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Het kwaliteitsbeheer aangaande het oppervlaktewater in de provincie Zeeland is 
de verantwoordelijkheid van de Waterschappen De Zeeuwse Eilanden, De Drie 
Ambachten, Hulster-Ambacht en Het Vrije van Sluis. Tot het uitvoeren van deze 
taak behoort ook het beheren van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Bij het 
zuiveren van afvalwater ontstaat onder meer zuiveringsslib (een waterig produkt 
met een droge stofgehalte van enkele procenten). 

Zuiveringsslib werd voorheen nuttig toegepast (als meststof) in de landbouw. 
De strenge kwaliteitseisen en doseringsvoorschriften, die in Nederland van kracht 
zijn, maken afzet in de landbouw thans echter onmogelijk. Het natte slib wordt 
derhalve mechanisch ontwaterd (tot droge stofgehaltes van 20 it 30%) en 
afgevoerd naar gecontroleerde stortplaatsen. 

Het storten van mechanisch ontwaterd slib wordt geen aanvaardbare structurele 
oplossing geacht, omdat het beleid van de provincie Zeeland gericht is op het 
beperken van de hoeveelheid te storten afval. In het milieubeleidsplan Kerend Tij 
Twee is dan ook opgenomen dat, in overleg met de Zeeuwse Waterschappen, een 
doelmatige verwijderingsmethode voor zuiveringsslib moet worden gekozen. Deze 
keuze moet door middel van een besluit door Provincia Ie Staten worden vastgelegd 
in het milieubeleidsplan. 

Op basis van de Wet milieubeheer moet een milieu-effectrapportage (m.e.r.-)proce
dure worden doorlopen, wanneer de verwerkingsmethode(n) en/of verwerkingslo
catie(s) voor zuiveringsslib in een provinciaal milieubeleidsplan worden vastgelegd. 

De provincie Zeeland heeft in de Staatscourant van 17 augustus 1995 bekend 
gemaakt dat een Milieu-Effectrapport (MER) zal worden opgesteld ten behoeve van 
de besluitvorming over toe te passen slibverwerkingsmethode(n) voor het Zeeuwse 
zuiveringsslib. 

Het document dat u thans leest, is de samenvatting van bovengenoemd MER. De 
samenvatting en het MER hebben dezelfde hoofdstukindeling; dit maakt het 
eenvoudiger om gewenste aanvullende informatie snel in het MER te vinden. 

2. PROBLEEMSTELLING EN DOEL VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

Communaal slib 
In 1995 werd bij de zuivering van huishoudelijk afvalwater in Zeeland circa 
230.000 ton communaal zuiveringsslib geproduceerd. Het slib is grotendeels 
mechanisch ontwaterd, waarna ruim 27.400 ton ontwaterd slib resteerde met een 
gemiddeld droge stofgehalte van 27,2 procent. 

De hoeveelheden communaal zuiveringsslib per Waterschap zijn in tabel 2.1 
weergegeven. 
Gegevens over de samenstelling van het communale slib in 1995 zijn vermeld in 
tabel 2.2. 
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Tabel 2.1: Hoeveelheid communaal slib (1995) 

V66r Na ontwatering 
Waterschap ontwatering Im3Jj] 

[t/j] [td./j] 

Zeeuwse Eilanden 174.210 20.559 5.408 

De Drie Ambachten 27.594 3.125 903 

Het Vrije van Sluis 15.638 1.813 601 

Hulster Ambacht 13.880 1.934 559 

1 
Totaal 

1 
231. 322 1 27.431 

1 
7.471 I 

TabeI2.2: Samenstelling communaal slib (1995) 

WatDiSc/lap : '" .RV\!ZI , :. _- ,. ~ 'dlo8\ruc .O~II;:stOt: 'iU- ,' ::1: Cd : ,: ~': 1H9:.-~::-* -CL ':);: Cil' : ... ·:x :NI' " .. :Pb - : - -; ~n . 
• ~ \ " • «. ... . :. . ~ .~ ~ .. :::.-:-": .. :-°w:~"" , .. • - ., _ : '].'- ): :' >< '>5: ~9(,J ' ,i t%) . din.lrlkS!li: r.~9~9~: !~.p~JHr.i~(~gfifr:i~9.r (11)911<91' ;,!mglkgLi. lmglkg). j 

1,45 1,14 39.0 299,0 27,0 151,0 1.269 

,l{ul$\80,mbac:lJi .. " Hulst · _ .,- 34,0% 66 ,0% 4,7 2,8 1.6 33,8 503.4 24,9 252.8 1.370 
~t 9941" :~·*-'. ----:--:-+---1---___ +---+--+--+---+--+ ___ -+--+---I1 

,- -," :1 l<J~steq,!!'de: 37,3% 62,7% 17,2 1.7 0,6 29,2 360,4 17,9 124,1 978,9 

'HeI:Vr1je..v .• n:SIUiSij Bresbns;i, 33,1% 66,9% 13 2 0,5 31.8 219,4 27,S 125,3 808 
;n 99'4, '" :",~-I - . -.~,-_ ~.~'-·-_---+---If---+---+---+---I----If---i---+---+---II 

· : Retr~.'lI'~Cnr :.~ 32.8% 67,2% 14,3 1.8 26.5 230.2 17,5 157 1.117,3 

.•• ~·eOS~bU.~g. :" .:." 41,3% 58,7% 11.3 1.5 

"v: .. ; ;'fi>.r~.ed~.:.,:(,_ .~;:; 39,0% 61,0% 14.6 2,2 

1,2 

0,9 

32.3 213,7 

27.3 245,1 

16.7 

21,1 

166,5 980.4 

194,2 1.069.6 

'ZeeuW$e:E~anck!n"? ·Walciuirj!n '· . .y. - .: 45.7% 54.3% 30.0 
«"19951:: ;., ow: '.' 0' o w ;~: : 

1.2 

1.0 

2,91 27.3 484.3 

0.99 32.8 393.3 

39,3 

20,0 

217,3 1.160,7 

166.0 1.155.3 

" 

.. ,.~!IIem ·Anr;tapolder ' 51.6% 48.4% 26.7 

.:.:1 r'~r~e' : .(. :: 34. 1% 65,9% 12.9 1,4 0.83 36.5 250.3 30,3 100.8 740.0 

: :t:oJfli\Sp.la~ 37.4% 62,6% 19.1 1.1 1.1 0 44.0 267.0 12.5 149.0 581.5 

• Kortg8ne~ 34,2% 65.8% 20.8 1.2 1.83 29.5 300.5 10.0 165.0 689,5 

" ~Cam~:erfa~d~!~~, ". 36,9% 63,1% 19.7 2.3 0.70 26.3 369,8 21.8 196.0 829.0 

:;;;~N_'~_'_5e~~_m~::~:~:. ___ ,~: ~3_8_._4._~+-_6_1_,6_%~_1_2_.6-1f-_l_.8-1~_1._3_2~_38_._5-+6_2_7_.8 __ +-_1_7_'0-lf-l_8_1._3-;_1._0_94_._8-;1 

~~ M~JjJBl: 38.5% 61,5% 12.7 1,7 2,21 30.0 478,5 20.0 143.3 1.181,5 

. }~esi~r~Chouwen 34,0% 66.0% 11.6 1,7 1.03 23.5 530,3 

'\ 8roUwo,shaveo 36,1% 63,9% 
-: "" .. 

,·l.Jholeri + .:" . . : 34,3% 65.7% 12.0 

:: Sln~ Maarle.ns.dli~ 33.1% 66.9% 11.0 

32.8% 67.2% 12.0 

36,9% 63,1% 11.0 

. ".: 45.4% 54.6 20.0 

1,5 

1,5 

1.3 

0,9 

1.4 

1,4 

1,46 19.0 607,0 

0.66 32.0 366,0 

0.46 31.0 267.0 

1.28 27,0 284,0 

0,39 29.0 267.0 

1.6 31.6 407.5 

18.5 

19.0 

17,0 

19.0 

16,0 

16,0 

26.6 

116.5 872.3 

162,0 

199.0 

119.0 

285.0 

133,0 

1.058,0 

978.0 

851.0 

775.0 

852.0 

174.6 1 .102 

Aangezien niet aile c:ijfers van 1995 bekend zijn is hier het geanalyseerde pakket van 1994 vermeld. Voor zover analyses van 1995 bekend zijn, 
blijken ze niet wezenlijk van 1994 .f te wijken. 
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De hoeveelheid industrieel slib in Zeeland is niet nauwkeurig bekend. Ter toetsing 
van de beschikbare gegevens zijn diverse slibproducenten benaderd met het 
verzoek informatie over hoeveelheid en samenstelling van hun slib te verstrekken. 
De resultaten van deze enquete zijn vermeld in de tabel 2.3 en 2.4. 

TabeI2.3: Resultaten inventarisatie hoeveelheden industrieel slib 

::t. ,.:~. ?:C: 3.500 6% 210 nee 3 .600 6% 210 

~- ' " . BOO 2% 16 nee BOO 2% 16 
i--- ... 

10.500 3% 315 ja 1.167 27% 315 

33.000 3% 990 nee 33.000 3% 990 
:'. 

, .' ":. 2.500 2% 50 nee 2.500 2% 50 

, :.:: . ,; 12.500 3% 375 ja 2 .500 15% 375 

~7, 21.650 3% 650 j- 1.299 50% 650 

la. 400 2% 10 nee 400 2% 10 

9. 8.400 3% 252 ja 840 30% 252 

93.250 1 3.1% 1 2.868 1 46.006 1 6.2% 1 2.868 1 

" Circa 1/3 deel is afkomstig uit Z •• uwsch-VI_anderen en 2/3 deel uit Midden-Zeeland 

De negen bedrijven die gereageerd hebben op het verzoek om informatie 
produceerden in 1 995 gezamenlijk 46.000 ton slib met een gemiddeld droge 
stofgehalte van slechts 6,2 procent. Van genoemde 46.000 ton is circa 33.000 
ton (990 ton droge stof) afkomstig van een bedrijf; deze hoeveelheid wordt 
momenteel opgewerkt tot zwarte grond voor eigen gebruik. 

Tabel 2.4: Resultaten inventarisatie samenstelling industrieel slib 

~Bedr.lJ~; ., :G.loeirest"~ :O[g:,SlO( : 'lis . . " !: ~d ::.\.:: H~:\\~ ;(;:(~;.:'- :C'o !:~tVif NI~ ~~ :i Po.:': ' 2.n ::: ....... ;:: ....... .'. ,- ~ , 

:: ~~J,.: .. , . h.) ,", : IrngJkJlJ • (mglkgk iin~iii~.' Imglkgl:?j ~(!"GI"JlH·: ~'!'~lJ!gJ\.: (nig./~91 ~.9ncgJ .. 
-~. ;; ..... -.. ; • ~ ~ • y., ..... _- . ''''. .-.' -. " 

1; , , 35,0% 65,0% 0,7 0,1 80 120 40 40 300 

.2: .,", , : 100,0% 0,0% 15 3 0,2 62 145 51 31 1.250 

. ;." 

:~ . 
.. 45.0% 55.0% 27 0 12 000 290 400 45 340 ,: . ..~ "' 

4,--
, 

'" 
45,0% 55.0% 5 0 .1 1,5 35 70 20 20 600 

'5. • < 25.0% 75.0% 0.58 0.1 7 520 8 38 1,240 

:6. > • 
. : 35,0% 65,0% 5 2,5 0.05 25 70 20 20 425 

l'1~ 63,5% 36,5% 3,6 0,25 0,05 8B 71 42 14,5 390 

8 .. - 100,0% 0,0% 9 D,S 15 280 30 10 400 

-9 :' 30,0% 70,0% 5 6,2 24 160 610 a 140 1.200 

:Gowogeil' gemiddlilde 46% 54.0% 6.9 1,1 4 ,0 165,6 154,5 66,4 33,8 545,8 .. ; .. .... ',.:-

Normstol~I"II 800M-blllilult 15 1,25 0,75 75 75 30 100 300 
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Het nuttig toepassen van zuiveringsslib in de landbouw is nauwelijks meer mogelijk 
als gevolg van de verontreinigingen die normaliter in het slib aanwezig zijn en de 
vigerende wet- en regelgeving inzake het gebruik van zuiveringsslib. Met name het 
Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen (BOOM) is in dit 
verband van belang. 
Het BOOM bevat onder meer kwaliteitseisen voor zuiveringsslib op basis van 
zware metalen en arseen en doseringsvoorschriften voor het gebruik van 
zuiveringsslib. In tabel 2.5 zijn de kwaliteitseisen uit het BOOM weergegeven, 
tezamen met het zware metalen gehalte (gewogen gemiddelde 1995) van het in 
Zeeland geproduceerde zuiveringsslib. Uit de tabel blijkt dat het slib niet voldoet 
aan de kwaliteitseisen, zodat nuttige toepassing in de agrarische sector niet 
mogelijk is. Het slib moet nu dan ook verwerkt worden op gecontroleerde 
stortplaatsen. 

