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Voor u ligt de samenvatting van het milieu-effectrapport (MER) voor de uitbreiding
van de verwerkingscapaciteit voor zuiveringsslib in Zuid-Holland dat is opgesteld
door DRSH Zuiveringsslib N.V. (DRSH). Deze samenvatting heeft een identieke
hoofdstukindeling als het MER.

In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding voor het initiatief van DRSH beschreven,
namelijk het tekort aan mogelijkheden voor de verwerking van zuiveringsslib in
Zuid-Holland. Het slib wordt momenteel verbrand in de bestaande installatie te
Dordrecht of gestort in de Slufter bij de Maasvlakte. Het storten zal binnenkort niet
meer mogelijk zijn en de slibverbrandingsinstallatie heeft onvoldoende capaciteit
voor al het slib uit de provincie.

In hoofdstuk 2 wordt het beleid voor de verwerking van zuiveringsslib behandeld.
Verder wordt in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van de hoeveelheden

vrijkomend slib, de huidige verwerking en de in de toekomst benodigde verwer-
kingscapaciteit.

In hoofdstuk 3 worden vier methoden voor de verwerking van slib beschreven en
onderling vergeleken, te weten verbranden, verglazen, vergassen en natte
oxydatie. Op basis van deze vergelijking heeft DRSH de voorkeur gegeven aan
verbranden.

Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de genomen en nog te nemen besluiten die
belangrijk zijn voor de vergunningverlening en wordt ingegaan op de rol die dit
MER in de besluitvormingsprocedure speelt.

In hoofdstuk 5 wordt het voornemen van DRSH uitgewerkt, namelijk het uitbreiden
van de bestaande verbrandingsinstallatie in Dordrecht. Hierbij worden alle
onderdelen van de beoogde installatie beschreven. Verder worden in dit hoofdstuk
diverse alternatieven en varianten voor onderdelen van de installatie beschreven.
Ook wordt de situatie beschreven als een nieuwe installatie bij de AVR-bedrijven
(AVR) in Rotterdam wordt gebouwd in plaats van een uitbreiding van de installatie
in Dordrecht. Op basis van de uitstoot van de diverse alternatieven en varianten
is het zogenaamde meest milieuvriendelijke alternatief vastgesteld, zijnde het
alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden worden toegepast voor de
bescherming van het milieu.

In de hoofdstukken 6 tot en met 12 worden de gevolgen voor het milieu
beschreven van het voornemen en de diverse alternatieven en varianten. Eerst
worden de bestaande toestand van het milieu beschreven en de ontwikkelingen
die op en rond de twee locaties plaatsvinden. De bestaande toestand en de
ontwikkelingen vormen het referentiekader waaraan de te verwachten gevolgen
voor het milieu worden getoetst. Aan de orde komen lucht (in hoofdstuk 6), geur
(7), oppervlaktewater (8), bodem, grondwater en reststoffen (9), geluid (10),
landschap en ecologie (11) en veiligheid (12).
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In hoofdstuk 13 wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden voor het transport
van slib naar zowel de locatie Dordrecht als het locatie-alternatief AVR te
Rotterdam. De hiermee samenhangende milieu-aspecten zijn apart behandeld,
omdat de transportsituatie niet los gezien kan worden van het transport van slib
in de huidige situatie.

In hoofdstuk 14 worden vergelijkingen gemaakt tussen de twee in aanmerking
komende locaties, Dordrecht en Rotterdam, en tussen de voorgenomen activiteit
en het meest milieuvriendelijke alternatief. Dit hoofdstuk wordt afgerond met het
voorkeursalternatief van DRSH.

In hoofdstuk 15 wordt een overzicht gegeven van de leemten in kennis en
informatie. Dit zijn gegevens die ontbreken of onvoldoende bekend waren tijdens
het opstellen van het MER. Tevens is in dit hoofdstuk een aanzet gegeven voor
monitoring en evaluatie om na realisatie de daadwerkelijk optredende milieugevol-
gen te vergelijken met de voorspelde gevolgen.
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SAMENVATTING

1 . INLEIDING

DRSH Zuiveringsslib N.V. (DRSH) is in 1990 opgericht door vier Zuidhollandse
waterkwaliteitsbeheerders, zijnde de Hoogheemraadschappen van Delfland, Rijn-
land en Schieland en het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Deze
waterkwaliteitsbeheerders, die afvalwaterzuiveringsinrichtingen (AWZI' s) voor

communaal afvalwater exploiteren, zijn gezamenlijk aandeelhouders van DRSH,
gevestigd in Rotterdam.

Bij de zuivering van afvalwater ontstaat als restprodukt zuiveringsslib. Het doel van
DRSH is het doelmatig en op milieuhygiënisch verantwoorde wijze transporteren,
verwerken, storten en afzetten van zuiveringsslib en daarmee verband houdende
reststoffen.

Het slib wordt momenteel verbrand in de installatie van DRSH te Dordrecht of na
menging met baggerspecie gestort in de Slufter bij de Maasvlakte. Het storten zal
binnenkort niet meer mogelijk zijn en de verbrandingsinstallatie heeft onvoldoende
capaciteit voor al het slib uit de provincie Zuid-Holland.

In verband met het tekort aan mogelijkheden voor de verwerking van zuiveringsslib
in Zuid-Holland heeft DRSH het initiatief genomen de verwerkingscapaciteit voor
zuiveringsslib uit te breiden. Deze uitbreiding zal begin 1998 gerealiseerd moeten
zijn. De omvang van de uitbreiding is zodanig dat een milieu-effectrapportage
procedure (m.e.r.-procedure) gevolgd moet worden. De m.e.r.-procedure maakt
deel uit van de inspraak- en besluitvormingsprocedures in het kader van de

vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). De m.e.r.-procedure is gestart met de
bekendmaking van de startnotitie op 3 juni 1993.

Naar aanleiding van de startnotitie is door de Commissie voor de milieu-effectrap-
portage advies uitgebracht voor de Richtlijnen voor de inhoud van het Milieu-
effectrapport (MER). Het bevoegde gezag voor de vergunningverlening in het kader
van de Wet milieubeheer (de Provincie Zuid-Holland) respectievelijk voor de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (de lokale waterkwaliteitsbeheerders) heeft de
Richtlijnen op 20 september 1993 vastgesteld.

Aan de hand van deze Richtlijnen is het MER opgesteld. Deze samenvatting volgt
zoveel mogelijk de indeling van het hoofdrapport. De in het MER gepresenteerde
gegevens geven de situatie weer per oktober 1994.

2. PROBLEEMSTELLING EN DOEL

2.1 Beleid

Het beleid van de provincie Zuid-Holland voor de verwijdering van zuiveringsslib
is vastgelegd in het "Provinciaal plan voor de verwijdering van zuiveringsslib c.a.
1990-1995". Dit plan is eind 1993 via een binnenplanse wijziging aangepast. Het
provinciale beleid, dat aansluit bij het rijks- en europees beleid, kan als volgt
omschreven worden:

vanwege de aanzienlijke volumereductie en het gunstig energieverbruik, gaat het

- 1 -
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plan uit van verbranding van zuiveringsslib als structurele verwerkingstechniek.
Daarbij is uitgegaan van de realisatie van de (huidige) slibverbrandingsinstallatie
bij GEVUDO te Dordrecht (SVI-Dordrecht) en een tweede installatie bij de AVR
bedrijven (AVR) te Rotterdam. De benodigde verbrandingscapaciteit voor Zuid-
Holland mag ook volledig bij de SVI-Dordrecht gerealiseerd worden, mits dit
milieuhygiënisch verantwoord is en de continuïteit voor de slibverwerking
verzekerd is;
om in te kunnen spelen op ontwikkelingen ten aanzien van alternatieve
verwerkingstechnieken laat het plan de mogelijkheid van het toepassen van
alternatieven toe, mits aangetoond wordt dat deze milieuhygiënisch niet slechter
dan wel beter zijn dan verbranden. Belangrijke toetsingsaspecten zijn de te
bereiken volumereductie en het energieverbruik;
totdat voldoende structurele verwerkingscapaciteit is gerealiseerd, is het storten
van zuiveringsslib in de Slufter tot eind 1997 toegestaan. Als vergunningproce-
dures uitlopen, biedt het plan de mogelijkheid de termijn te verlengen tot het jaar
2000. Het gaat hier slechts om een opvang van die hoeveelheid slib die niet
structureel verwerkt kan worden in de SVI-Dordrecht. De waterkwaliteitsbeheer-
ders dienen zich in te spannen om de benodigde capaciteit zo snel mogelijk te
realiseren.

DRSH heeft met de inbedrijfname in 1993 van de SVI-Dordrecht voor een belang-
rijk deel reeds invulling gegeven aan het provinciale beleid. De capaciteit van de
SVI-Dordrecht is echter niet voldoende om de totale verwachte hoeveelheid slib
te kunnen verwerken.

2.2 Verwacht aanbod zuiverin9sslib

Het MER geeft een overzicht van de verwachte hoeveelheden slib. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen communaal slib, inclusief zandvangmateriaal
(afkomstig van de zuivering van huishoudelijk afvalwater) en industrieel slib (van
zuivering van industrieel afvalwater).

Tabel 2.1 geeft de prognose voor de hoeveelheid zuiveringsslib in de provincie
Zuid-Holland. De hoeveelheid industrieel slib kan slechts globaal worden geschat.
De slibprognose kent een sprong in 1995 als op vele zuiveringsinstallaties
defosfatering van afvalwater wordt ingevoerd. Het is op dit moment nog niet
geheel duidelijk hoeveel extra slib hierdoor vrij zal komen.

Uit tabel 2.1 blijkt dat het aandeel industrieel slib beperkt is tot circa 5% in 1995
tot circa 10% vanaf 2000.

Tabel 2.1: Slibprognose in de provincie Zuid-Holland (in ton droge stof/jaar)
(mei 1994)

Jaar Communaal slib Industrieel slib Totaal . CT

min. max. min. max. min. max.

1995 62.000 73.000 2.000 3.000 64.000 76.000
2000 71.000 83.000 3.000 5.000-10.000 74.000 88.000- 93.000
2005 74.000 88.000 3.000 5.000-10.000 77.000 93.000-98.000
2010 77.000 92.000 3.000 5.000-10.000 80.000 97.000-102.000
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Over de samenstelling van communaal slib zijn gegevens bekend; het drogestofge-
halte bedraagt circa 20% en het organische stofgehalte circa 65% van de droge
stof. De verontreinigingen bestaan uit onder andere arseen, zware metalen, PAK's,
minerale oliën en pesticiden. De concentratie van deze stoffen is zodanig dat
toepassing van zuiveringsslib als meststof niet mogelijk is. Een sterke kwalitatieve
verbetering van communaal zuiveringsslib is binnen 1 à 2 decennia nauwelijks
mogelijk en zal gezien de grote verschillen tussen de huidige samenstelling en de
van toepassing zijnde normen niet leiden tot meer mogelijkheden voor nuttige
toepassing.

