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Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) in de 
gelegenbeid een toetsingsadvies uit te brengen over het milieu-effectrapport (MER) ten behoeve 
van de besluitvorming over de verwerking van kwik- en cadmiumvrije, primaire batterijen door 
Nedstaal B.V. te Alblasserdam. 
Overeenkomstlg artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied 1k u hierbij het advies van de 
Commissie aan. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructleve bijdrage te leveren aan de besluitvor
mingo Zij zal gaarne vememen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. 

Secretariaat: Arthur van Schendelstraat 800 
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1. INLEIDING 

De initiatiefnemer, Nedstaal B.V. te Alblasserdam, heeft het voomemen om op 
haar terrein aan de rlvier 'De Noord' over te gaan tot grootschalige verwerking 
van kwik- en cadmiumvrije, prlmaire batterljen doortoevoegingvan deze batte
rijen aan bestaande elektro-smeltovens voor de produktie van ongelegeerd en 
laag-gelegeerd staaldraad uit secundaire grondstoffen (voomamelijk staal
schroot). De maximale verwerkingscapaciteit kan 9.200 ton batterljen per jaar 
bedragen. 

Voor deze activiteit heeft de initiatiefnemer een milieu-effectrapport (MER) op
gesteld. Gelijktijdig met het MER zijn vergunningaanvragen op grond van de 
Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) in
gediend bij het coordinerend bevoegd gezag: het college van Gedeputeerde Sta
ten van Zuid-Holland. Voor het verkrijgen van een Wm-vergunning is een ver
klaring van geen bedenkingen van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimte
lijke Ordening en Milieubeheer vereist. 

Bij brlefvan 6 september 1995 (zie bijlage 1) is de Commissie voor de milieu
effectrapportage (m.e.r.) door het coordinerend bevoegd gezag in de gelegenheid 
gesteld advies uit te brengen over de volledigheid enjuistheid van het MER. Het 
MER heeft in de perlode van 11 september tot en met 8 oktober ter inzage gele
gen (zie bijlage 2). 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. De 
samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3, waarin tevens een overzicht wordt 
gegeven van de belangrijkste projectgegevens. De werkgroep treedt op namens 
de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit advies 'de Commissie' ge
noemd. 

De Commissie heeft beoordeeld of het MER voldoende informatie bevat om de 
besluiten te nemen en daarbij op grond van artikel 7.26 van de Wm getoetst: 
• aan de rlchtlijnen voor het MERl], zoals vastgesteld in december 1994; 
• op eventuele onjuistheden2

]; 

• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER3
]. 

Er zijn bij het bevoegd gezag twee inspraakreacties binnengekomen (zie bijlage 
4). Tijdens de openbare zitting op 26 september 1995 wenste geen van de 
(ambtelijke) aanwezigen het woord. 

In hoofdstuk 2 van dit advies wordt het hoofdoordeel over het MER gegeven. 
Hoofdstuk 3 bevat enkele aanbevelingen voor de besluitvorming. 

1 Wm, artlkel 7.23, lid 2. 

2 Wm. artlkel 7.23, lid 2. 

3 Wm, artikel 7.10. 
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2. HOOFDOORDEEL OVER HET MER 

Naar het oordeel van de Commissie bevat het MER Batterijenverwerking Ned
staal B.V. Alblasserdam voldoende informatie voor een volwaardige plaats van 
het milieu-aspect in de besluitvorming. 

De Commissie onderschrijft het belang van de aspecten welke een rol zullen 
spelen bij de monitoring en evaluatie achteraf, zoals beschreven in § 8.1. en 
§ 8.2 van het MER (pagina 103, 104). 

De Commissie doet enkele aanbevelingen die in de besluitvorming kunnen wor
den betrokken. 

3. AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUITVORMING 

3.1 Acceptatie 

Het is van belang dat in de praktijk door metingen de aannames ten aanzien 
van de kwik- en cadmiumgehaltes van te verwerken partijen batterijen (met na
me alkaline batterij en) worden geverifieerd. Daarop kunnen kwaliteitseisen (ac
ceptatiecriterla) voor het kwik- en cadmiumgehalte worden gebaseerd. Vooral 
voor te verwerken prlmaire batterijen uit het buttenland is een garantie voor 
de kwaliteit van belang. 

3.2 Emissie van stof en dioxinen 

Blijkens het MER za1 door de verwerking van primaire batterijen de stofemissie 
naar de lucht relatief sterk toenemen ten opzichte van de stofemissie bij de ver
werking van aIleen schroot na uitvoering van het Bedrijfsmilieuplan. Bij volledi
ge implementatie van het BedrijfsmiUeuplan za1 de schrootverwerking 
(circa 325.000 ton per jaar) volgens het MER resulteren in een stofemissie van 
circa 22 ton per jaar. De (extra) verwerking van 9000 ton primaire batterijen 
per jaar zal de stofemissie naar verwachting (weer) doen toenemen tot circa 33 
ton per jaar. 

De emissie-gegevens van reguliere (via de schoorsteen) en diffuse stofstromen 
zijn gebaseerd op metingen tijdens een praktijkproef en op grond van aanna
men over het rendement van afzuigtng en de effectiviteit van het stoffilter. 
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Daarom beveelt de Commissie aan in de aanloopfase van de batterijenverwer
king nadere stofmetingen te verrichten. Op grond van de resultaten van deze 
metlngen en van nader onderzoek is nader te bezien of verdere beperking van 
de stofemissies door wijziging in de procesvoering dan weI nadere mitigerende 
maatregelen mogelijk en wenselijk is4

). Volgens de Commissie verdient daarbij 
tenminste nog verbetering van de batterijdosering de aandacht. bijvoorbeeld 
dosering via een gesloten systeem. Ook zou bijvoorbeeld na kunnen worden ge
gaan of het mogelijk is de batterijen in een charge van 1000 kilogram te dose
ren bij de tweede toevoeging van schroot in plaats van in twee charges. 

De Commissie heeft een aantal onduidelijkheden in het MER geconstateerd in 
de gegevens over de emissies van stof en dioxines. Hoe deze emissies zijn bere
kend en op grond van welke aannames en uitgangspunten wordt niet inzichte
lijk gemaakt. De opstellers van het MER hebben op verzoek van de Commissie 
een toelichtlng op de dioxine- en stofgetallen gegeven. Met deze toelichtlng zijn 
naar de mening van de Commissie de betreffende onduidelijkheden weggeno
men.Wel valt op dat de berekende dioxine-getallen een factor lager l1ggen dan 
de gemeten getallen (mediaan 0.02 ng TEQ/mo3). Het is aan te bevelen de ge
meten waarden te gebruiken als basis voor de te verwachten immissies. De 
Commissie adviseert de door haar verkregen toelichtlng bij de ter visie legging 
van de ontwerp-beschikkingen openbaar te maken. 

Tenslotte wordt in het MER (zie pagina 95 en andere) gesteld dat de alternatie
ven voor afgasreiniging om de dioxine-emissie verder te beperken. zullen leiden 
tot meer gevaarlijk afval dat moeilijk is te verwerken. Deze stelling verdient een 
nadere onderbouwing. Een aandachtspunt daarbij is of de bij het schoonmaken 
vrijkomende depositie in de hal voor hergebruik in aanmerking komt. 

4 Zie bijlage 4. inspraakreactie nr. 2. 
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BIJLAGEN 

bij het toetsingsadvies 
over het milieu-effectrapport 

Battertjenverwerking Nedstaal B.V. 
te Alblasserdam 

(bijlagen 1 tim 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 6 september 1995 waarln de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies ult te brengen 

Koningskade 1 
Pos1buli 90602 

2509 LP Den Haag 
Telefoon 070 441 66 11 

Commissie voor de Milieu-effectrapportage 
>;ostbus 2345 
3500 GH Utrecht 

Dienst 
Afdeling 

Contactpersoon: 

Dienst Water en Milieu 
Algemeen Beleid en 
Coordina ti e 
H.D. Oosthoek 
070 - 4417644 

ingekomen: 

nummer 

dossier 

kople naar : 

Ons kenmerk:59458 

Doorkiesnr. 
Onderwerp Milieu-effectrapport / vergunningaanvraag Wm, 

Provincie Zuid-Holland 

Wvo en Wwb ten beboeve van Nedstaal te Alblasserdam gelegen 
aan de rivier "De Noord". 