TabeI2.5: Zware metalen [mg/kgds1 

'Param !'l'ter 
c', 

' Cd 1,4 1,1 1,25 

~.Cr 31,6 165,6 75 

407,5 154,5 75 

1,6 4,0 0,75 

26,6 66,4 30 

174,6 33,8 100 

1.102,0 545,8 300 

20,°1 6,91 

Gecontroleerd storten slib 
Het ontwaterde slib is verwerkt op de stortplaats Koegorspolder in Terneuzen en 
de stortplaats Midden- en Noord-Zeeland in Nieuwdorp. Daarbij was de hoeveel
heid zuiveringsslib in 1995 circa 9 procent van de totale hoeveelheid gestort afval 
in Zeeland. 

Het beleid van de provincie Zeeland is gericht op een reductie van de hoeveelheid 
te storten afval. Het storten van ontwaterd zuiveringsslib wordt geen aanvaardbare 
structure Ie oplossing geacht. Het zuiveringsslib zal dan ook in de toekomst op een 
alternatieve wijze moeten worden verwerkt. 

Bij vrijwel aile slibverwerkingstechnieken resteert een hoeveelheid te storten 
reststoffen, zodat ook in de toekomst stortcapaciteit beschikbaar moet zijn. 
Per 1-1-1996 was de beschikbare stortcapaciteit in Zeeland bijna 1,4 miljoen ton. 

Preventie 
Een vermindering van het aanbod van zuiveringsslib door slibpreventiemaatregelen 
wordt niet op korte termijn verwacht. Onderzoek naar preventiemogelijkheden is 
gaande; nieuwe technieken zijn vooralsnog niet operationeel op praktijkschaal. 
Wei kan een geleidelijke verbetering van de kwaliteit van het slib verwacht worden 
door het treffen van algemene milieumaatregelen (gebruik loodvrije benzine, 
vervanging zinken dakgoten, etc.) en zuiveringstechnische maatregelen (het 
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Als gevolg van een toename van de organische belasting, uitbreiding c.q. wijziging 
van bestaande RWZI's en vooral het nemen van defosfaterings- en (in mindere 
mate) stikstofverwijderingsmaatregelen, zal de totale slibproduktie naar verwach
ting toenemen tot circa 8.500 ton droge stof in hetjaar 2005. Aangenomen wordt 
dat de slibproduktie vervolgens zal stabiliseren. 

Op basis van de beperkte beschikbare gegevens wordt verondersteld dat de totale 
industriele slibproduktie in Zeeland zal toenemen van circa 2.000 ton nu tot 3.500 
ton droge stof/jaar in 2005. Verder is aangenomen dat de slibproducenten het 
droge stofgehalte van het slib zullen verhogen tot circa 25 procent ter reducering 
van de slibverwijderingskosten. 

In de berekeningen voor het MER betreffende de toekomstige verwijdering van 
zuiveringsslib is derhalve uitgegaan van de gegevens vermeld in tabel 2.6. 

label 2.6: Gegevens zuiveringsslib (situatie 2005) 

Soort zuiveringsslib Hoeveelheid na Droge stofgehalte Droge stof [tds/j] 
ontwatering [tlj] [%] 

Communaal slib 30.000 28,3% 8.500 

Industrieel slib 14.000 25% 3.500 

I Totaal I 44.000 I 27,3% I 12.000 I 
Doel voorgenomen activiteit 
Uit de probleemstelling kan worden afgeleid dat het doe I van het voornemen is: 

het bewerkstelligen van een alternatieve wijze van verwerken van zuiveringsslib 
door het vaststeJ/en van een nieuw beleidskader c.q. het se!ecteren van de meest 
geeigendemethode(n) voorde toekomstige verwerking van 44.000 ton ontwaterd 
communaa! en industriee! zuiveringss!ib per jaar, geproduceerd in de provincie 
Zeeland. 

Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de beleidsdoelstellingen inzake 
afvalverwijdering en de vigerende wet- en regelgeving inclusief normeringen. 

3. BESLUITEN 

M.e.r.-procedure 
In het MER is vermeld welke besluiten reeds zijn genomen en nog moeten worden 
genomen in het kader van de m.e.r.-procedure, als onderdeel waarvan het MER is 
opgesteld. Zo is onder meer aangegeven wanneer de richtlijnen voor de inhoud van 
het MER door de provincie Zeeland zijn vastgesteld. Tevens is uiteengezet dat het 
MER als hulpmiddel dient bij de besluitvorming door de provincie Zeeland over de 
toekomstige verwerkingsmethode(n) voor zuiveringsslib. De keuze van slibverwer
kingslocaties maakt nadrukkelijk geen deel uit van de besluitvormingsprocedures 
waarvoor het MER is opgesteld. 
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Overheidsbesluiten en beleidsvoornemens die beperkingen kunnen opleggen of 
randvoorwaarden kunnen stellen aan de besluiten waarvoor het MER is opgesteld, 
zijn eveneens in het MER weergegeven. In dit verband komt onder meer de 
vigerende wet- en regelgeving aan de orde. 

Zowel het relevante internationale beleid (EG-richtlijnen betreffende het gebruik 
van slib in de landbouw en de import/export van afvalstromen), het beleid van de 
Rijksoverheid (inzake slibverwerking, locatiekeuze en realisatie van slibverwerkings
inrichtingen) als het beleid van de provincie Zeeland (zoals vastgelegd in het 
milieubeleidsplan Kerend Tij Twee, het Streekplan, het Waterhuishoudingsplan 
etc.) zijn in het MER kort beschreven. 

Besluiten met betrekking tot bouw/exploitatie slibverwerkingsinrichtingen 
Ook is in het MER aangegeven welke besluiten nog moeten worden genomen ten 
behoeve van de realisatie van een nieuwe slibverwijderingsstructuur. Het betreft 
hier besluiten aangaande locatiekeuze, vergunningaanvragen, grondverwerving, 
(eventueel) herziening van een bestemmingsplan etc. 

4. BELEIDSAL TERNATIEVEN 

Inleiding 
Voor het zuiveringsslib moet een alternatieve wijze van verwijderen worden 
geselecteerd, aangezien verwerking op een stortplaats in de toekomst niet meer 
mogelijk zal zijn. In het MER komen diverse alternatieven voor de slibverwijdering 
(beleidsalternatieven) aan de orde, die onderling met name verschillen qua 
verwerkingstechniek en verwerkingslocatie(s). Per beleidsalternatief is de gehele 
slibverwijderingsketen beschouwd, die bestaat uit de volgende schakels: 
slibontwatering, slibtransport, slibverwerking en afvoer reststoffen. 

Slibontwatering 
Ontwatering van slib he eft tot doel het volume van het slib te reduceren en de 
verwerkbaarheid van het slib te verbeteren. In het MER is beschreven welke 
volumereductie met de verschillende ontwateringsmethoden realiseerbaar is. Ook 
is een beeld gegeven van de huidige ontwatering van communaal slib in Zeeland. 

Slibtransport 
In het MER is voor aile alternatieven uitgegaan van slibtransport over de weg in 
containers van circa 25 m3

• Transport over water en transport per trein worden 
voor het Zeeuwse slib geen reele opties geacht, gelet op onder meer de geringe 
transportafstanden en de geringe hoeveelheid te vervoeren slib. 
De in het MER vermelde gegevens betreffende de emissie van verontreinigingen 
via de uitlaatgassen van het transportmaterieel zijn gebaseerd op door het CBS 
gepubliceerde emissiecijfers. 

Slibverwerking 
Op basis van de Richtlijnen moeten de volgende combinaties van slibverwerkings
technieken en verwerkingslocaties aan bod komen in het MER: 
- biologisch drogen (centraal in Sloegebied of decentraal in Sloegebied en 

Kanaalzone) ; 
- thermisch drogen (in Roosendaall; 
- verbranden (in Terneuzen of Moerdijk); 
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- verglazen (in Sloegebied); 
- vergassen (centraal in Sloegebied of decentraal in Sloegebied en Kanaalzone); 
- natte oxydatie (centraal in Sloegebied of decentraal in Sloegebied en Kanaalzo-

ne). 

De slibverwerkingsalternatieven waarin natte oxydatie en vergassen van slib op 
twee locaties (decentraal) plaatsvindt, zijn echter niet uitgewerkt in het MER, 
aangezien een dergelijke decentrale verwerkingsopzet tot hoge kosten zou leiden. 

Tijdens het opstellen van het MER is door de provincie Zeeland besloten ook 
elektro-reclamatie (slibreiniging), slibsintering en meeverbranden van slib in een 
poederkoolgestookte elektriciteitscentrale (co-combustion) in het MER te 
beschouwen. De positie van deze slibverwerkingstechnieken is anders dan die van 
de overige technieken. Zo zijn sinteren en co-combustion geen zelfstandige 
verwerkingstechnieken, maar een aanvullende verwerking, waarmee nog relatief 
weinig ervaring bestaat, volgend op thermisch drogen dan wei verbranding. Voor 
elektroreclamatie geldt dat de opgedane ervaring zeer beperkt is. Deze technieken 
zijn dan ook op en andere wijze uitgewerkt in het MER. 

De belangrijkste informatie over elektroreclamatie, sinteren en co-combustion is 
in het MER vermeld, maar deze verwerkingsopties maken geen deel uit van de 
kwantitatieve milieuhygienische, technische en financiele vergelijking van 
beleidsalternatieven in de hoofdstukken 15 tim 17 van het MER. Wei wordt in 
hoofdstuk 21 (conclusies) het belang van deze verwerkingsopties aangeduid. 

Over de verwerkingslocaties wordt het volgende opgemerkt. In de Richtlijnen voor 
de inhoud van het MER zijn concrete locaties genoemd die in de diverse 
slibverwijderingsalternatieven moeten zijn opgenomen. Het betreft hier zowel 
locaties binnen als buiten Zeeland. Voor de locaties buiten Zeeland zijn bestaande 
verwerkingsloeaties gekozen, te weten de loeatie Roosendaal waar zich momenteel 
een thermisehe slibdrooginstallatie bevindt en de locatie Moerdijk waar een 
slibverbrandingsinstallatie in aanbouw is. Binnen Zeeland zijn de grootsehalige 
bedrijventerreinen in het Sloegebied en de Kanaalzone als mogelijke slibverwer
kingslocatie aangewezen. 

Door de aanwijzing van concrete locaties is het mogelijk in het MER ook de milieu
effecten van slibtransport, alsmede de slibtransportkosten, te presenteren. Deze 
informatie kan benut worden bij de keuze centraal of deeentraal slibverwerken en 
bij de keuze slibverwerking binnen of buiten Zeeland. 

Benadrukt wordt evenwel dat het MER met name is opgesteld ten behoeve van de 
besluitvorming over de in de toekomst toe te passen slibverwerkingsteehniek(en); 
de keuze van verwerkingslocaties maakt nadrukkelijk geen deel uit van het 
besluitvormingsproces. 

