Rotterdam, 

aldeling Mllieubeleid. Galvanistraat 15 te Rolterdam. 
tet.nr.: (010) 489622. 

Buiten kantooruren is inzage van de stukken mogelijk na teielonlsche 
afspraak. 

Inspraak. 
Schriftelijke opmerkingen over het MER kunt u van 20 lebruari 1995 tot 
en met 20 maar! 1995 indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 
Koningskade 1, 2596 AA 's-Gravenhage. 

Uw pe-rsoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt als u daar In een 
aparte brief bij het bezwaarschrift om vraagt. 

Mondelinge opmerkingen ten aanlien van hel MER kunt u naar voren 
brengen tijdens de open bare zilting die plaalsliindt op woensdag 
15 maart 1995 in het Provineiehuis (gebouw Zilveren Toren 
voomeen gebouw Nationale Nederlanden). Prinses Beatrixlaan 15 
om 15.00 uur (zaal kunt u navragen bij de portier). 

WiJ wijZen u erop dat in de hierboven genoemde Inspraaktermljn aileen 
opmerkingen over het MER aan de orde zijn, De opmerkfngen kunnen 
slechls betrekking hebben op het niet veldoen van het MER aan de 
wettell)ke resels. mede gele! op de eerder geseven richtll)nen. dan wei 
ep onJuisthe-den die het rapport beval. Bedenklngen len aanzien van de 
aangevraagde vergunnlngen kunnen k.enbaar worden gemaakt vanal het 
momenl da! de onlwerp-beschikkingen ler inzage 119gen. 

Na genoemd~ termljn figgen hel MER, de vergunnlngaanvragen en de 
overige stukken ter inzage op de hierboven genoemde plaatsen van 
terlnzageJegging tOI aan het elnde van de term;jn waarbinnen beroep 
tegen de beschlkkingen kan worden Ingesteld. 

Inlichtingen. 
Voor nadere inlichtlngen en kopleiin van de ter inzage gelesde stukken 
kunt u zich wenden tot mevrouw S. Veraar, tel.nr.: (070) 4416697 en 
de heer E. Sprietsma, tel.m.: (070) 4417164. 
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BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Inltlatiefnemer: VeIWerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlakte (VBM) C.V. 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (coordinerend). Minister van Verkeer 
en Waterstaat. voor deze Rijkswaterstaat. directie Zuid-Holland 

Beslult: vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren 

Categorie Beslult m.e.r.: C18.6 

,Actlvlteit: Uitbreiding en wijziging van de bestaande inrtchting aan de Loswalweg te Rotter
dam. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 14 oktober 1992 
richtlijnenadvies uitgebracht: 17 december 1992 
richtlijnen vastgesteld: februart 1993 
MER bekendgemaakt: 15 februart 1995 
toetsingsadvies uitgebracht: 20 april 1995 

SamensteWng van de werkgroep: 
dr. H. Cohen (voorzitter richtlijnenfase) 
lng. C.L. Eenkema (toetslngsfase) 
ir. E. Mulder ' 
ir. D. van der Valk 
1r. W.T. van Wijk (richtlijnenfase) 
prof.dr.ir. D. de Zeeuw (voorzitler toetslngsfase) 

Secretaris van de werkgroep: dr. N.W.M. van Buren (richtlijnenfase) en ir. R.1. Seijffers 
(toetsingsfase) . 