's-Gravenhage, 6 september 1995 

~er voldoening aan de desbetreffende bepalingen van de Wet milieubeheer 
(Wm) doen wij u hierbij toekomen een exemplaar van de door Nedstaal 
ingediende vergunningaanvragen Wet Milieubeheer (kim) I Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo) en de Wet op de waterhuishouding (Wwh) alsmede het 
c.b.v. de besluitvorming over de vergunningverlening voor de 
batterij enverwerking opgestelde Milieu-effectrapport (MER). 
Nedstaal B. V . heeft een aanvraag voor verandering van de inrichting, mede 
strekkende tot vervanging van eerder verleende vergunningen voor de 
inrichting (art. 8.4.1. Wet milieubebeer) ingediend. 
De batterijenve:-",rerking is een nieuwe activiteit biz:nen de inrichting. 

Het MER en de vergunningaanvragen zijn bij ons op 3 juli 1995 ingediend . 

Gelet op artikel 7.18 en 7.28 van de Wm en 4.5 van de Awb delen wij u mee 
da t het MER aanvaardbaar is en de vergunningaanvragen ontvankelijk zijn 
bevonden door de bevoegde instanties. 

Tevens bebben wij bet MER en de vergunningaanvragen bekend gemaakt. 

Het MER en de vergunningaanvragen alsmede de overige van belangzijnde 
stukken van 11 september 1995 tot en met 8 oktober 1995 ter inzage worden 
gelegd. Het toetsingsadvies van uw commissie zien wij tegemoet v~~r 20 
november 1995. Tevens zal er een openbare zi tting worden georganiseerd . 
Voor plaats, datum en tijdstip en overige gegevens dienaangaande verwijzen 
wij u naar bijgevoegde bekendmaking die in de Nederlandsche Staatscourant 
en huis aan ~(UjSb aden is verschenen. 

#,-

C
~edep~~-;,;::> . t df1"""ZUid-Holland, 

.;...' - ~,.. 

<-... - .... <-~ 
". 

ir. H. H. J. M. Goumans 

H., !ijlbouw lIn d. koning,/lie.de I, m.t tilt op.nb,er \lef\lOer blreillblU \II, de lramlijnen 1 In 9 

In de bu,lijn.n HI, 6S . 67. 8B, 90, 95 , 2"0 , 2'" en 2"2 Het Ilgt op rulm 10 mlnuten lopen van 5111iol'l D.n Hllg CS 



BIJLAGE 2 

Openbare kennisgeving van de toetsingsprocedure 
in Staatscourant nr. 171 d.d. 5 september 1995 

~~ 
Provincie Zuid-Holland 

INSPRAAK MILlEU-EFFECTRAPPORTAGE 

Batleri jonvsrworklng. 
"' !'lod, I .. ' a.v. ;elegon .an de 1M., '0. N~d·. 1< Alblasse'dam "oeh 
, J kel VOOlMJ1'\.Io em Ofo'et t8 gailn. tot gtOotscJ'\&~ge- ~erwetkln9 \lIn koHik en 