Oit betekent ook dat de beschrijving van de verwerkingstechnieken (en de daarbij 
behorende milieu-effecten en verwerkingskosten) algemeen en locatie-onafhanke
lijk is. De korte beschrijvingen over bijvoorbeeld de bestaande thermische 
drooginstallatie te Roosendaal en de slibverbrandingsinstallatie op het bedrijventer
rein Moerdijk zijn dan ook uitsluitend ter informatie in het MER opgenomen. In het 
MER is wei aandacht geschonken aan het effect op de verwerkingskosten van 
instal/aties met een grotere capaciteit. 
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Afvoer reststoffen 
Bij aile slibverwijderingsalternatieven ontstaan reststoffen; bij ieder alternatief is 
aangegeven of de reststoffen voor nuttige toepassing in aanmerking komen dan 
wei gestort moeten worden. In het MER is ervan uitgegaan dat het storten van 
reststoffen gebeurt op de dichtstbijzijnde stortplaats, dat wil zeggen in Nieuwdorp, 
Terneuzen of Zevenbergen. 

De in het MER vermelde gegevens betreffende de emissie van verontreinigingen 
via de uitlaatgassen van het transportmaterieel zijn gebaseerd op door het CBS 
gepubliceerde emissiecijfers. 

Het nulalternatief, waarbij geen wijziging van de huidige slibverwijderingsstructuur 
plaatsvindt, is vanuit beleidsmatig oogpunt geen reeel alternatief. 

Het zogenaamde voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijk alternatief zijn 
niet als afzonderlijke beleidsalternatieven in het MER uitgewerkt. In hoofdstuk 21 
(conc\usies) is aangegeven welke beleidsalternatieven als het voorkeursalternatief 
en het meest milieuvriendelijk alternatief kunnen worden aangemerkt, gelet op de 
resultaten van een milieuhygienische, technische en financiele vergelijking van de 
beleidsalternatieven. 

Tabel 4.1: Overzicht beschouwde beleidstarieven 

: A]~.ernatief\ )i.~~we.rk·fQgst~chofek . ,··v.er.w~~1I:i~g$lpi:;~!~~J'U ~lf'O'eve!3'heid, . '. ;:;Stor:tlocatie~'nie'~ 
' : .. : 

>- ~ ., "," .;., " ,":_.. . , : r ~~te~;"eM.eTr?eif, ; ",;,uftlg 't-O:~pasbare: :; , .. 
.' ': :"~~li~,:ti:l " ~S:~ '::i .", feSis'to'ffen . . " 

: : .;. , 
I . ~ .. '. : .. 

,. . , ., : , .. .. ... : .' '-:: '~., .~; ':: . ; .. ;. ' .: . :~-. . . . ., 

"'0; Storten Sloegebied 8.000 Nieuwdorp 
:. 

en 
Kanaalzone 4.000 Terneuzen 

. 1 ... Biologisch drogen Sloegebied 12.000 Nieuwdorp 

: ;:2 Biologisch drogen Sloegebied 8.000 Nieuwdorp 
en 

: Kanaalzone 4.000 Terneuzen 
, 

,: ~ Thermisch drogen Roosendaal 12.000 Zevenbergen 
" 

:'4 ' 
j' ; ': 

Verbranden Moerdijk 12.000 Zevenbergen 

:::5- .. 
Verbranden Terneuzen 12.000 Terneuzen 

, .. 

.6 , Verglazen Sloegebied 12.000 Nieuwdorp 

-" .,. Vergassen Sloegebied 12.000 Nieuwdorp 
,,: 

:/8 Natte oxydatie Sloegebied 12.000 Nieuwdorp 
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5. BESTAANDE TOESTANO VAN HET MILIEU, AUTONOME ONTWIKKELING EN 
NULAL TERNATIEF 

Bestaande toestand van het milieu en de aut onome ontwikkeling 
Het MER is een hulpmiddel voor de besluitvorming door Provinciale Staten van 
Zeeland aangaande een strategisch beleidsplan betreffende slibverwijdering. In de 
Richtlijnen voor de inhoud van het MER is dan ook aangegeven dat slechts een 
beknopt beeld geschetst behoeft te worden van de milieukwaliteit in de provincie 
en van de bestaande (en eventueel te verwachten) milieuknelpunten. De lokale 
milieukwaliteit c.q. lokale milieu-effecten kunnen buiten beschouwing blijven. 

In het MER is derhalve slechts een beperkte hoeveelheid informatie opgenomen 
over de (ontwikkeling van de) milieukwaliteit in Zeeland; de informatie is ontleend 
aan het Provincia Ie Milieubeleidsplan "Kerend Tij Twee" en betreft uitsluitend de 
belangrijkste milieuverontreinigingen. 

Nulalternatief 
In het nulalternatief wordt geen nieuwe slibverwijderingsstructuur gerealiseerd. Dit 
betekent dat mechanisch ontwaterd zuiveringsslib ook in de toekomst verwerkt 
moet worden op gecontroleerde stortplaatsen. Aangezien dit in strijd is met de 
beleidsdoelstellingen van de provincie Zeeland en van de nationale overheid, kan 
het nulalternatief niet als een reeel alternatief worden aangemerkt. Het nulalterna
tief is in het MER dan ook niet volledig uitgewerkt; uitsluitend de belangrijkste 
kenmerken zijn weergegeven, zoals de hoeveelheid slib per stortplaats, het aantal 
slibtransportkilometers en de emissies ten gevolge van het slibtransport. Verder 
zijn enkele milieu-effecten van het storten van slib kort aangeduid in het MER (in 
kwalitatief opzicht). 

6. BIOLOGISCH OROGEN 

Inleiding 
In de in het MER beschouwde alternatieven 1 en 2 staat het biologisch drogen van 
zuiveringsslib centraal. In alternatief 1 wordt uitgegaan van biologische droging 
van al het slib op een locatie (Sloegebied)' in alternatief 2 is sprake van droging 
op twee locaties (Sloegebied en Kanaalzone). 

De vier schakels van de slibverwijderingsketen (slibontwatering, slibtransport, 
slibverwerking en afvoer reststoffen) zijn in het MER afzonderlijk besproken. Zo 
zijn per alternatief de berekende transportkilometers voor slibtransport en 
reststoffentransport, alsmede de daaraan gekoppelde emissies via de uitlaatgas
sen, weergegeven. 

De bespreking van de schakel "biologische droging" betreft het droogproces, 
alsmede de aspecten schaalgrootte, ruimtebehoefte, massa- en energiebalans, 
bedrijfsvoering, emissies naar de milieucompartimenten bodem, lucht en 
oppervlaktewater, geluid, landschap en veiligheid. 

Biologisch drogen 
Biologisch drogen van mechanisch ontwaterd zuiveringsslib is een techniek die in 
beginsel vergelijkbaar is met het composteren van organische materialen. De term 
composteren is in het MER echter zoveel mogelijk vermeden, om niet de indruk te 
wekken dat het gaat om het produceren van een compost uit zuiveringsslib, die 
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nuttig kan worden toegepast. Biologisch drogen heeft tot doel een voldoende 
droog produkt te realiseren, waarbij de benodigde verdampingswarmte langs 
biologische weg wordt verkregen. Daarbij ontstaat een biologisch gestabiliseerd 
produkt (in fysisch opzicht vergelijkbaar met compost) met een restgehalte aan 
organische stof van circa 50% van het droge stofgehalte en een vochtgehalte van 
40%. 

Bij moderne biologische drooginstallaties is een goed beheersbare procesvoering 
mogelijk, met optimale condities ten aanzien van zuurstofgehalte, temperatuur, 
vochtgehalte, beschikbaarheid van organisch materiaal en overige voedingsstoffen 
en zuurgraad. Deze condities worden gerealiseerd door middel van menging met 
toeslagmateriaal, bijvoorbeeld houtchips en door een mod erne procesregeling. 

Een installatie voor biologisch drogen van zuiveringsslib bestaat in hoofdzaak uit 
voorzieningen voor ontvangst van het slib en voor menging met toeslagmateriaal. 
Vervolgens wordt het materiaal belucht, teneinde de biologische afbraak te laten 
plaatsvinden. Daarvoor kunnen diverse systemen worden toegepast. In het MER 
is uitgegaan van het zogenaamde aerated static pile systeem (ASP-systeem) in een 
gesloten hal. Alternatieve systemen zijn in het MER kort besproken; aanvullende 
informatie is in een bijlage opgenomen. 

De verwerkingstechniek vraagt een relatief groot ruimtebeslag. Voor een goede 
procesbeheersing en ter beperking van geuremissies vindt de biologische droging 
in gesloten gebouwen plaats, met een maximale bouwhoogte van circa 12 meter. 
De ruimtebehoefte is mede afhankelijk van de gekozen technische opzet. 

Biologisch drogen wordt gekenmerkt door een specifieke geurvorming, waarbij met 
name ammoniak als hinderlijk kan worden ervaren. De geurproblematiek kan 
aanzienlijk worden beperkt door condensatie van de gevormde droogdampen en 
behandeling van de restgassen in gaswassers en biofilters. Daarbij dient de 
gecondenseerde droogdamp als een organisch belaste afvalwaterstroom geloosd 
te worden op een RWZI. 

Daar er slechts een gering voordeel te behalen is in de verwerkingskosten bij een 
grootschalige aanpak en vanwege de relatief grote hoeveelheden te behandelen 
ventilatielucht, die gepaard gaat met een onvermijdbare restgeuremissie, gaat bij 
biologisch drogen de voorkeur uit naar een beperkte schaalgrootte van de 
installaties. 

Biologisch drogen van zuiveringsslib wordt in Nederland op diverse plaatsen op 
praktijkschaal toegepast. De techniek kan worden gekenmerkt als betrouwbaar en 
geschikt om wisselende slibsamenstellingen zonder problem en te verwerken. De 
realiseerbare gewichtsreductie ten opzichte van mechanisch ontwaterd slib 
bedraagt circa 65%. Het restprodukt biedt nauwelijks mogelijkheden voor nuttige 
toepassing (uitsluitend bij tussentijdse afdekking stortplaatsen). Het kan in principe 
wei verbrand worden, maar is daarvoor niet bijzonder geschikt. 

Kenmerken alternatieven 1 en 2 
De (grotendeels kwantitatieve) kenmerken van de alternatieven 1 en 2, zoals 
besproken in het MER, zijn weergegeven in tabel 6 .1. Deze kenmerken zijn 
gehanteerd bij de onderlinge milieuhygienische vergelijking van alternatieven (door 
middel van een multicriteria-analyse) in hoofdstuk 15. 
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Tabel 6.1: Kenmerken alternatieven 1 en 2 (getallen per ton droge stof) 
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matig 

MJ 46 
MJ 3.600 
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% 3 
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kg 56 
ja 
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kg 0,006 
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kg 0,002 

kg 0,12 
kg 0,18 
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% 
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kg 
kg 
kg 
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MJ 
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MJ 
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kg 

g 

kg 
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kg 
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m2 
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N.B. De paragrafen waarnaar in de tabel wordt verwezen, zijn de in het MER opgenomen paragrafen . 
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7. THERMISCH OROGEN 

Inleiding 
In het in het MER beschouwde alternatief 3 staat het thermisch drogen van al het 
zuiveringsslib centraal op een locatie (Roosendaal). 

De vier schakels van de slibverwijderingsketen (slibontwatering, slibtransport, 
slibverwerking en afvoer reststoffen) zijn in het MER afzonderlijk besproken. Zo 
zijn per alternatief de berekende transportkilometers voor slibtransport en 
reststoffentransport, alsmede de daaraan gekoppelde emissies via de uitlaatgas
sen, weergegeven. 

De bespreking van de schakel "thermische droging" betreft het droogproces, 
alsmede de aspecten schaalgrootte, ruimtebehoefte, massa-.. en energiebalans, 
bedrijfsvoering, emissies naar de milieucompartimenten bodem, lucht en 
oppervlaktewater, geluid, landschap en veiligheid. 

Thermisch drogen 
Bij thermisch drogen van zuiveringsslib wordt het in het slib aanwezige water door 
toevoer van externe warmte verdampt. Op deze wijze blijft een produkt over, dat 
nog weI (nagenoeg) aile in het mechanisch ontwaterd slib aanwezige droge stof 
bevat, maar waarvan het vochtgehalte beperkt is tot 5 a 10%. 

