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Utrecht, 
6 jull 1995 

Met bovengenoemde brtef stelde u, als coordinerend bevoegd gezag, de Commissie voor de mi
lieu-effectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het mi
lieu-effectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over uitbreiding produktiecapacitelt 
van MDI door ICI Holland B.V. te Rotterdarn-Botlek. 
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
mingo Zij zal gaame vememen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. 

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

ir. K.H. Veldhuis 
voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Uitbreiding MDI-installatie te Rotterdarn-Botlek 

Correspondentie-adres: 
Postbus 2345 

3500 GH UTRECHT 
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Toetsingsadvies over het milieu -effectrapport 

Uitbreiding produktiecapaciteit van MDI 

door leI Holland B.V. te Rotterdam Botlek 

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

de uitbreiding van de MDI installatle door leI Holland B.V. te Rotterdam Botlek, 

uitgebracht aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland (CO(lr

dinerend bevoegd gezag) door de Commissie voor de milieu-effectrapportage; namens deze, 

de werkgroep m.e.r. uitbreiding MDI-installatle te Rotterdam Botlek 

de secretaris de voorzitter 

fr. K.H. Veldhuis 

Utrecht, 6 juli 1995 
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INLEIDING 

ICI Holland B.V. Rozenburg Fablieken heeft het voornemen am de produktie 
van MDI te verhagen door het realiseren van een nieuwe produktiefaciliteit op 
hun terrein te Rotterdam-Botlek naast de bestaande MDI-installatie. De voorge
nomen uitbreiding betreft een produktiecapaciteit van 160.000 ton. 

De nieuw te realiseren produktie-eenheid zal worden geintegreerd met de reeds 
bestaande installaties. De realiseling van een geintegreerde installatie is vol
gens het Beslutt Milieu-effectrapportage m.e.r.-plichtig. 

De m.e.r. wordt gekoppeld aan de te nemen besluiten op aanvragen am vergun
ningen krachtens de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging opper
vlaktewateren (Wvo). 

Bij briefvan 15 mei 1995 werd de Commissie in de gelegenheid gesteld am ad
vies uit te brengen over het milieu-effectrapport (MER). Dit advies is opgesteld 
door een werkgroep van de Commissie m.e.r .• verder te noemen 'de Commissie'. 

De Commissie heeft beoordeeld of het MER voldoende informatie bevat am de 
besluiten te nemen en daarbij op grand van artlkel 7.26 van de Wm getoetst: 

aan de richtlijnen voor het MERl). zoals vastgesteld op 21 februari 1995; 
op eventuele onjuistheden2

]; 

aan de wetteUjke regels voor de inhoud van een MER3
]. 

BiJ de opstelling van het advies zijn de inspraakreacties, die via het bevoegd 
gezag zijn ontvangen, betrokken. 

Wm, artlkel 7.23, lid 2. 

Wm, artlkel 7.23, lid 2. 

Wm. artlke17.10. 
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HOOFDLlJNEN VAN DE TOETSING VAN HET MER 

Ret MER biedt voldoende infonnatie voor het volwaardig meewegen van het mi
lieubelang bij de besluitvorming over de ingediende aanvragen om vergunning 
ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

TOETSING VAN BET MER OP ONDERDELEN 

In het voorgaande hoofdstuk heeft de Commissie aangegeven dat haar oordeel 
over de inhoud van het MER positief is. Niettemin mist zij bij een paar onder
delen van het MER infonnatie. 
De Commissie acht het ontbreken van die infonnatie, mits deze beschlkbaar 
is op het moment van vergunningverlening ingevolge de Wm en Wvo, niet van 
zodanig belang, dat niet tot besluitvorming kan worden overgegaan. 

