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commissie voor de milieu-effectrapportage 
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254446 

onderwerp 
Toetsingsadvies over het MER definitieve 
opslagja.rostet en awn-gtps Budelco 

aan het provinciaal bestuur 
van Noord-Brabant 
Post bus 90151 
5200 MC 's-HERTOGENBOSCH 

uwbrief 
d.d. 11febrnari1994 

doorkiesnr. 
030-347622 

onskenmerk 
U290-94/0d/yh/537-54 

Utrecht, 
12 april 1994 

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) in de 
gelegenheid een toetsingsadvies ult te brengen over het milieu-effectrapport (MER) ten behoeve 
van de besluitvorming over de definitleve opslag van 'historisch' jarosiet en afvalwaterneutrali
satlegips (awn-gips) op het lndustrieterreln van de zinkfabriek Budelco. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet Milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de 
Commissie aan. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvor
ming. Zij zal gaarne vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. 

Afschrift aan: Waterschap de Dommel 

Secretariaat: Arthur van Schendelstraat 800 
Utrecht, tel.: 030 - 347 666 
Telefax: 030 - 33 12 95 

-

Hoogachtend, 

ir. K.H. Veldhuis, 
voorzittervan de werkgroep m.e.r. 
definitieve opslagjarosiet en awn-gips 
Budelco 

Correspondenlie-adres: 
Postbus 2345 

3500 GH UTRECHT 



Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 

definitleve opslagjarosiet en awn-gips Budelco 

Acivies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieu-effectrapport 

definitleve oplagjarosiet en awn-gips Budelco, 

uitgebracht aan het provinciaal bestuur van Noord-Brabant (coordinerend) en het Water

schap de Dommel door de Cornmissie voor de milieu-effectrapportage; namens deze, 

de werkgroep m.e.r. definitieve opslagj arosiet en awn-gips Budelco 

de secretaris de voorzitter 

drs.M.Odyk ir. K.H. Veldhuis 

Utrecht, 12 april 1994 
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1. INLEIDING 

Sinds 1973 slaat de zinkfabriek Budelco te Budel de bij zijn produktieproces 
ontstane afvalstofjarosiet op, in bekkens op zijn bedrijfsterrein te Budel. In de 
loop van de tijd waren reeds drie van deze bekkens aangelegd, toen de m.e.r.
plicht ging gelden voor dergelijke activiteiten. Bij de aanleg van elk van de bek
kens werden telkens betere beschermingsmaatregelen tegen bodemverontrei
ntging genomen. Het eerste bekken is in de loop van de tljd lekgeraakt. 
Ook gtps dat bij neutralisatie van afvalwater ontstaat, wordt nu eveneens tijde
lijk opgeslagen in bekkens. Dit betreft de awn-gipsbekkens 1 en 2. 
Voor besluitvorming over een definitieve voorziening (stort) voor deze afvalstof
fen wordt de procedure van milieu-effectrapportage (m.e.r.) toegepast. Hierbij 
zijn de provincie Noord-Brabant (voor vergunntngverlening ingevolge de Wet 
milieubeheer) en het waterschap De Dommel (voor vergunningverlening inge
volge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren) bevoegd gezag; de provincie 
vervult de rol van coordinerend bevoegd gezag. 

De m.e.r. -procedure is gestart in 1993 met de bekendmaking van de startnotitle 
en de vaststelling van de richtlijnen voor het milieu-effectrapport (MER). Op 1 7 
februari 1994 is per openbare kennisgeving aangegeven, dat de vergunntng
aanvragen te zamen met het MER ter inzage zijn gelegd1 

}. 

Dit is het advies van de Commissie voor de m.e.r. over het MER. De Commissie 
is op 11 februari in de gelegenheid gesteld het MER te toetsen2

]. Het toetsings
advies is opgesteld door dezelfde werkgroep van de Commissie voor de m.e.r., 
die het bevoegd gezag eerder over de richtlijnen voor het MER heeft geadvi
seerd3]. De werkgroep treedt op namens de Commissie en wordt in de rest van 
dit advies ook aangeduid als 'de Commissie'. Het is de taak van de Commissie 
om het MER te toetsen op: 
• de richtlijnen: 
• de wettelijke vereisten voor een MER4

]: 

• eventuele onjuistheden in het MER 

Voor meer informatle over het project en de procedure wordt verwezen naar de 
bijlagen. 
Conform artikel 7. 26 van de Wet milieubeheer heeft de Commissie bij dit advies 
de via het bevoegd gezag ontvangen opmerkingen over het MER in beschouwing 
genomen5

]. 