In het verleden werd bij thermische slibdroging zogenaamde directe droging 
toegepast, waarbij het warmtevoerend medium (meestal rookgassen van een 
aardgas- of oliebrander) direct met het te drogen slib in contact kwam. Bij 
thermische slibdroging komen ten gevolge van het verhoogde temperatuurniveau 
aanzienlijke hoeveelheden geurstoffen vrij, die bij directe droging opgenomen 
werden in de genoemde rookgassen. Dit resulteerde ondanks geurbestrijdingsmaat
regelen in stankoverlast voor de omgeving. 

Moderne slibdroogsystemen passen indirecte droging toe, waarbij het warmtevoe
rend medium niet direct met het slib in contact komt. Dergelijke system en zijn 
echter in de procesvoering gecompliceerder dan de directe droogsystemen. 

Een slibdrooginstallatie bestaat onder meer uit voorzieningen voor ontvangst, 
opslag en dosering van het slib. Vervolgens vindt de droging plaats in een of 
enkele parallelle units. De gevormde droogdampen worden gecondenseerd, 
waardoor een zeer klein restvolume aan te behandelen geurhoudende damp 
overblijft. Het condensaat van de droogdampen, dat naar een RWZI wordt geleid, 
bevat evenals de afvalwaterstroom bij biologisch drogen nog een behoorlijk gehalte 
aan organische verontreinigingen en onder meer ook veel ammoniak. 

Ais energiebron kan restwarmte met een betrekkelijk laag temperatuurniveau (150 
it 200 0 C) worden toegepast, bij voorkeur afkomstig van een externe energieleve
rancier. 

Een slibdrooginstallatie bestaat uit een gebouw met lengte en breedtematen ter 
grootte van enkele tientallen meters en een hoogte van circa 15 meter. Behalve 
de eigenlijke slibdroging dient ook ruimte beschikbaar te zijn voor opslag van 
aangevoerd slib en van gedroogd slib. 
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Indirect drogen van zuiveringsslib wordt tot op heden vooral toegepast in de vorm 
van gedeeltelijke voordroging (tot circa 45% d.s.), voorafgaand aan slibverbran
ding. Met volledige slibdroging (tot 90% d.s.), waarbij het slib ook een zogenaam
de "Iijmfase" moet doorlopen, waarbij de slibconsistentie (stevigheid van het slib) 
problemen oplevert, is verhoudingsgewijs minder ervaring. 

Qua schaalgrootte-geschiktheid neernt thermische slibdroging een middenpositie 
in tussen biologische droging (geschikt voor relatief beperkte schaalgrootte) en 
verbranding (geschikte voor centrale, grootschalige verwerking). 

Bij toepassing van thermisch drogen is een gewichtsreductie van circa 65 % 
realiseerbaar ten opzichte van het mechanisch ontwaterde slib. Hoewel het 
materiaal bij deze verwerkingstechniek verder wordt gedroogd in vergelijking tot 
biologisch drogen, vindt er nauwelijks afbraak plaats van organisch rnateriaal. De 
gewichtsreductie is daarom vrijwel gelijk. 

Het restprodukt, kan na bevochtiging en/of een aanvullende bewerking als 
briketteren of pelletiseren worden gestort. 

Andere eventueel in aanmerking komende toepassingen voor het restprodukt 
betreffen: 
- verbranding in installaties voor huishoudelijk afval; 
- verbranding in combinatie met bijvoorbeeld steenkool in elektriciteitscentrales. 

Kenmerken alternatief 3 
De (grotendeels kwantitatieve) kenmerken van het alternatief 3, zoals besproken 
in het MER, zijn weergegeven in tabel 7.1 . Deze kenmerken zijn gehanteerd bij de 
onderlinge milieuhygienische vergelijking van alternatieven (door middel van een 
multicriteria-analyse) in hoofdstuk 15. 

Tabel 7.1: Kenmerken alternatief 3 (getallen per ton droge stof) 

~estpro'dukt (zie:'s' 1 ~5) ' .:" .' 
'- hoe..}eelheid.:per.:tori"v.etw.erkte d s . 
tAii.rCt: van:·de , ~e:st~to.f . ".. .' . 
-.,gevaailijl"<.:·afYal . 

:... nie~ .. ge';aarlii\< ;,braridJ)aar;,afvar 
· ··niet giwaarlijk -stortbaar: afv.a.l 
hergebi.uj~ , . 

~YElIstO[eBd'e·emissies';p.e!'" ton d.s: 

:. 1,1 

. ',: 100 
, . . 

" . ... 

<. - , ' 
~~ geur :(tie: ;"§.:7~4<"1) . . 50.106 

'. B:EHimi~sre . , ; ; 
*> Voor.tJa~spdr.ti'zie~§" :7"3) 0,06 
..,. ,pri:,ces (zie,,§ ~,4d): ; 
~ :/ii~traflsport ~zie § a.5·: 0,007 

- ,Yb.S::lzi'e '§ 7.3 ', "1- §.::p:~;, ": .; 0,055 
:. st'O-f: (zie§ 7.'3 +.§ 1..5) , .. 0,021 
, -CZV'"E!A :KjN ,,(zie § 7·.4.":9Y '. ' .' .~.: 0,28 

' . tf,ierm'ische'emissiEi ;(ziif ·§. 7A.,fi) .. -: 5.600 
"' n'oFmafstand v.oor. gE!luid.,{ije. §· 7.~.1.0) :" 200 
.:- atbeidsomstandjgheden/ve'i1i,gh.~id ' ·(zie· § 7 :4,4<en.j .4~~>2C goed 

ton 

% 

GE 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

v.e. 
MJ 
m 

. 13 . 



:-y.erbri:iiKen~p;~r:~o" 'd:·s , -. ~( 
:-~ege.r,9,ie,v.erP.fl.iik '. . : 0'" 

,- ·" :··~oottrih'lspor:t:4~ie~,.7;l3t 
,,, ·:p'to~.e·s]zi~l§ '.i!·A ~6) 

, ~. A~t~imspoiq2ie· § ·~:·5J ... 
' ..: ~waliteit ·.va,{,de :ene'rgie '(zie ,§: 7- .4:6) 

' • . ~.Ieldfio,teii : .' .. :' . h 

.... ,' 'f6'ssiele:brandstd'f':" 
-. ~ biO:ijl1s~a';brandstdf. 

, ~ .... ~ ,': . ::, .... -.-
, . " , <r.e~1IIf~ rr:pte-. . " . i 
.~:j~hj~l'c~lieii' :-: - ~ ~:' :~~' , 

:'¥erSp.i-eiding::.van : i:nicrO~lZer.onti:~j nigingen - .. ~-/ 
:,,;;,u~titem.issi-e v'a'ii' H:~i-~jm. :Cci~,:: < \ .. -: • - ._? -', ".",' 

108 
_.:: 9.180 
,:~ 10 

: ,;>. 
, ~ 12 
,.. -

geen 

560 
ja 

i~ i.luthte~lssi~ ;ov.eij~e:;z~are~met~ler.i. ,. 'h_::. 
;~ ;~i'u6'ht~r;;js~l~i.va'n , 6~g8fl1~q~~~,m'ic ;over~ntr.~ih!gltjQ.eji .:, 
), oJ:lpef.v.lat<tew.?~ere~issi~(·\;Ian~zwar~ 'meta1Im~1tte~~,.\4 '9}.:: 3 

", ,,-;.. . ..... . ..... __ ~ , ;.-.. ""..... • _ -, ::C-:.:.. t • •• ' ~ 

'Verzureiide emissie-s liia ~Jucht-.czie f-7.'-3~ ,7 .'4) 1',en §: m~l .. < 
-Hel ';" -':1-8" 'Hi: .... , ':'- _.' ~,. -- , . 
\;- SO.~:" ::, ~ : . 

.. ' v:oartratlspon, ~zje ,§ ']. 3) 
* -" prdc_es'(,iie.~'i7 ;4{7f ';.' c 

* ~tia~r~nspor..t~'{~ie 'r 71'5) -
~>Nq;,:~- ':,' ,:. , ..... ' ,;' ,-... 

.. -voortransp"Or1"{zie"§ '7 :3) ' 

... ·pr.oces (zle"§ ,7.4,;7,):' "-
iI ',natr.ah·sport- {zie .§ 7;,,5) 

:'::N83 "A ... 

,- '" '.:' ~ ," :;; 

; ... '", , 

0,013 

0,002 . " 

,. 
0,267 . ~ . . ' '.~ . 

. " ' 0,031 
" " _'i 0,1 

'-,; 07 
.:~ , 

200 

\R(Jimi~mke' c!iteri~ . _. <" .' . J : 
:- ~bl3h~.dl~d: te.rte.i~opper0,a·k ~(~~~ t,f7.::4. 31 ;. -'-': " ' 
-,:: afs~a~~~t!>~:,de ,,!,,oqr:lbe~R,!J'!V;I~g ,{zu~ § -7 ,~h3) , .. 

; ·-'mate:.v:-8(i :ianas:chappeliik~J)einvlo-edi~g« zie' ~§ '7..4.111 "-" matig 
, \beri9dlgdeU-nfr~¢truciuyei.e :J.oodiep'inge-,:,J~i~ '§-7-.4:.1: ~.) . matig 
:" _ • • c -."1" . : ~ : .. 

~'. ~. HASKONING 
#., Ingenieurs- en 

Archltectenbureau 

MJ 
MJ 
MJ 

% 

% 

kg 

g 

kg 
kg 
kg 

kg 
kg 
kg 
kg 

N.B. De paragrafen waarnaar in de tabel wordt verwezen , zijn de in het MER opgenomen paragrafen . 

8. VERBRANDEN 

Inleiding 
In de in het MER beschouwde alternatieven 4 en 5 staat het verbranden van 
zuiveringsslib centraal. In alternatief 4 wordt al het slib op de locatie Moerdijk 
verbrand, de verwerkingslocatie in alternatief 5 is Terneuzen _ 

De vier schakels van de slibverwijderingsketen (slibontwatering, slibtransport, 
slibverwerking en afvoer reststoffen) zijn in het MER afzonderlijk besproken. Zo 
zijn per alternatief de berekende transportkilometers voor slibtransport en 
reststoffentransport, alsmede de daaraan gekoppelde emissies via de uitlaatgas
sen, weergegeven. 
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De bespreking van de schakel "verbranden" betreft het verbrandingsproces, 
alsmede de aspecten schaalgrootte, ruimtebehoefte, massa- en energiebalans, 
bedrijfsvoering, emissies naar de milieucompartimenten bodem, lucht en 
oppervlaktewater, geluid, landschap en veiligheid. 

Verbranden 
Bij verbranden van zuiveringsslib wordt het in het slib aanwezige organische 
materiaal bij een temperatuur van boven de 850°C nagenoeg volledig afgebroken. 
Het in het slib aanwezige water wordt daarbij verdampt. Om tot een zo goed 
mogelijk sluitende warmtebalans te komen, waarbij geen of weinig aanvullende 
brandstof nodig is, kan de bij de verbranding vrijkomende restwarmte bijvoorbeeld 
in een stoomketel worden omgezet in stoom en worden benut voor (gedeeltelijke) 
v66rdroging van het slib. De bij de verbranding vrijkomende rookgassen dienen in 
een rookgasreinigingsinstallatie behandeld te worden, alvorens uitstoot naar de 
atmosfeer plaatsvindt. Daarbij dient aan zeer strenge emissienormen voldaan te 
worden. 

Een slibverbrandingsinstallatie bestaat in hoofdzaak uit: 
voorzieningen voor ontvangst en opslag van het slib; 

- een slib(voor)drooginstallatie, gebaseerd op indirecte slibdroging, inclusief een 
droogdampcondensatie; 
de eigenlijke slibverbranding. Een veel toegepast systeem voor zuiveringsslib 
betreft de wervelbedoven; 
de warmteterugwinning, ten behoeve van stoomproduktie (eventueel thermische 
olie) voor de v66rdroging; 
de rookgasreinigingsinstallatie. Voor de diverse daarbij mogelijke concepten 
wordt verwezen naar de hoofdtekst van het MER. 