Overstortfrequentie 
Op bladzijde 54 van het MER (onderaan) staat vermeld dat de huidige droog
weerafvoer (dwa) naar de awzi circa 4500 m3 /dag bedraagt. 
Door de bouw van de MDI-2, alsmede door een aantal andere uitbreidingen 
neemt de totale dwa toe tot circa 6275 m3 /dag. Deze waarde valt duidelijk on
der de maximale hydraulische capaciteit van de installatie van 7320 m3 /dag. 
De resterende capaciteit is dus beschikbaar voor de zuivering van verontreinigd 
hemelwater en eventuele onvoorziene strom en. 
Uit de aanvraag voor de Wvo vergunning (deel 2, bladzijde 9) blijkt dat onder 
de huidige omstandlgheden bij een dwa van 4500 m3

/ dag de regenoverstorten 
met een frequentie van gemiddeld 6 a 7 maal per jaar in werking treden. In 
deze situatie wordt er ongezuiverd afvalwater direct op het oppervlaktewater 
overgestort. 
Deze frequentie van 6 a 7 maal is gekoppeld aan de situatie waarin de hydrau
lische overcapaciteit van de awzi 7320 - 4500 = 2820m3

/ dag bedraagt. In de 
nabije toekomst bedraagt deze nog slechts 1045 m3 /dag (7320 - 6275). 
DUidelijk is dat dit zonder maatregelen zal leiden tot een sterke toename van 
het aantal malen dat er jaarlijks ongezuiverd rioolwater via de regenoverstorten 
op het oppervlaktewater zal worden geloosd. Dergelijke ongezuiverde lozingen 
kunnen leiden tot een ernstige verontreiniging van oppervlaktewater en water
bodem. 

Ret is in praktijk in soortgelijke situaties gebruikelijk door middel van een mo
delmatige rekentechniek te bepalen hoe vaak ongezuiverd rioolwater via regen
overs torten op het oppervlaktewater zal worden geloosd. 
Aan de hand van de berekende resultaten kan een indruk omtrent de nadeUge 
milieugevolgen worden verkregen. De Commissie vindt het onjuist dat dit in het 
MER niet is gedaan en dat is verwezen naar 'leemten in kennis'. 
De Commissie is van mening dat bovenvermelde ontbrekende informatie en een 
globale beschrijving van mogelijk te treffen maatregelen op het moment van 
vergunningverlening beschikbaar moet zijn. 
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Feno! 
In tabel 5.2 op bladzijde 70 van het MER, waarin de waterkwaliteitsgegevens 
worden getoetst, is verzuimd de grenswaarde voor fenol op te nemen. Deze 
waarde bedraagt 211g/1 (3e Nota Waterhuishouding en Evaluatienota Water). 
Ook in tabel 5.3 op bladzijde 71 is verzuimd onder de waterbodem-kwaliteits
doelstellingen de streefwaarde voor fenol op te nemen. Deze waarde bedraagt 
0 ,05 mg/kg (Evaluatienota Water). 
Het ontbreken van deze waarden valt temeer op omdat de met het afvalwater 
geloosde hoeveelheid fenol zal toenemen. 
De MDI-2 wordt als uitbreiding met een factor 2,6 in het MER gepresenteerd 
(bladzij de 55). Wanneer men ook rekening houdt met de uitbreiding van MDI -I, 
dan neemt de totale produktiecapaciteit voor MDI op deze locatie met een factor 
3,47 toe. Door de extra invloed van een toename van het fenolgehalte van de 
aniline neemt echter de fenolvracht naar de awzi in totaal toe met een factor 
5,76. 
Op grond van de aanname dat het zuiveringsrendement van de awzi voor fenol 
gelijk blijft, neemt daarmee ook de fenollozing naar het oppervlaktewater van 
de Brittaniehaven met dezelfde factor 5,76 toe. 

In het MER wordt gemist een toelichting op de toename van het fenolgehalte 
in de aniline en tevens een beschouwing over de mogelijkheid om ook in de toe
komst uit te gaan van aniline met dezelfde zuiverheid als thans, dan weI met 
een hogere zuiveringsgraad. 
Gemist wordt tevens aandacht hiervoor bij de altematieven (altematief qua 
grondstoffenkeuze, zie § 2.2 van de richtlijnen). 
Tenslotte worden ook de consequenties met betrekking tot het fenolgehalte van 
het ontvangende oppervlaktewater gemist. De Commissie adviseert ook deze in
formatie op het moment van vergunningverlening beschikbaar te hebben. 