Over de samenstelling van industrieel slib zijn weinig gegevens voorhanden.
Vooralsnog wordt er in dit MER van uitgegaan dat het industriële slib, dat verwerkt
kan worden bij de SVI, qua samenstellng overeenkomt met communaal
zuiveringsslib.

2.3 Huidige en in de toekomst noodzakelijke verwerkingscapaciteit (probleemstellng)

De huidige SVI-Dordrecht (drie verbrandingslijnen) heeft een ontwerpcapaciteit van
45.000 ton droge stof per jaar. De maximale capaciteit van de SVI hangt af van
het aantal draaiuren dat kan worden gerealiseerd (en dus van het aantal storingen,
de benodigde tijd voor onderhoudswerkzaamheden en fluctuaties in het aanbod)
en van de samenstelling van het slib. Dit betreft naast het drogestofgehalte ook
het gehalte aan organische stof (de "brandstof"). Vooral dit laatste punt zal
wijzigen door toepassing van defosfatering op de AWZI's. De capaciteit van de
huidige SVI-Dordrecht is te klein om de verwachte hoeveelheid zuiveringsslib te
verwerken. De benodigde extra capaciteit is op dit moment niet exact/precies vast
te stellen. De onzekere factoren zijn vooral de daadwerkelijke capaciteit van de
huidige SVI-Dordrecht (naar verwachting 50.000 ton droge stof per jaar) en het
aanbod van slib nadat defosfatering is ingevoerd. De extra benodigde capaciteit
kan variëren tussen 30.000 en 50.000 ton droge stof per jaar.

2.4 Doel van de voorgenomen activiteit

Het doel van de voorgenomen activiteit is te komen tot uitbreiding van de
structurele verwerkingscapaciteit in de provincie Zuid-Holland met een ontwerp-ca-
paciteit van 30.000 ton droge stof per jaar. Voor de beschrijving van de milieu-
effecten wordt echter een ruimere capaciteit aangehouden. Voor de uitbreiding
wordt in dit MER ervan uitgegaan dat maximaal 40.000 ton droge stof verwerkt
wordt. Voor de huidige SVI wordt in dit MER bij de beschrijving van de milieu-
effecten een maximale capaciteit van 60.000 ton droge stof per jaar beschreven.
De milieu-effecten voor de gehele SVI hebben dus betrekking op de verwerking
van 100.000 ton droge stof per jaar. De beschreven milieu-effecten zijn daarmee
ruimer dan in werkelijkheid zullen optreden en zelfs "toereikend" als in de praktijk
de installatie maximaal wordt belast.

Bij de definitieve keuze van de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit spelen de
volgende factoren een rol:
- de te realiseren capaciteit dient niet te klein te zijn, zodat de verwerking van

zuiveringsslib voldoende gewaarborgd is;
de te realiseren capaciteit dient niet te groot te zijn, zodat geen overcapaciteit
ontstaat waardoor stilstandsverliezen optreden;
de te realiseren capaciteit dient niet zo groot te zijn, dat er geen impuls meer is

- 3 -
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om te blijven zoeken naar mogelijkheden om de produktie van verontreinigd
zuiveringsslib te verminderen.

Het beleid van DRSH is er in die zin op gericht de reeds beschikbare en de nog
nieuw te bouwen capaciteit optimaal te benutten. Dit vertaalt zich in een
benadering waarbij in eerste instantie een voorzichtige inschatting van het aanbod
wordt gemaakt, gekoppeld met de verwachting dat de capaciteit van de huidige
SVI hoger is dan de ontwerpcapaciteit.

DRSH verwacht met de beschikbare en nog te bouwen verbrandingscapaciteit, al
het zuiveringsslib dat voor verbranding in aanmerking komt, te kunnen verwerken.
Hiermee kan worden voldaan aan de doelstelling van het provinciale beleid.

3. VERWERKINGSMETHODEN VOOR ZUIVERINGSSLIB EN SYSTEEMKEUZE

3.1 Verwerkingsmethoden

Het provinciale slibplan biedt de mogelijkheid om alternatieve verwerkings-

technieken toe te passen, mits die milieuhygiënisch niet slechter zijn dan verbran-
den. In dit MER is eerst een keuze gemaakt voor de verwerkingstechniek. Op
grond van het provinciale plan (dat uitgaat van maximale volumereductie) en het
ontwerp Besluit Stortverbod Afvalstoffen, komen de verwerkingsmogelijkheden
storten na mechanische ontwatering, biologisch drogen (composteren) en

thermisch drogen, niet in aanmerking. De resterende potentiële verwerkingstech-
nieken betreffen:

1. Verbranden; bij verbranden wordt de in het slib aanwezige brandstofenergie

gebruikt voor het verdampen van het water in het slib. Het verbrandingspro-
ces wordt voorafgegaan door een gedeeltelijke voordroging. De energie-
inhoud van de bij de verbranding vrijkomende rookgassen wordt teruggewon-
nen. In een rookgasreinigingsinstallatie worden de rookgassen gereinigd. De
resterende as wordt vooralsnog gestort, doch mogelijkheden voor nuttige
toepassing worden thans onderzocht.

2. Verglazen; deze techniek komt overeen met verbranden, echter door de

hogere verbrandingstemperatuur smelt de asrest en ontstaat na afkoeling een
glasachtig produkt. Dit produkt kan, eventueel met inzet van toeslagstoffen
in aanmerking komen als grondstof voor bijvoorbeeld bouwmaterialen.

3. Pyrolyseren/vergassen: ook deze techniek lijkt veel op verbranden. Bij
pyrolyseprocessen wordt gedroogd zuiveringsslib in afwezigheid van zuurstof
met externe warmte verhit waarbij het ontleedt in gasvormige en vloeibare
produkten alsmede een asrest. Bij vergassing wordt het pyrolyseproces
gevolgd door een verdere ontleding bij temperaturen tot 1.000oC, die worden
gerealiseerd door een gedeeltelijke verbranding van de pyrolyseprodukten. De
gevormde ontledingsprodukten kunnen worden toegepast als brandstof.

4. Natte oxydatie; deze techniek wijkt sterk af van de voorgaande technieken.

In plaats van oxydatie ("verbranding") in de gasfase vindt oxydatie van het
slib plaats in de waterfase onder verhoogde druk en temperatuur. Het
restprodukt wordt met behulp van persen ontwaterd en gestort.

- 4 -
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3.2 Vergelijking verwerkingsmethoden

Tabel 3.1 geeft een kwalitatieve vergelijking van de op grond van het provinciale
slibplan in aanmerking komende verwerkingstechnieken.

Tabel 3.1: Kwalitatieve vergelijking van de verwerkingstechnieken

Aspect Verbranden Verglazen Vergassen Natte oxydatie

I

Milieuhygiënische criteria
I I

Lucht
- schoorsteenemissies + + + (?) + ++
. geuremissies ++ ++ + + +

Bodem Iq rond water fres t5t affe n
- t.g.v. direct bodemgebruik + + + +
- reststoffen + + + + + + + +

Oppervlaktewater + + + ++ + (?) + +

Geluid ++ ++ + + ++

Externe veilgheid + + + + +(+1 +1+)

Energie + + + + + +(?I ++

I

Ruimtelijke criteria
I I

Ruimtebehoefte + + ++ + + +

Locatie-aspecten bij afvalver- bij a1valver- bij afvalver- bij afvalwater-
brandingsin- brandingsin- brandingsin- zuiveringsin-
stallaties staHaties stallaties richtingen

I

Technische criteria
I I

Bed ri ¡ts z e k erh aid ¡scha a I grootte + ++ + + +

Ontwikkelingsstatus + + + +1+1 + +1+)

Flexibiliteit
. Pieken in aanvoer ++ + + ++ +1+)
- Verschillende slibsoorten +++ + ++ (?) + +

Uitrustingsniveau + + +(+) +(+1 ++

I

FinRncieel--conornische crieria
I I

I

Verwerkingskosten
I

+ +
I

+
I

+
I

+
I

Toehchting bii de tabel:
Het aantal 'plusjes' geeft de beoordeling van een verwerkingssysteem weer voor een bepaald aspect. Het
systeem met het hoogste aantal 'plusjes' bij het betreffende aspect wordt voor dat aspect als beste
beoordeeld. Indien een 'plusje' tussen haakjes geplaatst is betreft het een gering verschil in vergelijking met
de andere systemen. Indien een '7' geplaatst is betekent dit dat het aantal 'plusjes' een verwachting
aangeeft doch dat praktijkcijfers ontbreken om een definitieve beoordeling te kunnen geven.

- 5 -
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Uit vergelijking van de beschouwde technieken blijkt dat de verschillen beperkt
zijn. De belangrijkste verschillen ten aanzien van milieuhygiënische en ruimtelijke
criteria zijn:
1 . de schoorsteenemissies bij natte oxydatie zijn geringer dan bij de andere drie

technieken. De emissie van geur is echter hoger;
2. verglazen scoort gunstiger dan de overige technieken op het punt van de

toepassing van de reststoffen. Onderzoek vindt nog plaats of de reststoffen
van verbranden eveneens nuttig toegepast kunnen worden;

3. verbranden scoort gunstig op de emissie naar oppervlaktewater, terwijl natte
oxydatie ten aanzien van dit aspect relatief ongunstig scoort;

4. verglazen scoort op energiebehoefte relatief ongunstig. In potentie kan

vergassen een gunstiger energiebeeld opleveren. Voor toepassing van deze
techniek is echter nog veel onderzoek nodig.

De verschillen tussen de technieken zijn gering en verbranden, verglazen,

vergassen en natte oxydatie komen milieuhygiënisch en ruimtelijk als gelijkwaardig
uit de bus.

Het belangrijkste aspect in de vergelijking op de technische criteria is dat natte
oxydatie, verglazen en vergassen nog niet of onvoldoende bewezen zijn op de
gewenste schaalgrootte. Met verbranden is daarentegen wel voldoende
praktijkervaring opgedaan.

Op de financieel economische criteria scoort verbranden gunstiger dan de overige
drie technieken. De verwerkingskosten bij verbranding zijn naar verwachting lager.

3.3 Systeemkeuze

Bij de keuze voor de verwerkingstechniek stelt DRSH, in volgorde van prioriteit, de
volgende eisen aan de te kiezen techniek:

de te kiezen techniek moet voldoen aan de beleidsdoelstellingen zoals
geformuleerd in het rijks- en provinciaal beleid. Dit houdt in, dat in eerste
instantie gekozen wordt voor verbranden als verwerkingstechniek. Alternatieve
verwerkingstechnieken komen in aanmerking als deze technieken milieuhy-
giënisch gelijkwaardig dan wel beter zijn dan verbranden;
de te kiezen techniek moet voldoende bewezen zijn om een hoge bedrijfszeker-
heid te waarborgen. Met de vereiste schaalgrootte moeten bedrijfservaringen
zijn opgedaan;
de te kiezen techniek moet flexibel zijn ten aanzien van het verwerken van
verschillende slibsoorten;
de verwerkingskosten moeten op het niveau van verbranden liggen of lager.