Een slibverbrandingsinstallatie voor circa 12.000 ton ds/jaar kan worden 
ondergebracht in een gebouw met een hoogte van circa 25 meter en een 
oppervlakte van circa 3.000 m2 plus een schoorsteen. 

Door slibverbranding wordt een gewichtsreductie van circa 85 % gerealiseerd. Het 
belangrijkste restprodukt (de as) bevat een zeer laag restgehalte aan organische 
stof « 0,3%) en kan na beperkte bevochtiging worden gestort. Naar de 
mogelijkheden voor nuttige toepassing, bijvoorbeeld als vulstof in de civiele 
techniek, is nog nader onderzoek vereist. Overige reststromen/effecten waarmee 
rekening gehouden dient te worden, betreffen: 
- een afvalwaterstroom (uit de voordroging, echter qua volume kleiner dan bij 

thermische droging); 
een eventuele waterstroom, afkomstig van de rookgasreiniging, die behandeld 
dient te worden; 

- een residu uit de rookgasreiniging. Het gaat daarbij om relatief kleine hoeveelhe
den. 

Vanwege de hoge (investerings-)kosten die met name ook het gevolg zijn van de 
uitgebreide rookgasreinigingsvoorzieningen zijn de verwerkingskosten voor 
slibverbranding sterk schaalafhankelijk. Daardoor gaat een duidelijke voorkeur uit 
naar grootschalige toepassing. 
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Met slibverbranding bestaat ruime ervaring op praktijkschaaL Met name ten 
aanzien van de slibvoordroging en de rookgasreiniging gaat de technische 
ontwikkeling verder, om tot optimale procesvoering en een kostenoptimalisering 
te komen. 

Kenmerken alternatieven 4 en 5 
De (grotendeels kwantitatieve) kenmerken van de alternatieven 4 en 5, zoals 
besproken in het MER, zijn weergegeven in tabel 8 .1. Deze kenmerken zijn 
gehanteerd bij de onderlinge milieuhygienische vergelijking van alternatieven (door 
middel van een multicriteria-analyse) in hoofdstuk 15. 

Tabel 8.1: Kenmerken alternatieven 4 en 5 (getallen per ton droge stof) 
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" 0,04 

: 0,02 
,,, .'~ 0,14 

, ' . , 0,001 

, ,<, 0,407 
"h, 0,26 ,'., . 
. . . ' ~ 0,014 

- ... ,' 0,013 
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kg 0,04 kg 

kg 0,01 kg 
kg 0,14 kg 
kg 0,001 kg 

kg 0,20 kg 
kg 0,26 kg 
kg 0,01 kg 
kg 0,013 kg 

m2 0,7 m2 

m 400 m 
hoog 
hoog 

N.B. De paragrafen waarnaar in de tabel wordt verwezen, zijn de in het MER opgenomen paragrafen . 

9. VERGLAZEN 

Inleiding 
In het in het MER beschouwde alternatief 6 staat het verglazen van zuiveringsslib 
centraal op een locatie (Sloegebied). 

De vier schakels van de slibverwijderingsketen (slibontwatering, slibtransport, 
slibverwerking en afvoer reststoffen) zijn in het MER afzonderlijk besproken. Zo 
zijn per alternatief de berekende transportkilometers voer slibtransport en 
reststoffentransport, alsmede de daaraan gekoppelde emissies via de uitlaatgas
sen, weergegeven. De bespreking van de schakel "verglazen" betreft het 
verglazingsproces, alsmede de aspecten schaalgrootte, ruimtebehoefte, massa- en 
energiebalans, bedrijfsvoering, emissies naar de milieucompartimenten bodem, 
lucht en oppervlaktewater, geluid, landschap en veiligheid. 

Verglazen 
Slibverglazing betreft in feite een variant op slibverbranden, waarbij echter een 
verhoogde verbrandingstemperatuur wordt toegepast (of de asrest op een 
verhoogde temperatuur wordt gebracht). Daardoor smelt de asrest, waardoor hij 
na afkoeling een glas- of basaltachtige vorm aanneemt. 

Globaal kan in het kader van deze samenvatting gesteld worden, dat slibverglazing 
overeenkomt met slibverbranding, ten aanzien van de technische uitvoering van 
slibaanvoer en -opslag, alsmede van de rookgasreiniging. De benodigde droogcapa
citeit is hoger en de verbrandingstechniek wijkt af. In het bijzonder gelden de 
volgende opmerkingen: 
- het restprodukt biedt meer mogelijkheden voor nuttige toepassing als grondstof 

voor bouwmateriaal; 
- het energieverbruik en de verwerkingskosten liggen hoger (exclusief eventuele 

invloed van de reststoffen) met name vanwege de hogere mate van voordroging 
die vereist is om de hogere verbrandingstemperaturen te kunnen realiseren; 

- over de methode zijn beduidend minder bedrijfsgegevens beschikbaar am de 
toepasbaarheid en haalbare bedrijfszekerheid te kunnen beoordelen. 
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Op grond van de grote schaalafhankelijkheid gaat bij verglazen, evenals bij 
verbranden de voorkeur uit naar grootschalige toepassing. Daarmee is echter nog 
weinig ervaring beschikbaar. 

Kenmerken alternatief 6 
De (grotendeels kwantitatieve) kenmerken van het alternatief 6, zoals besproken 
in het MER, zijn weergegeven in tabel 9.1. Deze kenmerken zijn gehanteerd bij de 
onderlinge milieuhygienische vergelijking van alternatieven (door middel van een 
multicriteria-analyse) in hoofdstuk 15. 

Tabel 9.1: Kenmerken alternatief 6 (getallen per ton droge stof) 
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0,04 kg 

0,01 kg 
0,14 kg 
0,001 kg 

0,19 kg 
0,26 kg 
0,01 kg 
0,013 kg 

1,0 m2 

400 m 
haag 
haag 

N.B. De paragrafen waarnaar in de tabel wordt verwezen, ziJn de in het MER opgenamen paragrafen. 

10. PYROl YSE/VERGASSEN 

Inleiding 
Pyrolyse en vergassen betreffen verschillende, maar verwante verwerkingsproces
sen. 
In het in het MER beschouwde alternatief 7 staat het vergassen van zuiveringsslib 
centraal op een locatie (Sloegebied). 

De vier schakels van de slibverwijderingsketen (slibontwatering, slibtransport, 
slibverwerking en afvoer reststoffen) zijn in het MER afzonderlijk besproken. Zo 
zijn per alternatief de berekende transportkilometers voor slibtransport en 
reststoffentransport, alsmede de daaraan gekoppelde emissies via de uitlaatgas
sen, weergegeven. 

De bespreking van de schakel "vergassen" betreft het vergassingsproces, alsmede 
de aspecten schaalgrootte, ruimtebehoefte, massa- en energiebalans, bedrijfsvoe
ring, emissies naar de milieucompartimenten bodem, lucht en oppervlaktewater, 
geluid, landschap en veiligheid. 

Vergassen 
Pyrolyse en vergassing betreffen verwerkingsconcepten, waarbij de bij slibverbran
ding gerealiseerde (oxydatieve) afbraak van het organische materiaal niet in een 
proces, maar gefaseerd wordt uitgevoerd. De procesfasen zijn: 
- droging; 
- thermische afbraak van met name snelvluchtige bestanddelen bij temperaturen 

tot circa 500 a C (pyrolyse); 
- thermische afbraak bij hogere temperaturen, van koolstofhoudend materiaal, 

onder hoofdzakelijk vorming van CO (koolmonoxyde), (vergassing); 
- verbranding (volledige oxydatie van vluchtige bestanddelen en CO in H20 

(water) en CO2 (koolzuur). 
led ere fase kan onder optimale condities plaatsvinden, hetgeen de totale 
procesuitvoering positief be'invloedt. 
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Vergassing is een reeds lang bekende techniek, die vroeger veelvuldig werd 
toegepast, bijvoorbeeld voor de produktie van stadsgas uit steenkool. Vergassing 
van steenkool staat recentelijk weer in de belangstelling, omdat de techniek in 
vergelijking met steenkoolverbranding een aantal voordelen kan hebben. 

Vergassing van zuiveringsslib bevindt zich in een ontwikkelingsfase. Recentelijk 
he eft Slibverwerking Zeeland B. V. een slibvergassingsinstallatie gerealiseerd in het 
Sloegebied. De eerste gegevens uit de bedrijfsvoering zijn momenteel beschikbaar. 
Een adequate beoordeling van de bedrijfstechnische aspecten is echter pas in de 
loop van 1997 mogelijk. De bedrijfszekerheid na opschaling (vergroting van de 
verwerkingscapaciteit) is nog onzeker. 

Bij vergassing ontstaat een vast restprodukt dat redelijk vergelijkbaar is met de 
asrest van verbranding. Ook de hoeveelheden asrest zijn __ vergelijkbaar met 
verbranden. 

Pyrolyse 
Pyrolyse komt met vergassen in zoverre overeen dat het een thermische 
verwerking betreft met een ondermaat aan zuurstof. Het verschilt echter door de 
veer lagere toegepaste temperatuur. 
Het pyrolyseproces heeft een aantal verschillende soorten reststoffen, waaronder 
olie en teerprodukten. Deze stoffen zijn vanwege de niet constante kwaliteit 
moeilijk afzetbaar. 

Kenmerken alternatief 7 
De (grotendeels kwantitatieve) kenmerken van het alternatief 7, zoals besproken 
in het MER, zijn weergegeven in tabel 10. 1. Deze kenmerken zijn gehanteerd bij 
de onderlinge milieuhygienische vergelijking van alternatieven (door middel van een 
multicriteria-analyse) in hoofdstuk 15. 

Tabel 10.': Kenmerken alternatief 7 (getallen per ton droge stof) 
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N.B. De paragrafen waarnaar in de tabel wordt verwezen, zijn de in het MER opgenomen paragrafen . 

11. NATTE OXYDATIE 

Inleiding 
In het in het MER beschouwde alternatief 8 staat het nat oxyderen van zuiverings
slib centraal op een locatie (Sloegebied). 

De vier schakels van de slibverwijderingsketen (slibontwatering, slibtransport, 
slibverwerking en afvoer reststoffen) zijn in het MER afzonderlijk besproken. Zo 
zijn per alternatief de berekende transportkilometers voor slibtransport en 
reststoffentransport, alsmede de daaraan gekoppelde emissies via de uitlaatgas
sen, weergegeven. 

De bespreking van de schakel "natte oxydatie" betreft het oxydatieproces, 
alsmede de aspecten schaalgrootte, ruimtebehoefte, massa- en energiebalans, 
bedrijfsvoering, emissies naar de milieucompartimenten bodem, lucht en 
oppervlaktewater, geluid, landschap en veiligheid. 

- 21 -



Natte oxydatie 

w$ HASKONING 
, !II Ingenieurs- en 

Archlleclenbureau 

Natte oxydatie betreft het onder verhoogde druk en temperatuur (200°C en meer) 
oxyderen van het in het slib aanwezige organische materiaal. De afbraak is door 
de lagere temperaturen minder volledig dan bij verbranding, maar groter dan bij 
bijvoorbeeld biologische droging. 

Natte oxydatie wijkt in een aantal opzichten vrij essentieel af van de hiervoor 
behandelde slibverwerkingstechnieken: 
- het proces vindt in de vloeistoffase plaats (5% droge stof)' hetgeen de 

voorafgaande mechanische ontwatering overbodig maakt; 
de emissies naar lucht zijn relatief zeer beperkt, doordat de voor de afbraak 
benodigde zuurstof als "zuivere" zuurstof kan worden ingebracht. Dit heeft 
overigens wei financiele consequenties ten aanzien van het energieverbruik en 
de te behandelen afgashoeveelheden; 
een vrij aanzienlijk gedeelte van het organische materiaal wordt niet volledig 
afgebroken, maar komt in de vloeistoffase terecht. Dit vereist vrij ingrijpende 
aanvullende afvalwaterbehandelingsvoorzieningen, met name ten aanzien van 
de stikstofverbindingen. 