OVERIGE OPMERKINGEN 

De Commissie constateert dat er, hoewel hier in de richtlijnen, § 6.1 laatste 
aandachtstreepje, expliciet naar gevraagd wordt, in het MER weinig aandacht 
is besteed aan de gevolgen voor het milieu tijdens de aanleg- en opstartfase, 
het proefdraaien, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. 
Bij nadere bestudering is de Commissie tot de conc1usie gekomen dat de te ver
wachten milieu-effecten gering zijn. Dit als gevolg van het feit dat er aIleen in 
beperkte mate extra CO word geemitteerd onder bovenvermelde omstandighe
den. 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 15 mei 1995 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

Konlngskade 1 

PO$tbus 90602 
2509 lP Den Haag 
Tlillefoon 070 4416611 

Provincie Zuid·Holland 
Dienst Water en Milieu 

Commissie voor de Hilieu-effectrs poor t ~rr~I~~_ Ccmmis~:i'~ \'oor de 
Postbus 2345 ~I= 
3500 GH Utrecht 

",,, -'. - --'"·~e 

16 MEi "199f - -
Dienst: 
Afdeling 

Dienst Water en Hilieu ~,,lCenmeiT(:1I55:r 
Algemeen Beleld en m.l .. 
Coord ina tie dossier 

I------l-~~ Contactpersoon: S. Veraar 
Doorkiesnr . 070 - 4416697 kopie naar ; 

Onderwerp Hilieu-effectrapport/vergunningaanvragen 1m . Wvo 
en EVR ICI Holland BV c.b . v . verhogen produktie HOI . 

's-Gravenhage, 15 mei 1995 

Ter voldoening san de desbetreffende bepalingen van de Wet milieubeheer 
~m) doen wij u hierbij toekomen een exemp1aar van de door ICI Holland B.V. 
ingediende vergunningaanvragen Wet Hilieubeheer (Wm) en Wet verontrelniging 
oppervlaktewateren ~vo), een Extern Veiligheldsrapport (EVR) alsmede het 
t . b . v . de vergunningverlening opgestelde Hilieu-effectrapport (HER). 
De vergunningaanvragen hebben betrekking op het verhogen van de produktie 
van XVI door het: realise~en Vall een nieuwe produktiecapaciteit naast de 
bestaande HDI-lnstallatie op het terrein Rozenburg Fabrieken te Rotterdam
Botlek. 

Het HER, de vergunningaanvragen en het EVR zijn bij ons op 13 april 1995 
ingediend . 

De aa.nvrager heeft, met gebruikmaking van art. 19.3 van de Wet 
milleubeheer, verzochc om geheimhouding van een aantal gegevens uic het: 
EVR. Hierop Is door ons positief beschikt. 
De stukken die w~J u toezenden c.b.v. d e advisering bevatten deze 
vertrouwelijke gegevens(de rode pBgina's achter in het EVR) . Wij verzoeken 
u derhalve hiermee rekening te houden en de stukken niet meer te 
verspreiden dan hoogst noodzakelijk. 

Gelet op artikel 7 . 18 en 7 . 28 van de Wm en 4.5 van de Awb delen wij u mee 
dat het HER aanvaardbaar is en de vergunningaanvragen ontvankelijk zijn 
bevonden door de bevoegde Instanties. 

Tevens hebben wij het HER en de vergunningaanvragen bekend gemaakt. 

Het HER, de vergunningaanvragen en het EVR alsmede de overlge van 
belangzijnde stukken zullen van 22 mel 1995 tot en met 19 juni 1995 ter 
inzage worden gelegd. Voor overige gegevens dienaangaande verwijzen wij u 
naar bijgevoegde bekendmaking die in de Nederlandsche Staatscourant en huls 
san huisbladen is verschenen. 
Wij zien uw toestingsadvles van uw commissie uiterlijk 24 ju1i 1995 
tegemoet. 