cadmlumvr1je plimalf-e ba1111!1 -:ilon~ 0& reaUsDtla ViIIn de.z,e g'OOl~C:"IIJQe 
baUDrlJenyarworking bet&.kant sen WIJllglng o.nnen de bes.lunda 
s18allubril,lk. eBll \Ian de prOGe.se e"~du:n \fUn NMfs.lallil B.V. 
De VOOIg.r.omon V6rWOrkingsc:apaell l,'lit bedta.agr cl,ClI 6.000 ton baJlerijen 
"'" , • • , (nwcirnUl B.SOC Ion pet 1""1. 
Procedure. 
Nedstaal B.V. heeft asn aanvraag voor verandering yan de inrichting, 
made strekkende tot varvanging van eerder verleande vergunningen \laor 
de inrichling (Brt. a.4.1. WeI milleul>el>eelj Ing •. dlorl\'l. VO<Jf da gtinore 
inrichting van Nedstaa.l B.V~I waartllnnen de b!lUorijenvorwer1Qog eel"! 
nieuwe aclivilelt 10 • .tjn ve<gUnnl""OlHWl agon Ingodland op g,ond van d. 
WeI milieubehee, (W"'I. de WeI ~'onvein'gin!l oppoMoklowa,o,en (Wvol 
en de WeI op de wa,ernuisl)oudlr1g, Voor do bMlul\vo,rriing OVOf de 
batterijenverwerking is een Milieu·effeclrappor1 (MER) opgesteld. 
waarvoor in december 1994 door de bevoegde instanties de richtlijnen 
t.ljn vastgnteld. Gedep!Jleorde SI3tan ."an 2~d~Hotland cOOrdlnllren de 
voorbe,eidlog on boltano.'lng von hoI MER en dO vergurvllng •• ,,,,.gen. 
Hel MER on delltl'gunnlng . .. nv,agnn , ljn door d. lnlli,Uef""",.,. 
Nedsl.al a.v .. op 3 lull 19115 inge<l(ondbl) d. provine e Zuld·H"land. 
Hel MER on d. Vorgunnlng •• nvrllgon zijn door d. bGv",""d. "'t""U.s 
Banvaardbaar respeclievelijk onlvankelijk verklaard. 

Het bevoogd gezGO nuuiS". rut overleg mel de in\tiatilllfnernor, b:ekend de 
besluitvOtm4ng~Q'mf," als bedoeld art, 3.28 Algomone- WOI beStUUf51eCht 
(Awb) io. 7.:14-2 Wm ciPil,ond van artikel 3.29 Awl> mel 2 rna.lldO" 
Ie varlengen. 

Inzage. 
Hat MER en de vergunnrngaanvragen liggen van" september 1995 '01 
en mel 8 oktober 1995 gedurende vier weken tar inzage op de volgenda 
ploalsen: 
• Provinciehuis. kamer 0432. Koningskade 1 Ie 's-Gravenhage, 

tel.nr.: (070) 4416697: 
• Rijkswaterslaal. directie ZUld-Holland. Boompjes 200 te Rotterdam. 

tel.nr.: (01014026200: 
- Gemeenlesecrelarie van Alblasserdam. Corlgene 2, 

lel.nr.: (01859) 21200: 
_ Milieudienst Zuid-HoJland·Zuid. Weizlglweg 33 Ie Dordrecht, 

lel.n,.: (0781311599. 
Buiten kantooruren is inzage van de slukken mogelijk na telefonische 
afsp,oak. 

Inspraak. 
Schriftelijke opmerkingen over het MER voor de batterijenverwerking kunt 
u van 11 seplember lY95 lot en mel B oklobor t995 indienen bii 
Godepulee,de Slalen van Zuid·Holiand. Koningskade 1. 
25.96 AA '.·Gravenhage. 
Uw persoonlijke gegevens worden niet bekend gemaakt als u daar In een 
apans brief bij de bedenkingen om vraagl. 