Een installatie voor natte oxydatie van zuiveringsslib bestaat in hoofdzaak uit de 
volgende onderdelen: 
- voorzieningen voor ontvangst en/of opslag van nat slib; 

een installatie voor de aanmaak/opslag van de benodigde zuurstof; 
een ketelinstallatie voor de levering van de energie die extra benodigd is; 
de eigenlijke natte oxydatiereactor. De meest bekende uitvoeringsvorm is de 
ondergrondse vertic ale reactor, zoals ge'jnstalleerd te Apeldoorn (diepte circa 
1.200 m), maar ook bovengrondse reactoren worden toegepast; 
een ontwateringsinstallatie voor de bij de natte oxydatie resterende droge stof; 
een afvalwaterbehandelingsinstallatie voor de resterende vloeistof. 

De bouwhoogte van de installatie kan beperkt blijven tot circa 10m. Het 
ruimtebeslag betreft met name de benodigde afvalwaterzuiveringsinstallatie en 
bedraagt circa 0,5 m2 per ton droge stof, dat wil zeggen 6.000 m2 voor een 
installatie met een capaciteit van 12.000 ton ds/jaar. 

Met natte oxydatie van communaal zuiveringsslib is reeds bedrijfservaring 
opgedaan. In 1994 is in Europa de eerste grootschalige installatie gereed gekomen 
(Apeldoorn, ontwerpcapaciteit 22.800 ton ds/jaar, uitgebreid tot 30.000 ton 
ds/jaar). De installatie heeft in het eerste bedrijfsjaar een aantal aanloopproblemen 
gehad, die tot aanzienlijke aanpassingen hebben geleid (in combinatie met een 
capaciteitsvergroting). Inmiddels zijn de bedrijfsresultaten verbeterd. 

Bij natte oxydatie is een belangrijke reductie haalbaar op de verwerkingskosten 
wanneer de schaalgrootte toeneemt. Voor de nageschakelde afvalwaterbehande
ling is de schaalafhankelijkheid wat geringer. Bovendien wordt het schaalgrootte
effect enigszins gecompenseerd door de hoge transportkosten. Per saldo neemt 
natte oxydatie ten aanzien van schaalgrootte-effecten daardoor een middenpositie 
in. 

De realiseerbare gewichtsreductie bij natte oxydatie (met als referentiekader 
mechanisch ontwaterd slib), bedraagt circa 75%. Over eventuele toepassings
mogelijkheden van het restprodukt zijn nog geen gegevens beschikbaar. 
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De vaste reststoffen van het natte oxydatieproces bestaan voornamelijk uit de 
anorganische bestanddelen van het slib. Het restgehalte aan organisch materiaal 
is iets hoger dan in de asrest die resulteert bij verbranding, maar minder dan 5 %. 
Het restvochtgehalte is hoger dan bij verbranding en bedraagt circa 50%. 

Kenmerken alternatief 8 
De (grotendeels kwantitatieve) kenmerken van het alternatief 8, zoals besproken 
in het MER, zijn weergegeven in tabel 11.1. Deze kenmerken zijn gehanteerd bij 
de onderlinge milieuhygienische vergelijking van alternatieven (door middel van een 
multicriteria-analyse) in hoofdstuk 15. 

Tabel 11.1: Kenmerken alternatief 8 (getallen per ton droge stof) 
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N.B. De paragrafen waarnaar in de tabel wordt verwezen, zijn de in het MER opgenomen paragrafen . 

12. ELEKTRO-RECLAMATIE 

Een nieuwe slibverwerkingstechniek is elektro-reclamatie, waarbij in het slib 
aanwezige verontreinigingen elektrokinetisch worden afgescheiden. Aldus wordt 
de samenstelling van het slib in positieve zin gewijzigd. Ais het slib in voldoende 
mate wordt gezuiverd, dan wordt voldaan aan de kwaliteitseisen uit het BOOM en 
is nuttige toepassing van het slib in de landbouw mogelijk. 

De informatie in het MER betreffende elektro-reclamatie is gebaseerd op door 
Geokinetics Nederland BV aangedragen gegevens. Aangezien elektro-reclamatie 
van zuiveringsslib nog in ontwikkeling is en geen ervaringen op praktijkschaal 
aanwezig zijn, is deze verwerkingsoptie niet volledig uitgewerkt in het MER en is 
de gepresenteerde informatie uitsluitend indicatief. 

Bij elektro-reclamatie worden verontreinigingen uit het slib verwijderd met behulp 
van elektrokinetische processen (elektrolyse, elektroforese, elektro-osmose). 
Het slibverwerkingsproces bestaat in hoofdzaak uit de volgende stappen: 
- aanzuren aangevoerd zuiveringsslib; 
- neutraliseren behandeld slib; 
- reinigen elektrodenvloeistof. 
Aanzuring heeft tot doel de effectiviteit van het navolgende elektro-reclamatiepro
ces te verhogen door de mobiliteit van bijvoorbeeld zware metalen te vergroten. 
De elektrokinetische processen die verantwoordelijk zijn voor de verwijdering van 
verontreinigingen in het slib worden bewerkstelligd door het aanbrengen van 
elektroden c.q. een spanningsverschil, resulterend in een elektrische gelijkstroom 
door het te behandelen materiaal. Onder invloed van het elektrisch veld verplaat
sen verontreinigingen naar de anode dan wei kathode (afhankelijk van de 
elektrische lading van de verontreiniging). 
Het slib heeft na het elektro-reclamatieproces een pH van 2-3, zodat neutralisatie 
tot een pH van 7-8 noodzakelijk is. Hiertoe wordt het slib gemengd met 
calcium hydroxide of calciumcarbonaat. 
Bij elektro-reclamatie raken de elektrodevloeistoffen verontreinigd. Reiniging van 
deze vloeistoffen is noodzakelijk. 
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De ontwikkeling van elektro-reclamatie is in 1985 gestart. Daarbij werd gezocht 
naar een saneringsmethode voor grond en grondwater die gebaseerd is op 
toepassing van elektrische stroom. Inmiddels zijn diverse in situ (proef-)saneringen 
uitgevoerd_ De ervaring van Geokinetics met het toepassen van elektroreclamatie 
voor zuiveringsslib is nog zeer beperkt. Vanaf december 1995 zijn enige proeven 
uitgevoerd met ontwaterd communaal zuiveringsslib afkomstig uit Hulst en 
Terneuzen. Het betrof hier enerzijds laboratoriumproeven en anderzijds proeven in 
een batchopstelling (capaciteit 2 m3 per elektrokinetische behandeling). Bij deze 
proeven is het verwijderingsrendement bepaald voor de zware metalen zink en 
koper. Daarnaast zijn laboratoriumexperimenten met elektro-reclamatie in de USA 
bekend, waarbij PAK's met behulp van oppervlaktespanningsverlagers werden 
verwijderd. 

Op basis van het voorgaande kan gesteld worden dat elekjro-reclamatie een 
verwerkingstechniek in ontwikkeling is. Met de toepassing van elektro-reclamatie 
voor zuiveringsslib bestaat nog geen ervaring op praktijkschaal, terwijl de ervaring 
op laboratoriumschaal beperkt is. 

Ais het slib na elektro-reclamatie niet voldoet aan de kwaliteitseisen uit het BOOM, 
dan kan het slib niet worden afgezet in de landbouw en is verwerking opnieuw 
noodzakelijk. 

De eerste indicaties geven verwerkingskosten aan die qua ordegrootte niet 
afwijken van de meeste overige technieken. 

Zowel ten aanzien van de technologische aspecten als ten aanzien van het 
verwerkingskostenniveau bestaan nog diverse onzekerheden. Met het verder 
ontwikkelen van elektro-reclamatie tot grootschalig toepasbare techniek is zeker 
nog geruime tijd gemoeid_ 

1 3. SINTEREN 

Deze techniek betreft het produceren van een gesinterd restprodukt uit (de as van) 
zuiveringsslib. 

De positie van het alternatief "sinteren" is anders dan die van de overige 
behandelde slibverwerkingstechnieken. Sinteren is geen zelfstandige verwerkings
techniek, maar betreft een aanvullende verwerking, volgend op biologisch of 
thermisch drogen dan wei op verbranding. Daarom is de techniek niet op dezelfde 
basis als de overige technieken kwantitatief uitgewerkt. De gepresenteerde 
informatie is bovendien uitsluitend indicatief. 

De in het MER opgenomen informatie is gebaseerd op het zogenaamde "Ecogrind"
proces van de firma Ecotechniek. Bij dat proces wordt verontreinigd baggerslib, 
eventueel in combinatie met toeslagstoffen zoals vliegas, as van zuiveringsslib 
en/of verontreinigde grond thermisch verwerkt tot korrels van een grondachtig 
karakter. Deze korrels kunnen vervolgens a!s bouwstof worden toegepast. 

De thermische verwerking betreft oxydatie en sintering in een draaitrommeloven 
bij een temperatuur tot maximaal 1.200oC. Bij deze temperatuur vindt een 
gedeeltelijke versmelting van de asbestanddelen plaats, waardoor immobilisatie 
van verontreinigingen optreedt. 
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Mechanisch ontwaterd zuiveringsslib kan niet zonder voorbewerking worden 
meeverwerkt. Ais voorbewerkingstechniek gaat Ecotechniek uit van vacuOmpyroly
se . In principe kan echter ook as van een slibverbrandings- of -vergassingsinstalla
tie mee worden verwerkt. 

Toepassing van sinteren levert een reststof op die een gunstiger uitlooggedrag 
heeft dan de bij de andere slibverwerkingstechnieken vrijkomende reststoffen (met 
uitzondering van verglazen). Ais zodanig resulteert toepassing van sinteren als 
aanvullende verwerking in een verbetering van de milieuhygienische beoordeling 
van de verwijderingsketen. 

De bij het sinteren toegepaste technologie betreft een combinatie van op 
praktijkschaal toegepaste technieken. De combinatie is echter als zodanig nog niet 
toegepast. 

Verder kan worden opgemerkt dat de realisatie van een grootschalige sinter
installatie afhankelijk is van beslissingen ten aanzien van de verwerking en 
verwijdering van baggerslib. Het meeverwerken van zuiveringsslib speelt daarbij 
een (zeer) beperkte rol. 

De verwerkingskosten voor het meeverwerken van zuiveringsslib bij het sinteren 
van baggers lib zijn afhankelijk van de aan de slibverwerking specifiek toe te 
rekenen kosten. Naar verwachting zal het in rekening te brengen verwerkingstarief 
concurrerend zijn met de andere in aanmerking komende verwerkingstechnieken. 

Sinteren komt nog niet in aanmerking als zelfstandige optie voor de grootschalige 
verwerking van zuiveringsslib. Alvorens sinteren kan worden toegepast, dient meer 
zekerheid te bestaan over de realisatie van een sinterproject voor baggerslib. Bij 
de keuze voor drogen, verbranden of vergassen van zuiveringsslib blijft aansluiting 
op een dergelijk project in de toekomst mogelijk. 

14. CO-COMBUSTION 

Co-combustion betreft het verbranden van (gedroogd) zuiveringsslib in combinatie 
met andere verbrandingsprocessen. Co-combustion van zuiveringsslib wordt 
momenteel in Belgie en Duitsland met name toegepast bij de volgende processen: 
- bij de elektriciteitsproduktie, als aanvullende brandstof in poederkoolgestookte 

centrales; 
- bij de cementproduktie, als aanvullende brand- en grondstof. 

In het MER is geen volledige procesbeschrijving met aile milieu-effecten van deze 
technieken opgenomen. Voistaan is met een korte procesbeschrijving, gevolgd 
door een uitwerking van de te verwachten milieu-effecten van het bijstoken van 
zuiveringsslib. 

Meestoken in een poederkoolgestookte elektriciteitscentrale 
Gedroogd zuiveringsslib kan als brandstof als voigt worden gekenmerkt: 
- vaste brandstof in korrel- en poedervorm; 
- beperkt vochtgehalte (5-1 0 %); 
- hoog asgehalte (circa 40%); 
- vrij hoog gehalte aan lichte koolwaterstoffen; 
- vrij lage stookwaarde (gemiddeld 11-1 5 KJ/kg); 

- 26 -



~
' HASKONING 
;a' Ingenieurs- en 

Archltectenbureau 

- hoge gehaltes aan zware metalen; 
- vrij hoog zwavelgehalte (circa 1 %). 