/ / ir. H. H. J. f'!:. Coum:::ns 

Htl gebouw aan d. konlng , ~"d. Is m.t h.t opt"b .. ar VUVOIU b.r.ikb .. .. r vi .. d, \nmlijnen 1 e n 9 

en d. buslilnen 111, 6S , 61 , ee, '0. 95. 240, 2 .. 1 tl'l 242 Hel IIgi op (ulm 10 mlnuten lopen viln st.' ion 0," H. ag CS . 
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BIJLAGE 2 

Openbare kennisgeving van de toetsingsprocedure in Staatscourant nr. 94 
d.d. 16 mel 1995 

INSPRAAK MILlEU·EFFECTRAPPORTAGE 

lei Holland B,V. heefl he' voomemcn om d~ produktlO van MOl ~1 
Provincie Zuid-Holland 

" ,(> vemogon <loot he! real;s",on van een nl<!tJWC produkti .. lacil~oil op hoI 
, , l em1ln ROlonbUl'g Fabtickcn 10 Rotterdarn·Botiek. De nleuwe r .. Drick zal 

worden opgcrlchl ".asl de btlslaande MO!-lnGI.Uatle. MOl is de 
v!!namelnanm voor eon Danlal di-'en m~tvOUdig luncllonel. vloclbate 
lsocyaf\l!l1lvcrt:>lndlngon (dilonyl·melhaan-<jl·lsocyanaal) die gebrulkl 
wo,d"" voor vcrvnasdiglng van polyurclhaan. 
De nieuwe produktlofa<:niloil dienl als eon gcinl"9"""de chemische 
Inslallali. Ie worden wAlO\Iwd en vall d<!<ttalliC ender hoi 'Sesluil 
mnieu.effocllappor1a,ge·. De v()C)/l/etlOmen uilbreldlng balrell een 
produktiecapac~e~ van 166:000 Ion. 

Procedure. 
Veo< deze uilbrcldlng rlln vergunningaarwragen Ingedlend op grand van 
de Wei mUIeubehoef (Wm) en de Wei vcconlroinlglng opptmllaktewal",on 
(Wvo), Voor de btlslultvormlng over deze ve'llunnlng""nvrngen Is ceo 
M,neu..,lleclrappon (MEfl) opgosleld, waatvoor In februari 1995 doc( de 
bovoegde In.!antlcs de richl/ljnen zijn vas19&3101d, Ook i. ills ond.rdcel 
van de vergunning;wwrnsg lnwke de Wet mlllcubOheer (Wm) cen 
Extem Vel1lghetclsrapport (EVR) opgOSleld. Gcdepuloerda Slalen vno 
Zuld.Holland coOnIioeren do behandell"9 van het MER en do 
'.rgunningaan"",gcn. Hel MER. de vetgunnlngaanvrag"" en hOI EVA .I/n 
door de lnlUaUclnnmer op 13 april 1995 Ingedieod bI) do Provineie 
Zuid-Hotlnnd, Hel MER. do vcrgunnlngaanvragen en het EVR ' Un <loot do 
bavoegde Ins1antics a.rwaardbaa, respec{ievelijk onlvank.eUlk verl<Jaard. 

Inzage, 
HoL MER. do 'crgunningaanvrage" en het EVA IIgg<!n mel lngang van 
22 mei 1995 tOI 191unl 1995 Ie' inzag.o op de voIgcnde plajltsen: 
• in he! vcormaJ!ge Provloclehuls (dependance), kamer 0 432, 

Konlngskru:le I Ie 's-Gravenhage """ 7.30 uu' 10116.00 uu" 
leiN.: (070)4416697; 

- Opcnbare blbliOlheak Rotterdam, Hoogslraal 110; 
- Cenlra'" MiUeuorgnnlsatJe van de dleosl Gontl!el1lawelken Rotterdam. 

GalvWJlsl ralll15. Eoropolnlcomplex, l etnr.: (010) 4696922; 
- AllkSwaterslaal. direcll. Zuld·Holland, Boomples 200 In Rollerdam. 

lel.nt.:. (010)4026200; 
- gemeentesecretarie van Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1, 

lel.n,.: (01819)12300; 
_ OCMR-Milieudienst Aiinmond. '.-Gravelandseweg 565 Ie Schiedam, 

lel.nr.: (010)4273~99. 