1 Zie bijlage 1 bij dit advies. 

2 Zie bijlage 2 btj dtt advies. 

3 Zte btjlage 3 btj dit advies. 

4 Zie Wet milleubeheer, artikel 7. l 0, lid 1. 

5 Zie bijlage 4 btj dit advies. 
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2. HOOFDOORDEEL OVER BET MER 

Het MER biedt voldoende infonnatie om de milieubelangen een volwaardtge 
plaats te geven in de besluitvorming. Het is een goed leesbaar en helder inge
deeld document. 
De Commissie kan de conclusies van het MER onderschrijven, dat op de zeer 
korte tot middellange termijn (dat wil zeggen tot 250 jaar) in situ sanertng ten 
minste evenveel milieubescherming biedt als overslag naar nieuwe bekkens (en 
aanzienlijk minder inspanning kost). 
Aangezien in de loop van de Ujd onzekerheden en leemten in kennis een steeds 
duidelijker rol gaan spelen is zo'n conclusie voor de lange tot zeer lange termijn 
niet te trekken. Mede in verband met deze onzekerheden en leemte in de kennis 
is een goed evaluatie- en nazorgprogramma (zie § 3. 4) van groot belang. 

3. AANDACBTSPUNTENBLJ DE UITWERKING 

3.1 Inleiding 

Dit hoof dstuk bevat aandachtspunten by de uitwerking van het ult te voeren 
alternatief, bij de vervolgbesluiten en uitvoertngsmaatregelen. 

3.2 Varianten en alternatieven 

Enkele additionele argumenten voor bet niet verder in beschouwing nemen van 
varianten en alternatieven in het MER zijn sterker aangezet dan op grond van 
de wegtng van andere argumenten had kunnen warden verwacht. Dit geldt by
voorbeeld voor: 
• het argument, dat er extra zettingen optreden by het aanbrengen van een 

leeflaag in de bovenafdichting6]. Aangezien voor de zetting ten gevolge van 
het gehele jarosietpakket slechts 20 cm wordt verwacht, zal de zetting tenge
volge van deze leeflaag niet veel bedragen; 

• bet argument, dat bij een bovendrainage in een bed van drainagezand per
colatiewater ult een eventueel lek in de onderafdichting zich sneller zou 
kunnen verspreiden7

]. Alhoewel dit op zichzelf juist is, zal de drainerende 
werking van de bovendrainage bij aanbrengen van een laag drainagezand 
aanmerkelijk effectiever zijn. Hierdoor wordt dan ontwatering van het jaro
sietpakket bespoedigd; 

• het argument tegen de versnelde overslag, dat voor de ontwikkeling van een 
goede ontgravingsmethode voor de onderste lagen van de bestaande jaro
sietbekkens vertraging zal ontstaan8

]. 

In deze gevallen is echter op andere, tevens in het MER aangegeven gronden, 
wel duidelijk, waarom de varianten minder aantrekkelijk zijn. Voor de totale af
wegtng zijn er daarom geen consequenties. 

6 MER, bladzijde 126- 127. 

7 MER, bladzijde 105. 

8 MER, bladzijde 147. 
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Het MER bescbrijft naast enkele integrale altematieven en varianten by de over
slag vanjarostet ook een aantal algemeen uitvoerbare va.rianten9

]. In een van die 
laatste vartanten wordt een belangrtjk deel van de kelderassen en van bet slib 
ookgebruikt in de afdicbttngsconstructle van de bekkens. Deze variant beeft de 
voorkeur beeft van de tntttatlefnemer, maar de tecbntscbe mogelijkhetd eivan 
moet nog worden ondenocbt. 
Utt bet MER ts tevens dutdelijk, dat na een periode van circa ttenjaar de emis
stes ult de kelderassen vele malen groter kunnen zijn dan die uit de jaro
siet/ gips-bekkens. 
De Commtssie meent daarom, dat bet MER de variant met bergtng van kelder
assen terecbt bescbouwt als milieuvriendelijker en gaat eivan uit, dat deze tn
formatle ult bet MER bij de besluitvormtng gebruikt zal worden. 

Het ts dutdelijk, dat op dtt moment voor een adequate bebandeltng van de afval
stoffen van de zinkproduktie (oxysmeltproces) geen financieel-economiscbe 
mogelijkheden bestaan. De Commissie gaat eivan uit, dat in de komende 250 
j aar opnieuw zal worden bezien, of de in situ opslag een verantwoorde oplosstng 
is, en in boeverre door bebandeling van de afvalstoff en de uitlogtngsrisico's aan 
de bron kunnen worden bestreden (zie § 3.4). Hierdoor ontstaat bet rtstco, dat 
een gedeeltelijke bebandeling nu bet toekomstig gebruik van jarosiet zou kun
nen blokkeren. Daarom onderscbrijft de Commissie de conclusie van het MER, 
dat behandeltng van de afvalstoff en op dit moment minder zinvol is. 