Op grond van bovenstaande punten kiest DRSH voor verbranden als verwerkings-
techniek. Uit de vergelijking met de andere technieken blijkt dat verbranden
milieu hygiënisch gelijkwaardig is met, en voor een aantal aspecten gunstiger is dan

de andere technieken. Deze verwerkingstechniek is vanwege de reeds opgedane
ervaring, technisch het meest betrouwbaar.

- 6 -
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3.4 Locatie

In verband met de reeds aanwezige infrastructuur en algemene voorzieningen kiest
DRSH voor de uitbreiding van de verbrandingscapaciteit in Zuid-Holland in de
eerste plaats voor uitbreiding van de SVI te Dordrecht. Dit vormt dan ook de
voorgenomen activiteit in het kader van deze m.e.r.-procedure. Als locatie-
alternatief wordt de realisatie van een SVI bij AVR te Rotterdam uitgewerkt. Figuur
3.1 geeft de locatie SVI-Dordrecht weer en figuur 3.2 de locatie AVR-Rotterdam.

- 7 -
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4. BESLUITEN

Het belangrijkste toetsingskader voor de voorgenomen activiteit en de alternatie-
ven is vastgelegd in het provinciale plan en de binnenplanse wijziging van dit plan.
Dit is in paragraaf 2 reeds aan de orde geweest.

De belangrijkste reeds genomen besluiten voor de locatie SVI-Dordrecht, voor
zover deze een rol spelen bij de verdere besluitvorming, betreffen:

de vigerende vergunningen voor de huidige SVI in het kader van de Afvalstoffen-
wet (nu Wet milieubeheer), de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de
bouwvergunning ingevolge de Woningwet;
het gemeentelijke uitbreidingsplan van de gemeente Dordrecht, waarin de
gronden zijn bestemd tot industriële doeleinden en waarop voor de oprichting
van de huidige SVI een bouwvergunning is verleend;
het Streekplan Zuid-Holland-Zuid waarin is aangegeven dat op de betreffende
locatie een SVI opgericht kan worden:
de vastgestelde geluidzone rond het industrieterrein De Staart.

Voor de locatie AVR zijn de belangrijkste besluiten:
de locatie heeft de bestemming Handel en Industrie. Dit is niet vastgelegd in een
bestemmingsplan;
het Streekplan Rijnmond verwijst naar het provinciale slibplan waarin aangege-
ven is dat een SVI bij AVR gerealiseerd kan worden.

De nog te nemen besluiten waarvoor dit MER is opgesteld betreffen:
het besluit op de aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
(Wm). Bij dit besluit zal de aanvraag beoordeeld worden en zullen voorschriften
opgenomen worden ten aanzien van de volgende aspecten:
* Emissies naar de lucht; in de vergunning zullen grenswaarden opgenomen

worden ten aanzien van de schoorsteenemissies en de verspreiding van geur.
Daarbij zal aangesloten worden bij de Nederlandse Emissie Richtlijnen (NER).
Voor de schoorsteenemissies bij slibverbrandingsinstallaties zijn nog geen
bijzondere bepalingen in de NER opgenomen. Verwacht wordt dat de emissie-
eisen zullen aansluiten bij de Richtlijn Verbranden 1989;

* Geluid; in de vergunning zullen geluidgrenswaarden opgenomen worden die
gerelateerd worden aan het reeds aanwezige geluidsniveau nabij geluidgevoe-
lige objecten;

* Overige milieu-aspecten; getoetst zal worden aan aspecten als visuele hinder,
externe veiligheid en bodemverontreiniging;

* Doelmatigheid: getoetst zal worden aan het provinciale milieubeleidsplan
waarin het beleid zoals verwoord in het provinciale slibplan zal worden
opgenomen.

Het bevoegd gezag voor dit besluit is Gedeputeerde Staten van de provincie
Zuid-Holland.
het besluit op de aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreini-
ging oppervlaktewateren. Voor lozing van afvalwater op een afvalwaterzuive-
ringsinstallatie is een vergunning nodig. Het bevoegd gezag voor dit besluit is
het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden;
voor de locatie AVR moet afhankelijk van de technische uitwerking van de
installatie een vergunning aangevraagd worden voor het lozen op oppervlakte-
water (Wvo) en/of het onttrekken van oppervlaktewater (Wet op de waterhuis-
houding). In beide gevallen is de Minister van Verkeer en Waterstaat bevoegd
gezag.

- 10 -
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Daarnaast moeten tevens besluiten genomen worden ingevolge aanvragen voor
een bouwvergunning en eventueel voor het onttrekken van grondwater tijdens de
bouw, met eventueel bijbehorende lozingsvergunning.

5. TECHNISCHE UITWERKING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT, VARIANTEN
EN ALTERNATIEVEN

5.1 Algemeen

De voorgenomen activiteit betreft de uitbreiding van de SVI-Dordrecht met een
vierde lijn. In het MER is een technische beschrijving opgenomen van de
voorgenomen activiteit en van de volgende varianten en alternatieven:

diverse technische uitvoeringsvarianten. Gelet op de uitwerking van de
bestaande SVI en de ervaringen met deze installatie, is het aantal uitvoeringsva-
rianten beperkt. Ingegaan is op mogelijke alternatieven van aanvoer, ontvangst
en opslag van slib, voordroging, verbranding, energieterugwinning, rookgasreini-
ging, De NO" afvalwaterbehandeling en reststoffenverwerking;
het capaciteitsalternatief, waarbij de SVI-Dordrecht met een vierde lijn wordt
uitgebreid met een lagere capaciteit dan die van de voorgenomen activiteit. De
milieu-effecten van dit alternatief zijn lokaal uiteraard beperkter van omvang dan
die van de voorgenomen activiteit. De kans dat een tekort aan verwerkings-
capaciteit optreedt is echter aanzienlijk groter;
het meest milieuvriendelijke alternatief op de locatie SVI-Dordrecht;
het locatie-alternatief. De uitbreiding van de verbrandingscapaciteit vindt dan
plaats door de realisatie van een tweede SVI op de locatie AVR te Rotterdam.
De technische opzet van de installatie komt in grote lijnen overeen met die van
de SVI Dordrecht;
in aanmerking komende uitvoeringsvarianten voor het locatie-alternatief;
het meest milieuvriendelijke alternatief op de locatie AVR-Rotterdam;
het nulalternatief, waarbij de voorgenomen activiteit en de in aanmerking
komende alternatieven niet zouden worden gerealiseerd.

5.2 De voorgenomen activiteit (uitbreiding van de SVI-Dordrechtl

De uitbreiding van de SVI Dordrecht betreft een vierde lijn met een ontwerpcapaci-
teit van 30.000. In het MER zijn de milieu-effecten uitgewerkt voor een maximale
hoeveelheid te verwerken slib van 40.000 ton droge stof per jaar. De huidige drie
lijnen hebben elk een ontwerp-capaciteit van 15.000 ton droge stof per jaar. De
vierde verbrandingslijn heeft een dubbele capaciteit maar komt wat betreft de
technische uitvoering overeen met de huidige verbrandingslijnen. De belangrijkste
elementen zijn aangegeven in het blokschema van figuur 5.1.

Aanvoer, ontvangst en opslag van zuiveringsslib. afvoer ventilatielucht
Mechanisch ontwaterd zuiveringsslib en zandvangmateriaal wordt met afgesloten
containervrachtwagens aangevoerd bij de SVI. Na weging worden de containers
in een gesloten loshal gelost in een opslagbunker. De opslagcapaciteit bedraagt
thans circa 4.000 m3 en zal worden uitgebreid met circa 3.500 m3. Slib afkomstig

van de ontwateringsinstallatie van de AWZI-Dordrecht wordt via een pijpleiding
direct afgevoerd naar de bunker. De lucht uit de bunkerhal wordt als verbrandings-
lucht aan de ovens toegevoerd. Om ook bij uitval van de ovens voldoende
ventilatie te waarborgen, is afvoer van de lucht mogelijk via een biofilterinstallatie.

- 11 -
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Met behulp van een bunkerkraan wordt het slib toegevoerd aan de verwerkings-
lijnen.

Voordroging van het slib
Het slib wordt voorgedroogd in een indirecte schijvendroger tot een drogestofge-
halte van circa 40%. Bij de uitbreiding wordt uitgegaan van twee parallelle
drogers. De voor de droging benodigde stoom wordt betrokken van de na de ovens
geplaatste stoomketels. Afhankelijk van de slibsamenstelling is de in het slib
aanwezige hoeveelheid energie onvoldoende om de hoeveelheid water zonder
toevoer van externe energie te kunnen verdampen. Voor de droging bestaat
daarom de mogelijkheid dat stoom van de naast de SVI gelegen afvalverbran-
dingsinstallaties van GEVUDO en/of ZAVIN wordt toegevoegd.

De bij de droging vrijkomende droogdampen worden in een mengcondensor
afgekoeld waarbij de waterdamp condenseert. Dit condensaat wordt afgevoerd
naar de eveneens naast de SVI gelegen AWZI-Dordrecht. De toegepaste koeling
betreft luchtkoeling. Het restant van de droogdampen bevat waterdamp,
ammoniak en stankstoffen. Dit restant wordt met de uit de bunkerhal afgezogen
lucht als verbrandingslucht aan de ovens toegevoerd.

Verbranding van het slib

Het gedroogde slib wordt vervolgens toegevoerd aan de wervelbedoven. Deze
oven bestaat uit een wervelend zandbed met een temperatuur van 850-950 cC.
Bij deze temperatuur vindt volledige verbranding van het slib plaats. Om een goede
uitbrand van de gevormde rookgassen te krijgen is de oven voorzien van een
nareactiekamer alwaar de rookgassen minimaal twee seconden op een temperatuur
van minimaal 850°C verblijven. Het zuurstofgehalte in de droge rookgassen
bedraagt minimaal 6 volumeprocenten.

De verbrandingslucht wordt onder het wervelbed ingeblazen. De verbrandingslucht
is afkomstig uit de bunkerhaL. De verbrandingslucht is voorverwarmd tot circa 500
°C in de luchtvoorwarmer.

Bij daling van de verbrandingstemperatuur tot onder 860°C wordt als hulpbrand-
stof aardgas toegevoerd. Aardgas wordt ook gebruikt bij het opstarten van de
installatie. Bij stijging van de verbrandingstemperatuur wordt de oven gekoeld door
extra toevoer van verbrandingslucht.

De mogelijkheid is aanwezig om in de wervelbedoven kalk te doseren als primaire
maatregel om gevormde zwaveloxyden (SO,) te binden.