MOndDUng~ Dpmefkw.gen tan aanzien van het MER kunt u naBr voren 
brong"" t1fdeno _ Oponb",. zining die plaalsvindl op 26 seplember 1995 
om , 6.00 uur In do ,'udszaaI van het gameantehuis van de gameante 
AlbiasserdBm. Cortgene 2 Ie Alblasserdam. 
Wij willen . r voar ail. dIricIeUlkhoid op dat In do hrerbovon genoemae 
InSpl'aal<lormijn . n tilde"" d. openbare .1111"" alloon opmolk!ngon ove, 
hOI MEA voor d. benonl o"orwe,klng ... 11 d. ordo '''In. o. opmotklngen 
kUMan slochto beuol<klng hobban op bol fliot ooJdoen van hOI MER .. n 
d. weH"ii'" 'egelS. mode gotel 01> d. '''ud ... · g.g.v.~ richllljnen. don wOl 
op on/uI.!hodon die It<II tappan be ... l. Bedonllingon ton unzlen """ de 
Dal'1gevr4,Jgdt 'YsrguMnQ:lu, voor do aeht~ intlc-hllng kurmon worc:lat"l 
gamaalrt v,;anar 1'10' mom61'l1 dal de onlwarp.oollcn£kklngOl'l 181 In.z.agl 
IIggen. 
NB g8~mde I~umijn liggen het MER. de vergunningaanvragen en de 
QY8riOYi alukke~ lei I02age op de hierboven genoemde plaatsen van 
leriruagoB l~bj"'g le \ aan hel einde van de termijn waarbinnen beroep 
tegen de beschikklngen kan worden ingesteld. 

Inlichlingen. 
Voor naders inlichtingen en kopieen van de ler Inzage gelegde stukken 
kunl u zich wenden 101 de heer H.D. Ooslhoek. lel.nr.: (07014417644 of 
mevrouw S. Verser. teLm.: (070) 4116697. 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Nedstaal B.V. te Alblasserdam 
Adviseur Initiatiefnemer: Tauw milieu B.V. 

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

Besluit: vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en eventueel de Wet verontreiniging opper
vlaktewateren 

Categorie Besluit m.e.r.: e1B.4 

Activiteit: Het verwerken van kwik- en cadmiumvrije. primaire battertjen in de bestaande in
richtingen aan de rivier "De Noord" te Alblasserdam. 

Procedurele gegevens: 
brief bevoegd gezag met verzoek om advisering: 6 september 1994 
kennisgeving startnotitie: Staatscourant nr. 171 d. d. 7 september 1994 
inspraaktermijn: 12 september 1994 tot en met 10 oktober 1994 
informatiebijeenkomst belegd: nee 
einde wettelijke adviestermijn: 14 november 1994 
bevoegd gezag vraagt (uiteindelijk) advies voor: 14 november 1994 
richtlijnen advies uitgebracht op: 17 november 1994 
richtlijnen vastgesteld in: december 1994 
briefbevoegd gezag met verzoek om advisering: 6 september 1995 
kennisgeving MER: Staats courant nr. 171 d.d. 5 september 1995 
inspraaktermijn: 11 september tot en met B oktober 1995 
hoorzitting(en) belegd: ja. d.d. 26 september 1995 
einde wettelijke adviestermijn: 20 november 1995 
bevoegd gezag vraagt (uiteindelijk) advies voor: 20 november 1995 
toetsingsadvies uitgebracht: 6 november 1995 

Bijzonderheden: Nedstaal B.V. is een bestaand schrootverwerkend bedrijf. In het produktie
proces voor ongelegeerd en laag gelegeerd staaldraad zullen kwik- en cadmiumvrije batterijen 
worden toegevoegd. Het MER bevat voldoende informatie voor een volwaardige plaats van het 
milieu-aspect in de besluitvorming. De mOnitoring en evaluatie achteraf van met name de 
stofemissies blijft bij implementatie een aandachtspunt. 

Samenstelling van de werkgroep: 
Ing. J. van Erkel (richtlijnenfase) 
Ing. P.J. Meijer 
Ing. E.M. Mastenbroek (voorzitter) 
Ir. A. Verbeek 
Ir. W.J. Vervetjes 

Secretaris van de werkgroep: Ing. P.H.M. Raeven (richtlijnenfase) en ir. R.I. Seijffers (toet
singsfase) . 



BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1. 950914 Ministerie van Landbouw. Natuurbe- Dordrecht 950925 
heer en Visserij. directeur Zuidwest 

2. 951010 Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 951017 
Alblasserdam 