3.3 Milieu-effecten 

Het zou inzichtelijker zijn geweest om in plaats van of als aanvulltng op voor
spelltngen over de verspretdtng van zink1°] voorspelltngen over de verspreiding 
van cadmium (als biologtsch gevaarlijker stof) in het MER te vinden. De Com
missie gaat er in haar toetstng van uit, dat de cadmiumverspreidtng zich laat af
leiden uit de inf ormatie over de zinkverspreiding11

). 

9 VooreenovenichtzieMER§ 12.2. 

10 MER. onderanderefiguur 10.7.3, 10.8, 12.3.2. 

11 Dit is inmiddels mondeling bevestigd door Budelco. Bij de omrekening kan figuur 10.2 worden uit het MER wor
den gebruikt. 
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3.4 Evaluatle en nazorg 

Uit het MER komt naar voren, dat op korte tot middellange termijn de milieu-ef
fecten van in situ opslag (dat wil zeggen opslag in de bestaande bekkens) 
minder ernsUg zyn dan die van overslag (en eventuele behandeling). 
Op lange tot zeer lange termijn echter is die conclusie niet goed te trekken. Op 
die termijn spelen zulke grote onzekerheden en risico's (bijvoorbeeld overstro
ming), dat een verwerking of inertisering (thermische of chemische immobilisa
tie) vanuit het milieubelang wenselijk zou zijn. In eerdere m.e.r.-procedures 
heeft Budelco duidelijk gemaakt, dat een op dit moment beschikbare verwer
kingsmethode (het oxysmeltproces), die leidt tot een verkoopbaar eindprodukt, 
financieel-economisch onhaalbaar is. Daarnaast bestaat onduidelijkheid over 
de effectlviteit van inertisering op de zeer lange termijn. 
De Commissie gaat er echter wel van uit, dat in het kader van de evaluatie en 
nazorg in de loop van de komende 250 jaar op gepaste tijdstippen opnieuw zal 
worden overwogen- op basis van de dan beschikbare technologie en binnen de 
dan geldende technische, milieuhygienische en financieel-economische om
standigheden - of de definitieve stort van j arosiet en awn-gips nog een verant
woorde oplossing is. 

Het MER geeft helder aan, dat de nazorg bij de definitieve opslag nog niet geheel 
is geregeld, en dat er verscheidene leemten in kennis zyn. De Commissie gaat 
etvan uit, dat een aantal organisatorische, financiele, juridische en technische 
aspecten van de nazorg wordt opgehelderd by de beschikking over de vergun
ningaanvragen. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de situa
tie waarin Budelco de zinkproduktle voortzet en de situatie waarin deze pro
duktie moet worden beeindfgd. 

De effectiviteit van het geohydrologisch beheerssysteem (GBS) is van wezenlijk 
belang voor het niet (verder) verspreiden van de verontreinfging uit de opslag
bekkens. Het GBS is gemodelleerd op basis van een aantal aannamen over de 
ondergrond. De Commissie onderschrijft het belang van voortzetting van evalu
erende metingen om na te gaan, of de effectiviteit van bet GBS (gebaseerd op de 
aannamen over de ondergrond) voldoende is. 

Het MER geeft aan, dat ter controle op de werking van de onderafdichting ook 
bemonstering van een referentie-pellbuts stroomopwaarts zal plaatsvinden12

). 

Duidelijk is, dat een referentie-peilbuis niet voldoende zal zijn voor een adequa
te bemonstering. De Commissie beeft begrepen, dat dit ook niet bedoeld was 
door Budelco en gaat ervan uit, dat in het definitleve controleprogramma op dit 
punt verbetertngen kunnen worden aangebracht. 

De Commissie beveelt aan om via bet evaluatieprogramma ook de kwaliteit te 
controleren van het hemelwater dat via de bovenafdicbting wordt afgevoerd. 