Energieterugwinning

De warmte-inhoud van de rookgassen wordt eerst benut voor het voorverwarmen
van de benodigde verbrandingslucht in de luchtvoorwarmer . Het restant van de
warmte-inhoud wordt benut voor het opwekken van stoom. Deze stoom wordt
gebruikt voor het voordrogen van het slib en voor het verwarmen van de
rookgassen voor de adsorber (zie rookgasreiniging).

- 12 -
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Na passage van een elektrofilter wordt de warmte-inhoud van de rookgassen door
middel van een warmtewisselaar benut voor het opwarmen van de gereinigde
rookgassen. Op deze wijze wordt het optreden van een zichtbare pluim uit de
schoorsteen zoveel mogelijk voorkomen.

Rookgasreiniging

Om te kunnen voldoen aan de emissie-eisen, zoals opgenomen in de huidige
vergunning, zijn de volgende rookgasreinigingsstappen voorzien:

een elektrofilter voor het verwijderen van as en stof uit de rookgassen;
een zure wasser voor het verwijderen van met name HCI, HF, stof en zware
metalen;
een neutrale wasser voor het verwijderen van vooral zwaveloxyden. Als
neutralisatiemiddel wordt natronloog gebruikt. In de wasser wordt tevens TMT-
15 gedoseerd om opgelost kwik direct te kunnen binden. Een gedeelte van het
toegepaste waswater in beide wastrappen moet na behandeling worden

geloosd;
een koeltrap voor het condenseren van waterdamp. Het hierbij vrijkomende
water wordt als koelwater en als suppletiewater in de rookgasreiniging gebruikt;
een adsorber met name voor het verwijderen van het restant aan kwik. Om
condensatie van waterdamp in de adsorber te voorkomen worden de rookgassen
in een stoomwarmtewisselaar vóór de adsorber opgewarmd;
een doekenfilter voor het verwijderen van eventueel uit de adsorber vrijkomend
stof.

Na reiniging worden de rookgassen door middel van de genoemde warmtewisse-
laar opgewarmd tot een temperatuur van circa 120°C en via een 80 meter hoge
schoorsteen geëmitteerd. De schoorsteen is voorzien van emissiemeetapparatuur
om de uitstoot van de installatie continu te kunnen bewaken.
In de installatie zal de mogelijkheid worden opgenomen om de emissie van
stikstofoxyden (NO,) te verminderen met behulp van een DeNO,-installatie
(selectieve niet-katalytische reductie met ammonia-inspuiting). Het besluit om deze
techniek direct te installeren dan wel eerst via primaire maatregelen de emissie te
beperken hangt af van het onderzoek aan de huidige installatie. In de komende
maanden zal hierover in overleg met de provincie een definitief besluit worden
genomen. Als de huidige SVI van een DeNO,-installatie moet worden voorzien, zal
ook de uitbreiding hiermee worden uitgerust.

Afvalwaterbehandeling (ABI)

Een deel van het circulerende waswater van de rookgaswassers wordt gespuid.
Dit waswater wordt eerst behandeld in een afvalwaterbehandelingsinstallatie (ABI)
en daarna geloosd op de AWZI-Dordrecht. De huidige ABI, met een capaciteit van
24 m3 per uur, hoeft bij uitbreiding van de SVI niet uitgebreid te worden. In de AB!
wordt door middel van verhoging van de pH en toevoeging van TMT-15 (een
neerslagvormer), ijzerchloride en poly-elektroliet een neerslag van met name
metaalhydroxiden gevormd en afgescheiden. Na ontwatering in een filterpers
resteert een filterkoek met een drogestofgehalte van circa 40%. Ingevolge het
Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) valt deze filterkoek (rookgasrei-
nigingsresidu) in de categorie gevaarlijke afvalstoffen. Deze filterkoek wordt
opgeslagen in een container en afgevoerd naar een voor deze stof geschikte
stortplaats.

I
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Bij het koelen van de rookgassen in de koeltrap komt water vrij. Dit water wordt
(deels) gebruikt als waswater in de rookgaswassers. Het overschot van het relatief
schone water dat ontstaat bij het koelen van de rookgassen wordt direct, of
eventueel na een beperkte behandeling, geloosd op de AWZI-Dordrecht.

Asopslag en -afvoer

De as van het verbrande slib wordt met de rookgassen afgevoerd uit de wervel-
bedoven. Deze as wordt uit de rookgassen afgescheiden in de ketel en het
elektrofilter. De as wordt opgeslagen in twee silo's met elk een volume van 300
m3. Na bevochtiging met gereinigd afvalwater uit de afvalwaterbehandelingsinstal-
latie, wordt de as vanuit deze silo's verladen in containers en afgevoerd naar een
stortplaats. Bij uitbreiding van de installatie wordt de opslagcapaciteit eventueel
vergroot met één of twee silo's van elk 300 m3.

Chemicaliënopslag

De installatie is verder voorzien van opslagmogelijkheden voor de te gebruiken
chemicaliën. Het betreft opslagtanks en -silo's voor natronloog, zoutzuur, zand en
kalk, alsmede kleine opslagvaten (circa 1 m3) voor polyelektroliet, vlokmiddel en
neerslagvormers (TMT-15). De capaciteit van deze opslagvoorzieningen hoeft niet
te worden uitgebreid.

Procesbeheersingssysteem en -registratie

De procesbeheersing van de SVI geschiedt vanuit een centrale controlekamer met
behulp van een automatiseringssysteem. Dit systeem zal bij realisatie van de
vierde lijn uitgebreid worden.

Hulpsystemen
De volgende hulpsystemen zijn voorzien en zullen deels uitgebreid worden:

elektrotechnische installaties;
een persluchtinstallatie;
een bedrijfskoelwatersysteem;
een ketelspuiwaterinstallatie;
brandblusvoorzieningen .

Opties waarmee de installatie voorzien kan worden zijn:
een demi-wateraanmaakinstallatie;

- een hulpstoomketeL.

Gebouwen en infrastructuur

De gehele installatie, met uitzondering van de assilo's, opslagsilo's en opslagtanks,
luchtkoelers, schoorsteen en biofilter, staat opgesteld in een gesloten gebouwen
is voorzien van de benodigde infrastructurele werken en gebouwinstallaties. Figuur
5.2 geeft de ruimtelijke situatie op de locatie weer, na uitbreiding van de SVI.
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5.3 Uitvoeringsvarianten

Het aantal uitvoeringsvarianten dat in aanmerking komt bij de realisatie van een
vierde verbrandingslijn is beperkt. Deze varianten zullen immers moeten passen
binnen de randvoorwaarden die door de huidige installatie worden gesteld.

Als voorwaarde wordt gesteld dat de emissies van de varianten niet groter zijn dan
de emissies van de voorgenomen activiteit.

Als varianten zijn aangemerkt:
het emitteren van de gereinigde lucht van het biofilter via een schoorsteen om
de eventuele geurhinder te verminderen;

verder optimaliseren van het verbrandingsproces om de vorming van NO, te
reduceren;
de installatie van een DeNO,-installatie op basis van inspuiting van ammoniak
in de vuurhaard waardoor de emissie van NO, gereduceerd wordt. De
mogelijkheden voor het plaatsen van een dergelijke installatie zijn reeds voorzien;
het strippen van ammoniak uit het droogdampcondensaat. De vrijkomende

ammoniak kan benut worden als reagens bij een eventuele DeNO,-installatie;
het verwerken van de as om te komen tot nuttige toepassing als bouwstof. Op
korte termijn wordt de toepassing van as in gebonden vorm als vulstof het
meest realistisch geacht. Onderzoek naar deze toepassing is thans nog gaande.
Om de toepassingsmogelijkheden te vergroten kan de as (eventueel in
combinatie met andere reststoffen) gesinterd of verglaasd worden. Deze
technieken gaan echter gepaard met additionele emissies, een hoog energiever-
bruik en hoge verwerkingskosten. Op operationele schaal zijn deze technieken
nog niet in Nederland gerealiseerd.

5.4 Het meest milieuvriendelijke alternatief op de locatie Dordrecht

Het meest milieuvriendelijke alternatief op de locatie SVI-Dordrecht betreft de
voorgenomen activiteit, uitgebreid met de realistisch geachte uitvoeringsvarianten:

de emissie van de gereinigde lucht van het biofilter via een schoorsteen;
verdere optimalisatie van het verbrandingsproces om de primaire emissie van
NO, te reduceren;
toepassing van een DeNO,-installatie volgens het zogenaamde SNCR-principe;
strippen van ammoniak uit het droogdampcondensaat en toepassing van de
daarbij vrijkomende ammonia als reagens in een DeNO,-installatie;
nuttige toepassing van de as van de verbranding.

5.5 Het locatie-alternatief A VR

Technische uitvoering
De realisatie van een tweede SVI in de provincie Zuid-Holland nabij de Afvalver-
werking Rijnmond NV (AVR) te Rotterdam is reeds in het provinciale slibplan als
mogelijkheid aangegeven. In aansluiting daarop wordt in dit MER de realisatie van
een SVI bij AVR als locatie-alternatief beschouwd.

De verwerkingscapaciteit van dit alternatief is gelijk aan de verwerkingscapaciteit
van de uitbreiding van de SVI-Dordrecht. Bij de uitwerking van dit alternatief wordt
verder uitgegaan van een technische opzet die overeenkomt met de huidige SVI.
Voor een beschrijving wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.2.
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Belangrijke technische aspecten die bij de realisatie van een tweede SVI op de
locatie AVR een rol spelen betreffen:

Terrein
Voor de locatie van de SVI komt in principe het terrein ten westen van het
slakkenopslagterrein en ten noorden van het open opslagterrein in aanmerking. De
beschikbare ruimte voor het manoeuvreren van vrachtverkeer ten behoeve van het
laden en lossen is beperkt. Eventueel kan extra ruimte gecreëerd worden door het
dempen van een gedeelte van de St. Laurenshaven.

Energievoorziening (stoom)
Bij AVR kan aangesloten worden op het 27-bar stoomnet. De stoom moet alvorens
te worden benut in de SVI gereduceerd worden naar lObar. Dit punt moet bij een
eventuele realisatie nader uitgewerkt worden, doch heeft geen bijzondere

milieuhygiënische gevolgen.

Koelmogelijkheden
AVR betrekt koelwater van het Scheur (Nieuwe Waterweg). Lozing van koelwater
vindt plaats op het Scheur en op de Sint Laurenshaven. Tengevolge van
thermische effecten door de bestaande koelwaterlozingen in de St. Laurenshaven
wordt uitbreiding van koelwaterlozingen onacceptabel geacht. De situatie rond het
Scheur is minder gevoelig. Nieuwe koelwaterlozingen zijn echter thans gelimiteerd
tot een temperatuurstijging van het ingenomen koelwater van in totaal maximaal
7°C. De maximale temperatuur van het te lozen koelwater bedraagt 30°C.

Alternatieve wijzen van koeling betreffen:
toepassing van droge luchtkoeling zoals toegepast bij de SVI-Dordrecht;

- toepassing van een verdampingskoeltoren.