Op grond van deze kenmerken is de overeenkomst met bruinkool het grootst. 
Bruinkool wordt, in tegenstelling tot steenkool, in Nederland echter nauwelijks als 
brandstof toegepast. Steenkool wordt verbrandingstechnisch gekenmerkt door een 
wat hoger koolstofgehalte en een vee I lager asgehalte, waardoor de stookwaarde 
hoger ligt dan van gedroogd zuiveringsslib. Ondanks deze verschillen, kan 
zuiveringsslib in principe in beperkte hoeveelheden meegestookt worden in 
poederkoolgestookte elektriciteitscentrales. 

Momenteel worden bij de poederkoolgestookte Hemwegcentrale proeven 
uitgevoerd met gedroogd zuiveringsslib, afkomstig van de drooginstallaties te 
Amsterdam en Beverwijk. Aandachtspunten daarbij zijn: 
- verbrandingstechnische aspecten (bedrijfsvo~ring, energie); 
- de invloed op de verbrandingsrest; 
- de invloed op de optredende emissies. 
De resultaten van deze proeven zijn nog niet gepubliceerd. 

Met de techniek is in Nederland nog weinig grootschalige ervaring opgedaan. In 
onder meer Duitsland wordt deze vorm van slibverwerking wei toegepast. Ten 
aanzien van enkele kritische milieuhygienische aspecten is nog onvoldoende 
informatie beschikbaar. 

Een voorlopige kwalitatieve beoordeling op hoofdpunten luidt: 
- de techniek heeft voordelen ten aanzien van het aspect energiebesparing; 
- de verwijderingsrendementen voor een aantal milieuverontreinigende stoffen 

(stof, zware metalen, zure componenten en met name kwik) zijn zonder speciale 
voorzieningen lager dan bij "specifieke II slibverbranding. De emissieconcentraties 
van de centrale nemen ook voor deze stoffen echter weinig toe, omdat 
zuiveringsslib slechts een klein gedeelte van het brandstofpakket uitmaakt; 

- ten aanzien van het aspect reststoffen is de methode ook van voordeel, mits de 
vliegas van de centrale certificeerbaar blijft. 

Een meer kwantitatieve beoordeling is pas mogelijk wanneer meer praktijkervaring 
beschikbaar is. 

Meestoken bij cementproduktie 
Zoals eerder aangegeven is gedroogd zuiveringsslib te beschouwen als een 
(secundaire) brandstof. Deze brandstof komt ook in aanmerking voor toepassing 
bij de cementproduktie. 

Momenteel bereidt de Nederlandse cementproducent ENel te Maastricht proeven 
voor, waarbij onder meer gedroogd zuiveringsslib zal worden toegepast, dat met 
name afkomstig zal zijn van Limburgse RWZI's en industrieen. 

Met de techniek is in Nederland nog geen grootschalige ervaring opgedaan. In 
onder meer Belgie wordt deze vorm van slibverwerking wei toegepast. Ten aanzien 
van enkele kritische milieuhygienische aspecten is nog onvoldoende informatie 
beschikbaar. 
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Een voorlopige kwalitatieve beoordeling op hoofdpunten luidt: 
- de techniek heeft voordelen ten aanzien van de aspecten energiebesparing en 

beperking van reststoffen; 
- de verwijderingsrendementen voor een aantal milieuverontreinigende stoffen 

(stof, zware metalen, zure componenten en met name kwik) zijn zonder speciale 
voorzieningen lager dan bij "specifieke II slibverbranding. De emissieconcentraties 
van de cementproduktie nemen ook-voor deze stoffen echter weinig toe, omdat 
zuiveringsslib slechts een klein gedeelte van het brandstofpakket uitmaakt. 

Een meer kwantitatieve beoordeling is pas mogelijk wanneer meer praktijkervaring 
beschikbaar is. 

1 5. MILlEUHYGIENISCHE VERGELlJKING AL TERNATIEVEN 
.. 

In het MER zijn de verschillende slibverwijderingsalternatieven ook beoordeeld op 
hun milieuhygienische aspecten. Voor de vergelijking van de alternatieven is 
gebruik gemaakt van een multi-criteria-analyse (mca). 

In de mca zijn de volgende criteria gehanteerd: 
- Verwiidering 

Met verwijdering wordt bedoeld de gerealiseerde volumereductie (of wei de 
hoeveelheid reststoffen per ton uitgangsprodukt). Ook is de aard (kwaliteit) van 
de reststoffen beschouwd; 
Verstoring 
Met verstoring wordt bedoeld de mate waarin de activiteit lokale, storende 
milieu-effecten met zich meebrengt. In het MER is aangegeven welke effecten 
bepalend kunnen zijn en is een rangorde aangegeven van de potentiele 
verstorende invloeden voor de verschillende technieken. Het betreft met name: 
* de geuremissie; 
* de CO-emissie; 
* de VOS-emissie; 
* de stofemissie door transportactiviteiten; 
* de emissie van CZV en N-Kj via oppervlaktewater; 
* de "thermische" verontreiniging ten gevolge van de benodigde koeling; 
* geluideffecten; 
* een beoordeling van de arbeidsomstandigheden op het bedrijf zelf en van de 

mogelijke risico's voor naburige bedrijven en woningen ("externe veiligheid"); 
- Verspilling 

Met verspilling wordt het energieverbruik van de verschillende verwerkingstech
nieken en het transportmaterieel bedoeld en het eventuele gebruik van relatief 
schaarse chemicalien en bedrijfsmiddelen; 

- Klimaatbe'invloeding 
Met klimaatbe'invloeding wordt met name bedoeld de CO2-emissie voorzover 
deze CO2 afkomstig is uit fossiel materiaal (de zogenaamde lange kringloop). 
Ook het risico op vorming van CH4 (methaangas) uit de restprodukten is 
meegenomen; 

- Verspreiding 
Met verspreiding wordt bedoeld de diffusie verspreiding in het milieu van 
milieuvreemde (met name) toxische stoffen met een (semi-)permanent karakter, 
zoals zware metalen en toxische organische stoffen (PAK, PCB en dioxine). De 
relevante verspreidingswegen zijn via de lucht (schoorsteenemissie) en via 
oppervlaktewater (afvalwater). Verspreiding naar de bodem en het grondwater 
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(via reststoffen) treedt niet op voor de beschouwde verwerkingstechnieken 
omdat de inrichting over het algemeen is voorzien van een vloeistofdichte vloer; 

- Verzuring 
Met verzuring wordt bedoeld de emissie van zuurvormende, gasvormige 
componenten. Relevant onder dit aspect is de bijdrage aan de overall-emissie 
van genoemde stoffen in het kader van een terugdringing van de landelijke 
totaalemissie. Eventuele lokale effecten blijven onder dit aspect buiten 
beschouwing. Deze komen bij het criterium verstoring aan de orde; 

- Ruimtelijke aspecten 
Met de ruimtelijke criteria worden de criteria bedoeld die de verwerkingstechniek 
stelt aan de omgeving, zonder dat de exacte locatie bekend is. Meegenomen 
zijn: 
* omvang van het totale benodigde terreinoppervlak; 
* wenselijke minimale afstand tot de dichtstbijzijnde woonbebouwing. Het 

betreft een voorlopige indicatie; 
* mogelijkheden voor landelijke inpassing, met name bepaald door bouwhoogte 

en in mindere mate door bouwvolume en aanwezigheid van schoorsteen of 
damppluim; 

* benodigde infrastructurele voorzieningen zoals elektriciteit, gas, drink- en 
koelwater, riolering en transportinfrastructuur. 

De criteria zijn van een verschi"end belang/gewicht. Dit is in de mca tot 
uitdrukking gebracht door het toekennen van weegfactoren (zie tabel 15.1). Het 
meeste gewicht (30%) is toegekend aan het criterium "Verwijdering", omdat 
reductie van de hoeveelheid te storten afval een zeer belangrijke beleidsdoelstelling 
is. Vervolgens zijn de diverse slibverwerkingstechnieken per criterium onderling 
vergeleken, waarbij aan iedere techniek een numerieke score is toegekend (zie 
tabel 15.1). Door de weegfactor met de score te vermenigvuldigen (per criterium) 
is voor elk alternatief een gewogen totaalscore berekend (zie tabel 15.1). 
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Tabel 15.1: Milieuhygienische multi-criteria-analyse 

Alternllt!e' 4: AltarnaUe'6: 

Multi-criteria analyses beleidsalternatieven 
Allernatlaf 1: Alternlllief 2: Alternallef 3: Verbranden (Iok.tla Verbrllnden Allernatle' 6: Alternatief 7: Alternatlef 8: 

Gewichttoekennlng Blologlsch drogen alologlsch drogen Tharmlsch drogen MoardlJkl I tlokatle Terneuzenl Verglazen Pyrolyselvergassen nalta oxydatle 

MlllEUHYGIENISCHE CRITERIA - . . . . . . 
VerwlJderln!l: 300% Sublal .. 1 20 20 18 25 25 21 25 22 

Reductie 250% 67 67 67 85 85 88 85 76 
Aard restsloffen 50% 67 67 33 66 66 95 66 67 

Verstorlng: 200% Subloll" 13 13 15 15 15 14 14 16 
Geur 60% 52 52 80 84 84 84 84 92 
co 10% 90 90 95 81 84 84 84 81 

VOS 10% 93 95 90 87 93 93 93 66 
Transoortstof 10% 88 92 84 78 85 89 85 40 

AfII3twaler CZV en N·K 20% 50 50 72 87 87 72 72 92 
Thermische verontrelnlalnQ 20% 64 64 53 76 76 46 53 46 

Geluldcanlour 40% 60 60 60 40 40 40 40 70 
ArbolvemQhejd 30% 70 70 90 90 90 90 90 90 

Verspllllng: 200% Sublol •• 1 13 13 5 13 f3 12 13 13 
EnerQleverbruik (MJlldsl 140% 60 60 ·1 88 88 77 77 74 

Eneroieverbruik kwalilaliel 40% 73 73 91 25 25 31 63 33 
ChemicalienverbruJk 20% 100 100 100 0 0 0 0 50 

Kllmaatbelnvloedlng: 50% Sublate.1 4 4 J 5 5 4 5 4 
CO2 40% 97 97 66 88 88 n 88 79 

CH4 rlsica 10% 0 0 0 100 100 100 100 100 
VetsDreldlnq via de lucht: 30% Subltl/ul 3 , 3 3 2 2 2 2 3 

Hg plus Cd 10% 100 100 100 55 55 55 55 100 
Overioe zware melalen 05% 100 100 100 49 49 49 49 100 

Organlsche micro verontreinigingen 15% 100 100 100 55 55 55 55 100 
Verspreldlnll vIa water: 20% S.blol,,' 2 2 2 2 2 2 2 0 

Zware metalen 20% 99 99 83 91- 91 82 83 20 
Verzurlnq: 50% Sub!<JU., 4 4 4 4 4 4 4 4 

HCI-t16·HF 05% 100 100 100 49 49 49 49 100 
502 15% 97 96 99 85 86 86 86 95 
NOx 15% 79 82 84 64 75 75 75 43 
NH3 15% 34 34 80 97 97 97 97 100 

RUlmtelilke criteria: 150% Sublol .. , J , 10 7 7 0 7 11 
BenodlodoooenAak 40% 36 24 72 72 72 60 72 80 

Arstand 101 woonbebotJw!na 60% 75 60 75 50 50 50 50 75 
LandschallSbeinvtoedlnq 40% 50 50 50 25 25 25 25 75 

Benodlode infra 10% 100 100 50 0 0 0 0 50 
Totaalgewogenscore mllleuhyqlene 1000% To13al 67 66 61 72 72 71 71 73 
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Conclusies 
Op basis van de re:sultaten in tabel 15.1 kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden: 
- de gewogen totaalscore van de alternatieven verschillen niet zeer sterk, in 

principe kunnen aile alternatieven vanuit milieuhygienisch oogpunt aanvaardbaar 
worden geacht. Slibverwerkingsinrichtingen maeten, ongeacht de verwerkings
methode, voldoen aan vastgestelde normen en vergunningvoorschriften; 

- het alternatief "Natte oxydatie" he eft de hoogste gewogen totaalscore. Oit is 
met name het gevolg van de hoge score bij de ruimtelijke criteria (de installatie 
bevindt zich grotendeels ondergronds I); 

- de gewogen totaalscores van de alternatieven "Verbranden", "Vergassen" en 
"Verglazen" liggen dicht bij die van het alternatief "Natte oxydatie"; 

- het alternatief "Biologisch drogen" neemt een middenpositie in; 
- het alternatief "Thermische droging" heeft de laagste gewogen totaalscore. Oit 

is met name het gevolg van de slechte score bij het criterium "Verspilling" (er 
wordt veel energie verbruikt bij thermische droging I); 

- bij de alternatieven "Biologisch drogen" en "Thermische droging" ontstaat de 
grootste hoeveelheid reststoffen. Oeze alternatieven zijn dan ook vanuit 
beleidsmatig oogpunt minder aantrekkelijk. Aan de toepassing van biologisch en 
thermisch drogen zou de randvoorwaarde verbonden moeten worden dat het 
gedroogde slib niet gestort wordt. 