12 MER,§ 8.4.1, biz. 120. 
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BIJIAGEN 

bij het toetsingsadvies over het 
milieu-effectrapport 

defmitleve opslag jarosiet en awn-gips 
Budelco 

(bijlagen 1 t/m 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 11 febraarl 1994 waarln de Comm.Issie 
in de gelegenheld wordt gesteld om advles ult te brengen 

Provincie 
Noord-Brabant 

Provinciehu'-S 
Brabanllaar. · 

Correspondentie-adres 
Poslbus 90 · :.-

5200 MC 's-Herlogenbos.:
Telelax 073 - 12 32 -°' 

Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer Telefoon 073 - 81 28 · 2 

Ons kenmerk: 254446 
Uw kenmerk : -

De Commissie voor de milieu-effect
rapportage 

Afdeling LGM t.a.v. drs. M. Odijk 
Postbus 2345 Doorkiesnr.: 812732 

Bijlagen div. 3500 GH UTRECHT 
Datum 11 februari 1994 
Onderwerp Aanvragen om vergunningen 

ingevolge de Wet milieubeheer en 
de Wet verontreiniging opper
vlaktewateren (WVO) 
(artikel 7.17 Wet milieubeheer 
en artikel 3.17 Algemene wet 
bestuursrecht) . 

Geachte heer/mevrouw Odijk, 

Comm!ssia voor de 

milieu-eff ectrapport: JO 

Hierbij doen wij u toekomen een exemplaar van de aanvragen om ver
gunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de WVO en het daarbij 
behorende Milieu-ef fectrapport van Budelco BV te Budel voor het 
definitief opslaan van historiscil jarosiet en gips op het industrie
terrein (zinkfabriek) Budel-Dorplein gelegen aan de Hoofdstraat 1 te 
Budel. 

De aanvragen en het Milieu-effectrapport zijn bij ans binnengekomen C? 
1 februari 1994. 

De leges voor vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer zulle~ 
binnenkort bij af zonderlijk schrijven in rekening warden gebracht. 

Wij verzoeken u ans te adviseren over de volledigheid en de juistheid 
van het Milieu-effectrapport ten laatste vijf weken na afloop van de ~n 
de kennisgeving aangegeven termijn. Wij vragen in het bijzander uw 
verif icatie van de conclusie in het MER welke inhoudt dat in situ sa~e
ring van bestaande jarosietbekkens milieuhygienisch gelijkwaardig is 
aan overslag. 

Tevens delen wij u, mede namens het dagelijks bestuur van het 
waterschap De Dommel, rnede dat deze bescheiden op 17 februari 1994 
bekend zullen warden gemaakt. 

DiJ anlwoord s v p onderwerp, datum en krn1r:-'e'K var~ ot:. s :y1ei '•'•Y'rl'! dr~:' 

l3ankrela11es ING Rekening nr 67 45 60 0113 Postoa11k '" 1Q70FF 
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Bijgaand treft u aan de kennisgeving inzake de terinzagelegging van 
daze documenten. Zoals uit de kennisgeving blijkt, zal op 8 maart 1994 
een openbare zitting warden gehouden. Voor plaats en tijd verwijzen wij 
kortheidshalve naar de kennisgeving. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
bet hoofd van c afdeling 

Lucht, Gelui~~~tin~ 

ir. H.D.M. Maas. 

Btjlage 1, biz. ti 



BIJLAGE 2 

Openbare kennlsgeving van de startnotitle In Staatscourant nr. 34 
d.d. 17 febmarl 1994 

Noord-Brabant • 
Wet milieubeheer en Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren 
Gedeputeerde Staten van Noord-Bra
bant en het dagelijks bestuur van het 
waterschap De Dommel maken het vol
gende bekend. 
Op l februari 1994 zijn bij hen vergun
ningen krachtens bovengenoemde wet
ten aangevraagd door Budelco BY te 
Budel voor het definitief opslaan van 
2.260.000 ton historisch jarosiet en 
300.000 ton gips op het industrieterrein 
(zinkfabriek) Budel-Dorplein gelegen 
aan de Hoofdstraat 1 te Budel. 
Tevens is bijgevoegd het Milieu-effec
trapport behorende bij deze aanvragen. 
Gedeputeerde Staten treden op als 
col)rdinerend gezag bij de behandeling 
der aanvragen. 
Aanvragen en het MER en bijbeho-