Bu~en kanlooruren is inzage van de slukken mogelijk na lelefonlsche 
alspraak. 

Inspraak. 
ScMflelijke opme11dngen over hel MEA kURI u van 22 mel 1995 101 
191unl 1995lndienen bij Gcdepul_de Slalen vnn Zuld·HoIland. 
Postbus 90602: 2509 LP 's·Gravenhage. Uw petSOonlijke gegcvcns 
worden olel bakondgomnakl als u daar In eon aparte brief bll de 
opmerkingen om vraagt. 

Mondelinge opmeri<ingen ten aanzien van hel MER kunl u nur v6<en 
brengen liidens de openbare z.<ttJng dio plWlt.svindl op woensdag 
31 mel 1995 om 15.00 uur In hel Provinclohuls, gobauw de ZUveren 
Toren, Pro Beatrixlaan 15 te 's~Gravenhage (kamer na te vragen 
bij de receptie). 

Wil willen etOP dal ln de hlO1bcwen genoemde Inspra8ktermijn aileen 
opmefkjngen ova' hel MEA oan do ordo zlln. De opmerklngon kunnen 
sle<:hlS belrekklng hebbsn op hel nlel voldoen van hot MER aan do 
wel1eliJko regels, mede getol op de _dor geg(lVOn rtohllljnen. dan wei 
OD an/ulslheden die hot rapport beva\. Bodonklngen len ulUren VM de 
aanvraagde vergunnlngen kunnen worden gemaa'" vansf hot momenl 
dal de onlwerp-beschlkkingon Ie, !ruage Uggen • • 

Na genoemde termijn liggen hel MER. de vergunningaanvragen. hel EVA 
en de ovenge slukken ler inzage op de hierooven genoemde plaalsen 
van lerinzagelegging tot aan hel einde van de lermiin waarbinnen beroep 
legen de beschikkingen kan worden ingesleld. 

Inlichtingen. 
Voor nadere intichtingen en kopieen van gedeelten van de ter inzage 
gelegde stukken kunl u zich wenden tol 
mevrouw S. Veraar, lel.or.: (070) 4416697 en 
de hear E. Sprietsma. tel.nt.: (070) 4417164. 

OWMl:l21 
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BIJLAGE3 

ProJeetgegeven8 

Initiatiefnemer: ICI Holland B.V. 

Bevoegd gezag: college van Gedeputeerde Staten van Zuid -Holland (coordinerend) en de Mini
ster van Verkeer en Waterstaat. namens deze Rijkswaterstaat. directie Zuid-Holland 

Besluit: vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging opper
vlaktewateren 

Categorie Besluit m.e.r.: 21.7 

Activiteit: ICI Holland heeft het voornemen de produktie van MOl - verzamelnaam voor een 
aantal di- en meervoudige functionele vloeibare isocyanaatverbindingen die gebruikt worden 
voor de vervaardiging van polyurethaan - te verhogen. Hiervoor wordt een nieuwe produktieca
paciteit naast de bestaande MDI-installatie op het fabrteksterrein te Rotterdam Botlek gereali
seerd. De produktiecapaciteit wordt uitgebreid met 150.000 a 200.000 ton MDI per jaar. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 8 november 1994 
rtchtlijnenadvies uitgebracht: 10 januart 1995 
rtchtlijnen vastgesteld: 21 februart 1995 
toetsingsadvies uitgebracht: 6juli 1995 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. C.J.M. Anzion 
ing. R. Faasen 
ir. K.H. Veldhuis (voorzitter) 

Secretarls van de werkgroep: J. Oosterhof. 





BIJLAGE 4 

Lljst van lnspraakroacties ell adylezen 

Dr. datum persoon of lnstailtle plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

lo 950531 Ministerie van landbouw, Natuurbe- Voorburg 950608 
heer en Visserij. Directle Zuid-West 

2. 950616 Burgemeester en Wethouders van Rozenburg 950622 
Rozenburg 

3. 950618 Anoniem Anoniem 950628 

4. 950601 Verslag hoorzittlng d.d. 31 mel 1995 Den Haag 950608 
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