In dit MER wordt uitgegaan van de toepassing van droge luchtkoeling.

Afvalwaterlozing
Voor de lozing van de afvalwaterstromen wordt in principe aangesloten bij de wijze
van lozing van vergelijkbare afvalwaterstromen door AVR. Het droogdampconden-
saat kan in verband met de hoge vervuilingsgraad niet geloosd worden op opper-
vlaktewater. Bekend is dat het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
plannen ontwikkelt om te komen tot de realisatie van een regionale AWZI (AWZI-
Botlek). Deze AWZI zou medio 1997 gerealiseerd moeten zijn, hetgeen betekent
dat lozing van droogdampcondensaat, eventueel na strippen van ammonia, op deze
AWZI mogelijk zou moeten zijn. Verwacht wordt dat ook de lozing van de andere
afvalwaterstromen, met uitzondering van het hemelwater van daken, op de AWZI-
Botlek 11 zal moeten plaatsvinden. Indien realisatie van de AWZI-Botlek geen
doorgang vindt zal het droogdampcondensaat eventueel samen met de andere
afvalwaterstromen op de locatie behandeld moeten worden, alvorens het geloosd
kan worden op oppervlaktewater.

t) Bij de vaststellng van de capaciteit van de AWZI-Botlek zal rekening gehouden moeten worden met

deze vrijkomende afvalwaterstromen. Een en ander kan pas geconcretiseerd worden als DRSH kiest

voor realisatie van een tweede SVI bij AVR.
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Uitvoeringsvarianten
Evenals voor de voorgenomen activiteit is bij het alternatief AVR een aantal
realistische uitvoeringsvarianten denkbaar. Het betreft in principe dezelfde
uitvoeringsvarianten als aangegeven in paragraaf 5.3 voor de SVI Dordrecht.

Het meest milieuvriendelijke alternatief het locatie-alternatief AVR
Het meest milieuvriendelijke alternatief bij de AVR betreft de hiervoor beschreven
opzet, met dezelfde technische aanpassingen als aangegeven voor de locatie
Dordrecht (zie paragraaf 5.4), echter exclusief de realisatie van een schoorsteen
om de gereinigde lucht van het biofilter op hoogte te emitteren.

5.6 Het nulalternatief

Het nulalternatief betreft de situatie die ontstaat als de voorgenomen activiteit of
de in beschouwing genomen alternatieven en varianten niet uitgevoerd worden.
Dit zou leiden tot een tekort aan regionale slibverwerkingscapaciteit dat varieert
tussen 30.000 en 50.000 ton droge stof per jaar. Dit is in strijd met het beleid
zoals geformuleerd in het provinciale slibplan, dat gericht is op het realiseren van
structurele verwerkingscapaciteit, gericht op maximale volumereductie van het
slib.

Wanneer verwerking van het zuiveringsslib niet door middel van uitbreiding van de
verbrandingscapaciteit plaats kan vinden, zal het slib ofwel dienen te worden
gestort, ofwel buiten de provincie Zuid-Holland dienen te worden verwerkt. Het
betreft een hoeveelheid van 150.000 à 250.000 ton mechanisch ontwaterd
slibmateriaal per jaar. Elders zijn voor deze hoeveelheid geen structurele
verwerkingsmogelijkheden aanwezig.

De afweging ten aanzien van deze mogelijkheden is behandeld in het MER voor het
provinciale slibplan en valt buiten het bestek van dit MER.

5.7 Uitwerking naar de gevolgen voor het mileu

In de navolgende hoofdstukken worden de gevolgen voor het milieu uitgewerkt
naar de van belang zijnde milieu-aspecten. Deze uitwerking wordt afgesloten met
een vergelijking van de uitgewerkte alternatieven.

In het MER zijn de milieu-effecten beschreven voor de maximale hoeveelheid te
verwerken zuiveringsslib. Indien deze hoeveelheid lager uitvalt, blijven de milieu-
effecten binnen de in het MER beschreven effecten.

Voor het nulalternatief geldt dat op de beschouwde locatie het milieu zich zal
ontwikkelen volgens de bestaande toestand en de autonome ontwikkeling.

6. MILIEU-ASPECT - LUCHT

6. 1 Locatie Dordrecht

Bestaande toestand en autonome ontwikkelingen
De kwaliteit van de lucht wordt in de omgeving van de locatie onder andere
bepaald door de emissie van industriële activiteiten, verwarming van woningen,
het wegverkeer en deels door de afvalverbrandingsinstallatie van GEVUDO, de
ziekenhuisafvalverbrandingsinstallatie van ZAVIN en de huidige slibverbrandingsin-

- 19 -



'i.'I' 'I'
11' :1: 'i'

1111,1'

HASKONING
Koninklijk Ingenieurs-

en Architectenbureau

stallatie van DRSH. De luchtkwaliteitsnormen (grenswaarden) worden niet
overschreden. De bijdrage van de verbrandingsinstallaties van GEVUDO, ZAVIN en
DRSH aan de regionale achtergrondconcentratie is beperkt. De bijdrage van de drie
installaties aan de depositie van verzurende stoffen en onverbrande organische
verbindingen bedraagt maximaal 1 %.

Gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit
Bij uitbreiding van de bestaande SVI neemt de uitstoot van de SVI toe met 67%.
De immissieconcentraties nemen toe met circa 25 % in vergelijking met de
bestaande SVI.
Tabel 6.1 geeft de berekende immissieconcentraties in het immissiemaximum
weer. Hierbij moet worden opgemerkt dat bij de berekening er van uitgegaan is dat
de installaties voldoet aan de door de overheid gestelde eisen voor de emissiecon-
centraties (worst-case). In de praktijk is de emissie van de componenten beduidend
lager. Aangezien de huidige SVI slechts voor minder dan 1 % bijdraagt aan de
huidige immissieconcentraties, is het effect van deze toename op de lokale
luchtkwaliteit verwaarloosbaar. De luchtkwaliteitsnormen worden niet overschre-
den. Ook de toename van de deposities blijft in dezelfde mate beperkt.

Tabel 6.1: De maximale bijdragen aan de immissieconcentraties bij de worst-
case emissies van de installaties op de locatie SVI-Dordrecht

locatie SVJ.Dordrecht luchtkwaliteits-
Component norm

huidige SVI totale SVI GEVUOO+ Regionale Grenswaarde
worst-case worst~c8se ZAVIN+ achtergrond. (tJg/m3)

lpg/m'i (31 totale SVI concentratie
lPg/mai worst-case lpg/m'l

fpg/m3J ......

Stof 0,004 0.005 0.02 31 (11 150 jaargemiddelde
Verzurende componenten

HCI 0.008 0.010 0.03 - jaargemiddelde
HF 0.82* 10.3 1,03'10' 3*10-3 - - jaargemiddelde

SO, 0,03 0,04 0.21 10 - jaargemiddelde
NO, 0.16 0.20 1.07 29 - jaargemiddelde
(axeL. DeNOxJ

NO~ 0,06 0.07 0,19 29 jaargemiddelde
(jnel. OeNOx)

NH, 0.004 0.005 0.01 . jaargemiddelde
HneL OeNOx)

Onverbrande organische verbindingen

CO 0.04 0,05 0,14 430 jaargemiddelde
C"Hy 0,008 0.01 0.03 - jaargemiddelde
PAK (21 0.40-10-6 0,51.10-6 '.10-6 400-600.'0.6 1.000.10-6 jaargemiddelde
PCB 0,04*' 0-6 0,05 *, 0'6 0,144'0"6 - jaargemiddelde
PCOD/PCDF O,OS*10-9 O,10.10.g 0,3*10-9 25.10-9 . jaargemiddelde
Metalen

Cadmium 0.04'10 0.05'W O.,.W 0.B'10' 5'10' jaargemiddelde
Kwik 0.04'W' 0,05.10.3 0,1.10-3 - jaargemiddelde
Zink 0.16'10 0.20'10 - 67.10. - jaargemiddelde
Overige zw. 0,81.10.3 1,02.10T 3.10-3 - jaargemiddelde
metalen

(1) Stofdeeltjes c: 10pm.

(2) PAK als benzola)pyreen.

(3) De bijdrage aan de immissieconcentratÎe wordt voor 2/5 veroorzaakt door de uitbreiding en voor 3/5 door de

huidige SVI.
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Gevolgen voor het milieu van het meest milieuvriendelijke alternatief
Bij het meest milieuvriendelijke alternatief wordt uitgegaan van de toepassing van
een DeNO,-installatie. Het verschil met de voorgenomen activiteit wordt dan ook
bepaald door de geringere uitstoot van NO,. De vermindering bedraagt circa 60%.
Uit tabel 6.1 kan worden afgeleid dat het effect van deze vermindering op de
bijdrage aan de regionale achtergrond concentratie echter zeer gering is, omdat de
huidige SVI slechts in beperkte mate bijdraagt aan de NO,-immissie.

6.2 Locatie.alternatief AVR

Bestaande toestand en autonome ontwikkelingen
De luchtkwaliteit in de omgeving van de AVR wordt in sterke mate bepaald door
regionale industriële activiteiten en het verkeer en deels door de AVR zelf. Op basis
van immissieberekeningen kan worden gesteld dat de bijdrage van AVR zelf aan
de regionale achtergrondwaarden beperkt is, onder meer vanwege de bouw van
de nieuwe rookgasreiniging. Een relevante autonome ontwikkeling is de uitbreiding
van de verbrandingscapaciteit door ingebruikname van roosteroven "0".

Gevolgen voor het milieu
Tabel 6.2 geeft de berekende immissieconcentraties in het immissiemaximum
weer. Ook hierbij is uitgegaan van de maximaal toegestane emissieconcentratie.

Tabel 6.2: De maximale bijdragen aan de immissieconcentraties bij de worst-
case emissies van de installaties op de locatie AVR-Rotterdam~ ~),

;/~",m
ii ....

-y r:-:':::i
i.i8T~lt:mati~f ~..... ,::d~~eg,:~ai~

:i2J2~'.;ji:~~ri~;S;i ~f!0;!;
:: ~VI.A VR,\ ::_;~__ ::; achtergro"?:.:',::,

;; .....ii; L~or$t.:ca~_:,::: ;-,;: ?:.:\':~ ::; c()nCintrat'_~i::'" . .;'..:.'.i.;.'.;.'.'.........;;i.,i,
....l¡g/m'I.......,i . ........l¡/m'L

0,02 0.003 0.02 31 (1) 150 jaargemiddelde
Verzurende componenten

HCI~" 0,07 0,006 0,08 - - jaargemiddelde
HF , 2,3*10.3 0,6*10.3 3"10.3 - jaargemiddelde

50z':: 0,33 0,02 0,35 19 - jaargemiddelde

ii~~~, 0,413) 0,12 0,5231 33 - jaargemiddelde
...'.;..........