rende stukken liggen vanaf 21 febiuari 
1994 ter inzage in: 
in het gemeentehuis te Bude), Capucij
nerplein I op werkdagen van 9 tot 12 
uur, op maandagavonden van 18 tot 
19.30 uur en voorts op andere tijden na 
telefonische afspraak; 
bij de secretarie van het waterschap De 
Dommel, Molenpad 8 te Boxtel op 
werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 
tot 16 uur; 
in de bibliotheek van het provinciehuis 
te 's-Hertogenbosch, Brabantlaan l, op 
werkdagen van 9 tot 17 uur. 
Gedurende vier weken na 21 februari 
1994 kunnen opmerkingen naar aanlei
ding van het MER schriftelijk worden 
ingediend bij Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant, Brabantlaan l, 5216 
TV 's-Hertogenbosch. 
Men kan verzoeken zijn persoonlijke 
gegevens niet bekend te maken. · 
Voorts zal op 8 maart 1994 om 20.00 
uur een openbare zitting worden 
gehouden in het gemeentehuis te Budel. 
Tijdens deze zitting kunnen mondeling 
opmerkingen worden gemaakt naar 
aanleiding van het MER. Tot zes 
weken nadat de beschikkingen van 
Gedeputeerde Staten en het waterschap 
De Dommel zijn bekendgemaakt, blij
ven de stukken tijdens kantooruren ter 
inzage liggen. 
's-Hertogenbosch, februari 1994. 



BLJLAGE3 

Projectgegevens 

Inltlatlefnemer: Budelco B.V. 

Bevoegd gezag: College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant (coordine
rend) en waterschap De Dommel 

Beslult: vergunntngverlening tngevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontretruging opper
vlaktewateren 

Categorle Beslult m.e.r.: 19.2 

Actlvltelt: De afvalstof jarosiet is sedert 1973 opgeslagen in bekkens op het bedrijfsterrein van 
Budelco. Drie van deze bekkens waren reeds aangelegd, toen de m.e.r.-plicht ging gelden voor 
dergelijke actlviteiten. De voorzieningen tegen bodemverontreiniging waren by elk nieuwer bek
ken beter. Het eerste bekken is 1n de loop van de ty d lekgeraakt. In de procedure wordt ook geke
ken naar de opslag van het gips, dat bij neutralisatie van het afvalwater ontstaat, en dat even
eens in bekkens ligt opgeslagen. Dit betreft de afvalwaterneutralisatie(= awn)-gipsbekkens 1 en 
2. De m.e.r.-plichtige activiteit betreft een definitieve voorziening (stort) voor deze afvalstoffen. 

In de afgelopenjaren heeft Budelco (gedeeltelijk) m.e.r.-procedures doorlopen voor besluiten 
over 
• de aanlegvan een nieuw jarosietbekken (bekken 4a) en verwerking vanjarosiet, awn-gips 

en kelderassen met behulp van het zogeheten oxysmeltproces (afgerond met aanleg van 
het nieuwe bekken en duidelijkheid dat het oxysmeltproces economisch onhaalbaarwas); 

• de verwerking vanjarosiet te zamen met andere afvalstoffen (zogeheten co-treatment) in 
het oxysmeltproces (procedure afgebroken omdat ook deze optie economisch onhaalbaar 
bleek); 

• tngebruilmeming vanjarosietbekken 4a voor permanente opslag vanjarosiet (afgerond 
met vergunntngverlening). 

Budelco heeft inmiddels duidelijk gemaakt, dat er perspectieven bestaan voor het in gebruik ne
men van een ander erts (met minder ijzer), waardoor het ontstaan van jarosiet kan worden voor
komen. Dit zinkconcentraat zou vanaf 1998 gebruikt moeten gaan worden. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 26 augustus 1993 
richtlijnenadvies uitgebracht: 21 oktober 1993 
richtlijnen vastgesteld: december 1993 
kennisgeving MER; 17 februari 1994 
toetsingsadvies uitgebracht: 12 april 1994 

Bljzonderheden: In het richtlijnenadvies wordt ingegaan op zowel de mogelijkheden om het ja
rosiet en awn-gips in volledig nieuwe stortvoorzieningen op te slaan als om ter plekke van de 
huidige bekk.ens nieuwe stortvoorzieningen te maken. Aangezien de bedoeling is om de afval
stoffen voor In principe oneindige tijd op te bergen vraagt de Commissie by haar advies de visie, 
zowel van de overheden als van Budelco, op het beheervan het terrein op lange termyn. 
In de richtlijnen is het accent gelegd op vergelyking van de milieu-effecten op lange termijn van 
enerzijds overslagvan residuen naar nieuwe bekk.ens en anderzyds opslag In de bestaande bek
kens. 



SamensteWng van de werkgroep: 
ir. J.W. Asslnk 
tr. W. van Duijvenbooden 
prof.dr.ir. J. de Graauw 
prof.dr. W. Semen 
ir. K.H. Veldhuis (voorzitter) 

Secretarls van de werkgroep: drs. M. Odijk. 

Bijlage 3, blz.11 