NCh'::" 0,41 0,04 0,45 33 jaargemiddelde
(incl': DeNOx)

N~~':':"".,.,_. 3,'*10'3 . . jaargemiddelde
(iricl; DeNOx)

Onverbrande organische verbindingen

0,20 0.03 0,22 430 - jaargemiddelde
0,03 0.006 0,04 - - jaargemiddelde

PAK (2) 1,7*10.6 0,3*10.6 1,9*10.6 400-600" 1 0-6 1.000'10' jaargemiddelde

PC8 ,i i.' 0,17*10-6 0,03*' 0-6 0,19*10.6 - . jaargemiddelde
PCOD/PCOFC 0,35"'0.9 0,06.' 0.9 0,39"'0-9 25.'0-9 . jaargemiddelde
Metalen

Cadmium': 0,""'0.3 0,03"'0.3 0,'3"'0.3 0,6"'0-3 5"'0.3 jaargemiddelde
KwÎk.;-. ....... 0,20"'0-3 0,03'" 0-3 0,22"'0.3 2,7"'0.3 - jaargemiddelde

'G n.b. 0,'2"'0-3 n.b. 67"'0.3 . jaargemiddelde
Overige zw. 4.'0.3 0,6.'0.3 4,5.'0.3 - . jaargemiddelde
me"iilleri:(' .

(1) Stofdeeltjes":'O Jlm.

(2) PAK als benzo(a)pyreen.

(3) DeNOx bij AVR is reeds geïnstalleerd, De situatie zonder DeNOx is daarmee niet uitgewerkt.
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De toename van de emissies leidt tot hogere immissieconcentraties in vergelijking
met de immissieconcentraties ten gevolge van de AVR zonder slibverbrandingsin-
stallatie. Deze verhoging is zeer gering in vergelijking met de regionale achter-
grondconcentraties; de bijdrage van de verhoging aan de regionale achtergrondcon-
centratie bedraagt minder dan 1 %. In vergelijking met de regionale achter-
gronddepositie bedraagt de toename van de droge en natte depositie (veel) minder
dan 1 %.

Gevolgen voor het milieu van het meest milieuvriendelijke alternatief
Bij dit alternatief geldt hetzelfde als bij de locatie Dordrecht: de uitstoot van NOx
is 60% lager, echter het effect op de immissieconcentratie is zeer gering, zoals
blijkt uit tabel 6.2.

6.3 Vergelijking van de alternatieven

Uit bovenstaande blijkt dat de verschillen in emissies tussen de alternatieven
beperkt zijn, terwijl de verschillen in immissieconcentraties en daarmee de
optredende effecten uiterst klein zijn.

7. MILIEU-ASPECT - GEUR

7.1 Locatie Dordrecht

De aanvoer van slib vindt in afgesloten containers plaats. De verwerking, inclusief
lossen en opslag van slib vindt plaats in een gesloten gebouw. Potentiële emissie
van geur vindt plaats via het biofilter en de schoorsteen. Uit een recent uitgevoerd
geuronderzoek blijkt dat de emissie van geur ten gevolge van de huidige SVI
Dordrecht zodanig is dat de toelaatbare geurverspreiding (99,5 percentiel van de
1 GE/m3 geur immissiecontour) binnen een afstand van circa 300 m blijft. Deze
geurverspreiding wordt vooral bepaald door de emissie van het biofilter. Door
uitbreiding van de SVI Dordrecht neemt deze afstand toe tot circa 450 m. De
Qeurcontour omvat daardoor een beperkt deel van het recreatiegebied Crayestein-
West. Door toepassing van het meest milieuvriendelijke alternatief (emissie van de
gereinigde lucht van het biofilter via een schoorsteen van circa 25 m) wordt de
grens van de toelaatbare geurverspreiding met meer overschreden.

7.2 Locatie-alternatief AVR

Er zijn geen gegevens voorhanden over de huidige geurbelasting bij AVR. Bij
uitvoering van het locatie-alternatief AVR zal de 99,5 percentiel 1 GE/m3 van de
SVI AVR een afstand van maximaal 300 m beslaan. Bij het meest milieuvriendelij-
ke alternatief op deze locatie is geen verschil in geurverspreiding .
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8. MILIEU-ASPECT - OPPERVLAKTEWATER

8. 1 Locatie Dordrecht

Bestaande toestand en autonome ontwikkelingen
De SVI Dordrecht heeft vergunning voor de afvoer van afvalwater naar de AWZI-
Dordrecht. De omvang bedraagt momenteel circa 295.000 m3 per jaar terwijl
volgens de huidige vergunning 450.000 m3 per jaar is toegestaan. De omvang
wordt bijna geheel bepaald door de stroom bedrijfsafvalwater . Het afvalwater van
de rookgasreiniging wordt bij de SVI Dordrecht voorbehandeld in een afvalwaterbe-
handelingsinstallatie voordat wordt geloosd op de AWZI Dordrecht. De overige
stromen worden direct afgevoerd naar de AWZI. De vervuilingswaarde bedraagt
circa 12.500 inwonerequivalent. De ontwerp-capaciteit van de AWZI bedraagt na
renovatie 210.000 inwonerequivalent. Het gezuiverde water wordt geloosd op de

Beneden-Merwede. De kwaliteit van deze rivier voldoet aan de grens- of
streefwaarden met uitzondering van de concentratie totaal stikstof en ammoniak.
Belangrijke autonome ontwikkelingen zijn de te nemen maatregelen voor de
verscherpte eisen voor de lozing van stikstof en fosfaat. De mogelijkheid wordt
onderzocht om de AWZI-Dordrecht geheel of gedeeltelijk te verplaatsen naar een
nieuwe locatie.

Gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit
Bij uitbreiding van de SVI Dordrecht neemt de omvang van de af te voeren
afvalwaterstroom toe van 295.000 m3 naar circa 500.000 m3 per jaar. De
vervuilingswaarde neemt toe van 12.500 naar circa 21.000 i.e. Dit is circa 10%
van de ontwerp-capaciteit van de AWZI-Dordrecht. Het zuiveringsrendement bij de
AWZI bedraagt voor de meeste stoffen circa 85 % zodat effecten op het
ontvangende oppervlaktewater beperkt zijn. Een uitzondering is de stikstoflozing
aangezien het verwijderingsrendement slechts 37% (voor Kjehldahl-stikstof)
bedraagt. Door de toekomstige aanpassing aan de AWZI in het kader van de
lozingseisen voor fosfaat en stikstof, wordt verwacht dat het verwijderingsrende-
ment zal toenemen.

Gevolgen voor het milieu van het meest milieuvriendelijke alternatief
Bij realisatie van het meest milieuvriendelijke alternatief neemt de lozing van
stikstof sterk af. Het aantal te lozen vervuilingseenheden neemt hierdoor af van
21.000 inwonerequivalent bij de voorgenomen activiteit naar circa 7.100
inwonerequivalent. De bijdrage aan de belasting van de AWZI neemt hierdoor af
van circa 10% naar 4%.

8.2 Locatie-alternatief AVR

Bestaande toestand en autonome ontwikkelingen
Afvalwater van het terrein van de AVR wordt geloosd op de Nieuwe Waterweg
(ter plaatse Het Scheur genoemd) en de St. Laurenshaven. De lozing op Het
Scheur bedraagt circa 143.000 m3 per jaar en bestaat voor 94% uit koelwater. De
lozing op de St. Laurenshaven bedraagt circa 64.000 m3 per jaar en bestaat voor
92% uit koelwater. Het totaal aantal vervuilingseenheden dat geloosd wordt
bedraagt circa 3.700 inwonerequivalent. Uitbreiding van koelwaterlozingen op de

St. Laurenshaven wordt onacceptabel geacht vanwege thermische effecten. De
koelwatersituatie rond Het Scheur is minder gevoelig. Het water van Het Scheur
voldoet in het algemeen aan de kwaliteitseisen met uitzondering van het gehalte
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aan sulfaat en de zware metalen cadmium en zink. Er zijn plannen voor een
regionale afvalwaterzuiveringsinstallatie, de AWZI-Botlek, waar naar verwachting
op termijn (een deel van) het AVR-terrein op wordt aangesloten (zie ook paragraaf
5.5).

Gevolgen voor het milieu
De omvang van de hoeveelheden en vrachten te lozen afvalwater zijn gelijk aan die
van de voorgenomen activiteit, echter lozing kan thans alleen plaatsvinden op
oppervlaktewater. Dit is niet aanvaardbaar zonder aanvullende zuivering. Een

mogelijkheid is aansluiting op de te realiseren AWZI-Botlek. Deze AWZI wordt
volgens de huidige plannen echter niet ontworpen voor het verwerken van het
afvalwater van de SVI. De lozing van afvalwater van een SVI bij AVR dient bij de
besluitvorming over de realisatie nader onderzocht te worden.

Gevolgen voor het milieu van het meest milieuvriendelijke alternatief
Bij het meest milieuvriendelijk alternatief neemt het aantal te lozen vervuilingseen-
heden af van circa 8.500 naar circa 2.900 inwonerequivalent. Zoals hierboven is
aangegeven dient de lozing van afvalwater nader onderzocht te worden.

8.3 Vergelijking van de alternatieven

De hoeveelheid en kwaliteit van het te lozen afvalwater zijn voor beide locaties
gelijk. De lozingssituatie is voor beide locaties echter sterk verschillend. In
Dordrecht wordt het afvalwater gezuiverd in de AWZI voordat op oppervlaktewater
wordt geloosd terwijl bij de AVR aanvullende maatregelen getroffen moeten
worden om lozing op oppervlaktewater mogelijk te maken. Bij het meest
milieuvriendelijke alternatief vindt een belangrijke afname plaats van de lozing van
stikstofverbindingen.
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9. MILIEU-ASPECT - BODEM, GRONDWATER EN RESTSTOFFEN

9.1 Locaties Dordrecht en AVR

Gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit
De uitbreiding van de SVI Dordrecht of de realisatie van de SVI AVR heeft geen
directe invloed op de kwaliteit van de bodem en/of het grondwater ter plaatse. Alle
processen en installaties worden uitgevoerd in een vloeistofdichte hal zodat
emissies worden voorkomen. De enige invloed op bodem en grondwater zijn de
ontgravingen en eventueel de grondwateronttrekkingen tijdens de bouw. Gezien
de beperkte duur van deze activiteiten en de geringe omvang, zijn geen negatieve
effecten te verwachten. De indirecte effecten bestaan uit de droge en natte
depositie van onder andere verzurende stoffen en zware metalen. Zoals in
hoofdstuk 6 is vermeld is de bijdrage aan de achtergronddepositie zeer gering

zodat geen effecten te verwachten zijn.

Voor beide locaties ontstaan dezelfde reststoffen: 20.000-25.000 ton as per jaar,
circa 50 ton rookgasreinigingsresidu per jaar, enkele tonnen vervuild zandbed en
circa 12,5 ton verontreinigd adsorbens per jaar. De verwerking van deze

reststoffen vindt niet op één van de beide locaties plaats zodat lokale effecten van
de reststoffen niet aan de orde zijn.

Met uitzondering van het element kwik worden alle zware metalen vrijwel volledig
(;: 95%) opgenomen in de as. Het restant komt in het rookgasreinigingsresidu.
Voor het element kwik is in figuur 9.1 een balans weergegeven.
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Figuur 9.1 Kwikbalans SVI-Dordrecht (100% = 2,5 mg/kg droge stof ofwel
100 kg per jaar bij de verwerking van 40.000 ton droge stof per
jaar)
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Gevolgen voor het milieu van het meest milieuvriendelijke alternatief
Het meest milieuvriendelijke alternatief gaat uit van nuttige toepassing van de as
waardoor het beslag op stortruimte elders wordt verminderd. Het alternatief heeft
geen afwijkend effect op de bodem- en grondwaterkwaliteit op de beschouwde
locaties in vergelijking met de voorgenomen activiteit.

9.2 Vergelijking van de alternatieven

Er zijn geen verschillen tussen de locaties Dordrecht en AVR voor zowel de
voorgenomen activiteit als het meest milieuvriendelijke alternatief.

10. MILIEU-ASPECT - GELUID

1 O. 1 Locatie Dordrecht

Bestaande toestand en autonome ontwikkelingen
De lokale geluidbelasting wordt vooral veroorzaakt door wegverkeer, railverkeer,
scheepvaart en industriële activiteiten, waaronder de huidige SVI Dordrecht. Er is
een uitgebreid akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelasting op een drietal
referentiepunten.

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting door de huidige SVI ondergeschikt
is aan de overige bronnen en dat de vergunde geluidruimte niet wordt overschre-
den.

Gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit
De geluidbelasting is bepaald voor de onderdelen van de installatie op het terrein
en het transport over het terrein. Tabel 10.1 geeft de geluidbelasting op de in de
huidige vergunning vastgelegde referentiepunten.

Tabel 10.1: Geluidbelasting (etmaalwaarden in dB(A)) van de SVI-Dordrecht op

een drietal referentiepunten

Referentiepunt Huidige SVI SVI - na uitbreiding Huidige vergunning

11 Woonwijk Merwedepolder 34 34 39

12 Baanhoek (Sliedrecht) 40 38 45

13 Baanhoekweg (toegang5. 55 55 55
weg nabij Spoordijk)

De geluid belasting door transport buiten het terrein komt in paragraaf 13 aan de
orde. De geluidbelasting bij de voorgenomen activiteit neemt nauwelijks toe; op
één referentiepunt (12) neemt de belasting zelfs af door de afschermende werking
van de nieuwbouw. De bijdrage van de SVI blijft ondergeschikt aan de overige
bronnen en de nu reeds vergunde geluidruimte wordt niet overschreden.

Gevolgen voor het milieu van het meest milieuvriendelijke alternatief
Het meest milieuvriendelijke alternatief heeft geen invloed op de geluidbelasting
ten opzichte van de voorgenomen activiteit.

I
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1 0.2 Locatie-alternatief A VR

Bestaande toestand en autonome ontwikkelingen
De huidige geluidbelasting op het terrein van de AVR wordt door vergelijkbare
bronnen veroorzaakt zoals genoemd bij Dordrecht. De huidige geluidbelasting door
AVR wordt op de beschouwde referentiepunten niet overschreden. Opgemerkt
wordt dat de geluidsituatie rond de locatie AVR kritisch is.

Gevolgen voor het milieu
Bij realisatie van de SVI bij AVR wordt de geluidbelasting niet significant gewijzigd
doordat de bijdrage van de SVI aan de totale geluidbelasting wederom verwaar-
loosbaar is.

Gevolgen voor het milieu van het meest milieuvriendelijke alternatief
Het meest milieuvriendelijke alternatief heeft geen invloed op de geluidbelasting
ten opzichte van de voorgenomen activiteit.

1 0.3 Vergelijking van de alternatieven

Bij realisatie van één van de alternatieven op de locaties Dordrecht of AVR treedt
geen relevante wijziging op van de huidige geluidbelasting. De vergunde

geluidruimte wordt in alle gevallen niet overschreden.

11 . MILIEU-ASPECT - LANDSCHAP EN ECOLOGIE

11 .1 Locatie Dordrecht

Bestaande toestand en autonome ontwikkelingen
De huidige SVI Dordrecht is gelegen in een industriegebied en wordt omgeven door
onder andere de verbrandingsinstallaties van GEVUDO en ZAVIN en door de AWZI
Dordrecht. De locatie wordt ten noorden en oosten begrensd door de polder Groot
Crayestein en het recreatiegebied Crayestein-West. De afstand totde dichtstbijzijn-
de woon bebouwing bedraagt circa 1 km. De bestaande industriële activiteiten
zullen in de toekomst worden uitgebreid. De ecologische waarde van de locatie is
minimaaL. Op een afstand van circa 2 km bevindt zich een aantal gebieden met een
hoge ecologische waarde zoals de Hollandse Biesbosch.

Gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit
De uitbreiding van de SVI Dordrecht resulteert in extra gebouwen en een
uitbreiding van de bestaande schoorsteen met een vierde rookgaskanaaL. Voor de
visuele gevolgen zijn foto-compilaties gemaakt waaruit blijkt dat de invloed op de
visuele waarneming van zeer beperkte omvang is. Dit kan ook afgeleid worden uit
figuur 5.2 van deze samenvatting.

De bijdrage van uitbreiding van de SVI aan de totale jaargemiddelde immissiecon-
centraties van de meeste stoffen blijkt gering te zijn. Tevens blijkt de geringe
toename van de depositie van deze stoffen als gevolg van de uitbreiding van de
SVI verwaarloosbaar te zijn ten opzichte van de achtergronddeposities. De

effecten van de uitbreiding van de SVI op flora en fauna in de omgeving zullen
verwaarloosbaar zijn.
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Door de vergaande reiniging van het te lozen afvalwater van de SVI, deels in een
eigen installatie en verder in de AWZI-Dordrecht, zijn geen meetbare effecten op
flora en fauna te verwachten. De toename van transportbewegingen is beperkt
zodat extra verstoring niet aan de orde is.

Gevolgen voor het milieu van het meest milieuvriendelijke alternatief
De invloed van het meest milieuvriendelijke alternatief op de luchtkwaliteit, bodem,
grondwater, oppervlaktewater en geluidbelasting wijkt niet af van de invloed van
de voorgenomen activiteit. De lozing van stikstofverbindingen in het afvalwater
neemt af, het verschil is echter niet groot. De invloed op landschap en ecologie is
derhalve zeer beperkt.

1 1 .2 Locatie-alternatief AVR

Bestaande toestand en autonome ontwikkelingen
De AVR is gelegen in het Botlekgebied op het eiland Rozenburg dat wordt
begrensd door de Nieuwe Waterweg, het Hartelkanaal de Oude Maas, het
Calandkanaal en de Maasvlakte. De AVR ligt aan de St. Laurenshaven die in
verbinding staat met de Nieuwe Waterweg. Het Botlekgebied wordt gedomineerd
door chemische industrie. De afstand tot de dichtbijzijnde woonbebouwing is circa
800 m. Het vrij schaars aanwezige groen bestaat uit beplantingen van bomen en
heesters.

Gevolgen voor het milieu van het locatie-alternatief AVR
Voor de realisatie van een installatie zullen gebouwen verrijzen en zal een
schoorsteen worden geplaatst. Het landschap zal hierdoor echter weinig
veranderen omdat het industrieterrein reeds wordt gedomineerd door grootschalige
(petro)-chemische industrie. Uit voorgaande hoofdstukken is gebleken dat de
optredende immissies door de SVI niet leiden tot significante verhogingen. Effecten
op flora en fauna zijn hierdoor niet te verwachten.

Indien het afvalwater niet direct geloosd mag worden op oppervlaktewater maar
via een nog te realiseren afvalwaterzuiveringsinstallatie, zullen de effecten zeer
beperkt zijn. De toename van transportbewegingen is relatief beperkt zodat extra
verstoring niet aan de orde is.

Gevolgen voor het milieu van het meest milieuvriendelijke alternatief
De invloed van het meest milieuvriendelijke alternatief wijkt niet af van de invloed
van het locatie-alternatief AVR.

11.3 Vergelijking van de alternatieven

Alle onderscheiden alternatieven hebben een vergelijkbare, geringe, invloed op
landschap en ecologie.

12. ASPECT - EXTERNE VEILIGHEID

Het belangrijkste aspect met betrekking tot externe veiligheid betreft de opslag van
het mechanisch ontwaterd slib in de bunker. Door (na)gisting van het slib kan
methaan en waterstofsulfide worden gevormd. De concentratie van deze
componenten wordt laag gehouden door afdoende ventilatie van de bunkerruimte.
De methaan- en waterstofsulfide-concentratie in de bunker wordt continu
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gemeten. Bij overschrijding van bepaalde concentraties worden automatisch acties
ondernomen om de concentratie te verlagen (ventilatie) en/of om potentiële
ontstekingsbronnen te vermijden. Op grond van de huidige bedrijfservaringen met
de SVI-Dordrecht kan gesteld worden dat de opslag van slib in een bunker goed
beheersbaar is.

Voor de overige aspecten van de installatie (toepassing van stoom, chemicaliën,
reststoffen, elektrische voeding) geldt dat maatregelen getroffen zijn om storingen
of falen van onderdelen van de installatie te minimaliseren en om eventuele
externe gevolgen te vermijden.

13. TRANSPORT VAN SLIB NAAR DE VERWERKINGSINSTALLATIES

Voor beide locaties is in het MER uitgegaan van de aanvoer van slib over de weg
met behulp van containervrachtwagens. De emissies van luchtverontreinigde
componenten wijken niet af van andere vrachtwagentransporten. De emissies
hebben een diffuus karakter en leiden niet tot significante gevolgen voor het
milieu.

De geluidbelasting als gevolg van slibtransport over de Baanhoekweg te Dordrecht
levert een beperkte bijdrage aan de totale geluidbelasting op de woonbebouwing
langs deze weg. Door uitbreiding van de SVI-Dordrecht zal de geluidbelasting niet
significant toenemen.

Als alternatieven zijn in het MER tevens uitgewerkt:
gedeeltelijke aanvoer per spoor en over de weg;

- gedeeltelijke aanvoer over water en over de weg.

De mogelijkheden voor alternatieve vormen van transport zijn beperkt, gelet op de
ligging van de AWZI's en de relatief korte transportafstanden. Alleen voor slib
afkomstig van de AWZI-Houtrust (Den Haag) en de AWZI's in de regio Leiden
bieden deze alternatieven enig perspectief.

Uit de vergelijking blijkt dat alternatief transport weinig zinvol is. Het mogelijke
voordeel ten aanzien van de verminderingen van de emissies van het transport en
de geluidbelasting is beperkt van omvang. Bovendien ontstaan nieuwe problemen
(geluid, geur, veiligheid) bij de overslagpunten.

14. VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN, VOORKEURSALTERNATIEF

In het MER is een vergelijking gemaakt tussen de in aanmerking komende locaties
(SVI-Dordrecht en AVR) en is een vergelijking gemaakt met het meest milieuvrien-
delijke alternatief. Tenslotte wordt het voorkeursalternatief van DRSH geformu-
leerd.

14.1 Vergelijking Dordrecht - Rotterdam

Bij de uitwerking van de milieuhygiënische aspecten is geconcludeerd dat de
gevolgen voor het milieu voor beide locaties beperkt zijn. Ook zijn de verschillen
tussen beide locaties beperkt.

- 29 -



'1:1:1. HASKONING
11' :1', 'i'

1111,1' Koninklijk Ingenieurs-
en Architectenbureau

De verschillen kunnen als volgt worden beschreven:
Oppervlaktewater; Zoals aangegeven in paragraaf 8 is de lozingssituatie op dit
moment voor de locatie SVI-AVR minder gunstig dan voor de locatie SVI-
Dordrecht;
Energie; Bij de locatie AVR wordt kwalitatief hoogwaardiger stoom toegepast
dan nodig is ten behoeve van de voordroging van slib. De locatie AVR is
daardoor kwalitatief minder gunstig;
Direct ruimtegebruik; Uitbreiding van de SVI-Dordrecht sluit aan op de huidige
SVI. Een aantal algemene voorzieningen hoeft niet meer gerealiseerd te worden,
terwijl bij de locatie AVR deze voorzieningen nog gerealiseerd moeten worden;
Ruimtelijke inpasbaarheid; Voor beide locaties geldt dat ontsluiting via bestaande
infrastructuur plaats kan vinden. Realisatie van een SVI op de locatie AVR in
plaats van uitbreiding van de SVI-Dordrecht, leidt bij uitsluitend vervoer van slib
over de weg tot circa 10% minder tonkilometers;

BedrijfszekerheidIcontinuïteit; Een belangrijk punt in de afweging tussen de
realisatie van een SVI bij AVR of uitbreiding van de SVI-Dordrecht is in hoeverre
de continuïteit van de slibverwerking verzekerd is. Hierover kan worden
opgemerkt dat door de opzet van de SVI-Dordrecht in separate verwerkingsstra-
ten, bij storingen aan één straat slechts een deel van de verwerkingscapaciteit
wegvalt. Met uitzondering van calamiteiten (brand en dergelijke) kan gesteld
worden dat hiermee de continuïteit is gewaarborgd. Realisatie van SVI-AVR
brengt echter vanzelfsprekend een verhoging van deze zekerheid met zich mee.
De continuïteit van de slibverwerking kan echter mede gewaarborgd worden
door afspraken te maken met beheerders van elders in Nederland gerealiseerde
en/of te realiseren slibverwerkingscapaciteit;
Financieel-economische aspecten; De realisatie van een SVI bij AVR zal hogere
investeringskosten en exploitatiekosten met zich mee brengen dan uitbreiding
van de SVI-Dordrecht.
Een nauwkeurige kostenberekening is thans niet op te stellen vanwege het
ontbreken van voldoende harde investeringsramingen. Een grove raming geeft
aan dat de exploitatiekosten voor een tweede SVI 10-20% hoger zullen liggen
dan bij uitbreiding van de SVI-Dordrecht.

14.2 Vergelijking voorgenomen activiteit en meest milieuvriendelijke alternatief

In deze paragraaf wordt een vergelijking gemaakt tussen het meest milieuvriendelij-
ke alternatief en de-voorgenomen activiteit. Voor het alternatief SVI-AVR komt de
vergelijking met het meest milieuvriendelijke alternatief op die locatie overeen met
die op de locatie Dordrecht.

De belangrijkste verschillen kunnen als volgt omschreven worden:
Lucht; Door optimalisatie van het verbrandingsproces en toepassing van een
DeNO,-installatie wordt de emissie van NO, gereduceerd tot minimaal 40% van
de emissie van de voorgenomen activiteit. Daar staat een beperkte schoorsteen-
emissie van ammoniak tegenover;
Geur; Door de grotere verspreiding van de geuremissie van het biofilter bij
toepassing van het meest milieuvriendelijke alternatief, wordt de eventuele
geurhinder van de SVI verder beperkt;
Oppervlaktewater; Door het strippen van ammoniak uit het condensaat van de
droogdampen wordt de te lozen vracht aan ammoniak verminderd. De
vrijgekomen ammoniak kan naar verwachting worden benut in de DeNO,-

installatie;
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Reststoffen; Er wordt uitgegaan van de nuttige toepassing van de as waardoor
het verbruik aan stortruimte verder wordt beperkt;
Landschap en ecologie; Ten gevolge van de verdergaande reductie van de
emissie naar de lucht van NOx en lozing van ammoniak op oppervlaktewater zijn
de effecten op ecologie in principe minder dan bij de voorgenomen activiteit. Het
effect op landschap en ecologie zal echter niet waarneembaar zijn;
Energie; Het toepassen van een DeNOx -installatie en het strippen van het
condensaat van de droogdampen gaat gepaard met een toename van het
gebruik aan energie. Daarnaast is elektrische energie nodig voor het bedrijven
van de DeNOx-installatie. Voor het strippen van het condensaat van de
droogdampen (en eventueel het afvalwater van de rookgaswassers bij
toepassing het SN CR-proces) is stoom benodigd, chemicaliën en extra
koelvermogen;
Technische aspecten; Voor de bij het meest milieuvriendelijke alternatief
toegepaste technieken geldt dat slechts beperkte relevante ervaring opgedaan
is. Dit brengt met zich mee dat aan de toepassing van deze technieken een tech-
nisch risico verbonden is.
Financieel-economische aspecten; Op dit moment zijn onvoldoende gegevens
beschikbaar om de financiële gevolgen voor de uitvoering van het meest milieu-
vriendelijke alternatief te kunnen beoordelen. Verwacht wordt dat de ex-
ploitatiekosten zullen toenemen.

14.3 Voorkeursalternatief

Mede op grond van de resultaten van het MER is door DRSH een voorkeursalterna-
tief geformuleerd dat nauw aansluit bij de voorgenomen activiteit zoals omschre-
ven in dit MER. Het voorkeursalternatief vormt de basis voor de vergunningaanvra-
gen. In grote lijnen wordt dit voorkeursalternatief als volgt gemotiveerd:
1 . DRSH kiest voor uitbreiding van de SVI-Dordrecht, met een nominale

ontwerpcapaciteit van 30.000 ton droge stof per jaar, om het tekort aan
verwerkingscapaciteit voor zuiveringsslib in de provincie Zuid-Holland op te
kunnen vangen. Deze keuze is gemotiveerd in paragraaf 3.3;

2. de technische uitvoering van de installatie komt overeen met de uitvoering

van de huidige SVI;
3. op grond van de resultaten van het MER acht DRSH het installeren van een

DeNOx-installatie niet noodzakelijk. Het realiseren van een DeNOx-installatie
bij de uitbreiding hangt samen met de eventuele plaatsing van een DeNOx-
installatie bij de huidige SVI. Hierover vindt overleg met het Bevoegd Gezag
plaats;

4. de huidige afvalwaterbehandelingsinstallatie wordt niet uitgebreid. De

kwaliteit van het condenswater van de koeltrap (koelwater) is zodanig dat
lozing op de AWZI zonder verdere reiniging mogelijk wordt geacht. Door deze
directe lozing kan de spui van de rookgaswassers zodanig beperkt worden dat
de huidige ABI niet hoger belast hoeft te worden dan de ontwerpcapaciteit;

5. DRSH gaat uit van de lozing van het droogdampcondensaat op de AWZI-
Dordrecht. De vermindering van de vuillast, door behandeling van het
droogdampcondensaat, wordt door DRSH nog nader onderzocht;

6. de berekende geurhinder als gevolg van de SVI wordt acceptabel geacht,

mede gelet op de onnauwkeurigheden in de gehanteerde geuremissieconcen-
traties;
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7. de as van de verbranding wordt vooralsnog gestort op een stortplaats. DRSH

onderzoekt de mogelijkheden voor nuttige toepassing;
8. transport van zuiveringsslib naar de SVI vindt plaats over de weg met behulp

van vrachtwagens. Alternatief transport wordt niet zinvol geacht, zoals
gemotiveerd in hoofdstuk 13.

15. OVERZICHT VAN DE LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE, MONITORING EN
EVALUATIE

Bij het opstellen van het MER is een aantal leemten in kennis en informatie
geconstateerd. Het betreft:

de hoeveelheden zuiveringsslib; onzekerheden in de prognoses worden vooral
veroorzaakt door de onzekerheden in de toename van de hoeveelheid slib ten
gevolge van defosfateringsprocessen bij AWZI's en de onzekerheid in de
hoeveelheden industrieel zuiveringsslib. De hoeveelheid slib door defosfatering
zal eind 1995, één jaar na de introductie, duidelijker worden;
samenstelling zuiveringsslib; Het drogestofgehalte en het gehalte organische
stof bepalen in grote mate de werkelijke capaciteit van de SVI. De SVI bezit een

zekere mate van flexibiliteit om variaties op te kunnen vangen;
alternatieve verwerkingstechnieken zijn minder ver ontwikkeld dan verbranding.
Voor een aantal milieuhygiënische aspecten is onvoldoende informatie over de
alternatieve technieken beschikbaar;
het definitief ontwerp van de SVI ligt op dit moment nog niet vast. Het betreft
punten die geen significante verschillen in gevolgen voor het milieu opleveren;
voor een aantal componenten zijn onvoldoende achtergrondgegevens bekend
van de lokale luchtkwaliteit en depositie. Daarom zijn in het MER regionale en
landelijke gegevens gebruikt;
de gebruikte verspreidings- en depositiemodellen kennen een aantal beperkingen,
vooral voor de component stof;
de toekomstige lozingssituatie voor beide locaties is thans nog niet geheel
duidelijk. Voor de locatie AVR betreft het de eventuele ontwikkeling van een
regionale AWZI en voor de locatie Dordrecht de eventuele aanpassing of
verplaatsing van de AWZI-Dordrecht;
het beleid ten aanzien van de verwerking en toepassing van reststoffen is thans
nog niet vastgesteld. Ten aanzien van de beschikbare verwerkingstechnieken is
vaak slechts beperkte informatie beschikbaar.

Bovengenoemde leemten zijn van dien aard dat de besluitvorming geen belemme-
ring hoeft te ondervinden. Door middel van monitoring en evaluatie achteraf
kunnen de verwachte milieu-effecten vergeleken worden met de werkelijk
optredende milieu-effecten. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de gegevens
die door DRSH worden geregistreerd als onderdeel van het milieuzorgsysteem.

¡,
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