Gevoeligheidsanalyse 
Teneinde conclusies ten aanzien van de slibverwijderingsalternatieven correct te 
kunnen formuleren, zijn diverse gevoeligheidsanalyses verricht met betrekking tot 
de milieuhygienische multicriteria-analyse. De volgende resultaten worden vermeld : 
- als het gewicht van het criterium "Verwijdering" wordt verdubbeld tot 60% (er 

wordt extra belang gehecht aan volumereductie c.q. het minimaliseren van de 
hoeveelheid te storten reststoffen, een belangrijke beleidsdoelstelling), dan 
scoort het alternatief "Verglazen" het hoogst~, op geringe afstand gevolgd door 
de alternatieven "Verbranden", "Vergassen" en (op iets grotere afstand) "Natte 
oxydatie"; het alternatief "Biologisch drogen" blijft een middenpositie innemen; 
het alternatief "Thermisch drogen" blijft het alternatief met de laagste score; 
als het gewicht van het criterium "Verstoring" wordt verdubbeld tot 40% (er 
wordt extra waarde gehecht aan het voorkomen van hinder door geur- en 
geluidsemissie), dan blijft het alternatief "Natte oxydatie" nummer 1; de 
alternatieven "Verbranden", "Verglazen" en "Vergassen" volgen weer op korte 
afstand; de alternatieven "Biologisch drogen" en "Thermisch drogen" volgen op 
afstand; 
als het gewicht van de ruimtelijke criteria op 0 wordt gesteld (er wordt 
aangenomen dat de verwerkingsinrichting op een geschikt industrieterrein wordt 
gevestigd met voldoende afstand tot gevoelige objecten; in dat geval zijn de 
ruimtelijke criteria niet meer interessant), dan bezetten de alternatieven 
"Verbranden", "Verglazen" en "Vergassen" de eerste plaats, gevolgd door 
"Natte oxydatie"; "Biologisch drogen" neemt weer een middenpositie in; 
"Thermisch drogen" blijft achter; 
als het gewicht van de criteria "Verwijdering", "Verstoring" en "Verspilling" op 
respectievelijk 50,40 en 10% wordt gesteld, dan gaan "Verglazen", "Verbran
den" en "Vergassen" voorop (in die volgorde), gevolgd door "Natte oxydatie"; 
"Biologisch drogen" en "Thermisch drogen" nemen de laatste plaats in; 
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- het alternatief "Thermisch drogen" neemt in aile beschouwde gevallen de laatste 
plaats in; deze situatie wijzigt wanneer reststoffen niet meer gestort worden; 
hiervan is sprake in de gevoeligheidsanalyse "kijkje in de toekomst", waarbij is 
aangenomen dat biologisch en thermisch gedroogd slib wordt meeverbrand in 
een poederkoolgestookte centrale en de asrest van verbranding, natte oxydatie 
en vergassen nuttig wordt toegepast; in dat geval komen de scores van aile 
alternatieven zeer dicht bij elkaar te liggen, met "Verbranden", "Thermisch 
drogen'" "Vergassen" en "Natte oxydatie" als beste. 

1 6. TECHNISCHE VERGELlJKING AL TERNA TIEVEN 

In het MER zijn de verschillende slibverwijderingsalternatieven ook beoordeeld op 
hun technische en technologische aspecten. Voor de vergelijking van de 
alternatieven is gebruik gemaakt van een multi-criteria-analyse (mca). 

In de mca zijn de volgende criteria gehanteerd: ontwikkelingsstatus, wijziging 
voorontwatering, flexibiliteit, complexiteit, storingsgevoeligheid, veiligheid/arbeids
omstandigheden en onderhoudsbehoefte . 

. De criteria zijn van een verschiJIend belang/gewicht. Dit is in de mca tot 
uitdrukking gebracht door het toekennen van weegfactoren (zie tabel 16.1). 
Het meeste gewicht (60%) is toegekend aan het criterium "Ontwikkelingsstatus", 
omdat de continu'iteit van de slibverwerking zeer belangrijk is. 

Vervolgens zijn de diverse slibverwerkingstechnieken per criterium onderling 
vergeleken, waarbij aan iedere techniek een numerieke score is toegekend (zie 
tabel 16.1). 

Door de weegfactor met de score te vermenigvuldigen (per criterium) is voor elk 
alternatief een gewogen totaalscore berekend Jzie tabel 16.1). 

Conclusies 
Uit tabel 16.1 blijkt dat beide alternatieven op basis van biologisch drogen als 
slibverwerkingstechniek het beste scoren (de bedrijfszekerheid van biologisch 
drogen is groot). De alternatieven met verbranden en thermisch drogen zijn een 
goede tweede. Met natte oxydatie is meer ervaring opgedaan dan met vergassen. 
Verglazen komt op de laatste plaats. 

Gevoeligheidsanalyses 
Teneinde conclusies ten aanzien van de slibverwijderingsalternatieven correct te 
kunnen formuleren, zijn gevoeligheidsanalyses verricht met betrekking tot de 
technische multicriteria-analyse, waarbij het gewicht van het criterium "Ontwikke
lingsstatus" op 40% en op 80% is gesteld. 

Bij 80% wordt meer zekerheid ingebouwd, aan bedrijfszekerheid wordt een groter 
belang gehecht. Bij 40% wordt meer ruimte geboden aan relatief jonge technieken, 
aan bedrijfszekerheid wordt minder belang gehecht. 

In deze situatie verandert de onder "Conclusies" vermelde volgorde evenwel niet 
(zie tabellen 16.2 en 16.3). 
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Tabel 16.1: Technologische mca (basis beoordeling) 

A1lernatief 4: Allernalief 5: 
Gewichls- Allernalief 1: Allemallef2: Alternalief 3: Verbranden (lokalie Verbranden (Iokalle A1lernallef 6: Allernalief 7: Allernatlef 8: 

TECHNOLOGISCHE CRITERIA loekenninQ BioloQisch droll en Biolollisch drollen Thermisch drollen Moerdiik) Terneuzen) Verglazen I'yrolyse(vernassen naHe oxvdalie 
Onlwikkelin.!lsslalus 60% 95 95 90 95 95 75 80 85 

Wlizlalna vooronlwalerino 3% 100 100 100 100 100 100 100 75 
Flexibilitell 8% 100 100 75 75 75 75 75 90 

Complexileil 3% 100 100 80 60 60 60 60 80 
Slonn.!ls.!levoeligheid 12% 100 100 80 80 80 60 60 80 

ARBO 8% 70 70 90 90 90 90 90 90 
Onderhoudsbehoefte 6% 80 80 80 80 80 60 80 80 

Tolaal aewogen score lechnologle 100% 93 93 87 89 89 74 78 84 

Tabel 16.2: Technologische mca, gevoeligheidsanalyse, meer gewicht voor ontwikkelingsstatus 

Alternalief 4: A1lernalief 5: 
Gewichls- Allernallef 1 Allernatlef 2: Allernatief 3: Verbranden (Iokalle Verbranden (Iokalie A1lernalief 6: Allernalief 7: Allernallef 8: 

TECHNOLOGISCHE CRITERIA loekennino Biolooisch droaen Biolooisch droaen Thermisch drooen Moerdiikl Terneuzen) Veralazen ~ assen natte oxvdalle 
Ontwlkkelinasslalus 80% 95 95 90 95 95 75 80 85 

Wiizlnina vooronlwaterina 1% 100 100 100 100 100 100 100 75 
Flexibilileil 4% 100 100 75 75 75 75 75 90 

Complexiteil 2% 100 100 80 60 60 60 60 80 
Slorinasaevoellaheid 6% 100 100 80 80 80 60 60 80 

ARBO 4% 70 70 90 90 90 90 90 90 
Onderhoudsbehoefle 3% 80 80 80 80 80 60 80 80 

Tolaal gewogen score technologle -- -
100% 94 94 88 92 92 74 79 85 

Tabel 16.3: Technologische mca, gevoeligheidsanalyse, minder gewicht voor ontwikkelingsstatus 

A1lernaller 4: AHemalief5: 
Gewichls- Alternalief 1 Alternalief 2: Alternallef 3: Vernranden (lokalle Verbranden (lokalie Alternallef 6: AIIernallef 7: Alternallef 8: 

TECHNOLOGISCHE CRITERIA loakennina BioJooisch drooen Biolooisch dIQgBn Thermisch dragen Moerdijk) Temeuzen) Veralazen pyrolyseivergassen naHe oxvdalie 
Onlwikkelinasslalus 40% 95 95 90 95 95 75 80 85 

Wiizi!!iml voorontwalerlna 4% 100 100 100 100 100 100 100 75 
Flexibllileil 12% 100 100 75 75 15 75 75 90 

Complexileil 5% 100 100 80 60 60 60 60 80 
Sloringsgevoeligheid 18% 100 100 80 80 80 60 60 80 

ARBO 12% 70 70 90 90 90 90 90 90 
Onderhoudsbehoefte 9% 80 80 80 80 80 60 80 80 

Totaal gewogen score technologle 100% 93 93 85 86 86 73 77 84 -- - ---
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In het MER is ook een vergelijking opgenomen van de kosten van de verschillende 
slibverwijderingsalternatieven. Daartoe zijn eerst de kosten per schakel van de 
verwijderingsketen bepaald (kosten slibontwatering, slibtransport, slibverwerking 
en afvoer reststoffen). De kosten (in gulden/ton droge stof) zijn per alternatief 
weergegeven in tabel 17.1. 

Tabel 17.1: Slibverwijderingskosten (in f /ton droge stof) 

Alternatief Ontwate- Transport Verwer- Afvoer Totaal Schaal-
ring slib king reststoffen grootte-

effect 

0 Storten 440 26 733 0 1.199 1.199 

1 Biologisch drogen, Sloegebied 440 28 433 228 1.129 1.060 

2 Biologisch drogen, Sloegebied 440 26 483 228 1.177 1.058 
en Kanaalzone 

3 Thermisch drogen, Roosen- 440 34 659 227 1.360 1.167 
daal* 

4 Verbranden, Moerdijk* 440 44 899 106 1.489 1.174 

5 Verbranden, Terneuzen* 440 32 899 107 1.478 1.163 

6 Verglazen, Sloegebied 440 28 1.137 19 1.624 1.229 

7 Vergassen, Sloegebied* 440 28 843 125 1.436 1.185 

8 Natte oxydatie, Sloegebied 0 154 1.089 163 1.415 1.027 

* De hier aangegeven verwerkingskosten hebben betrekking op de modelmatig bepaalde kosten (bij een 
capaciteit van 12.000 t ds/j) en zijn niet maatgevend voor de verwerkingstarieven van de op genoemde 
locaties bestaande of toekomstige verwerkingsinstallaties met (sterk) afwijkende capaciteit en/of opzet. 

Teneinde het schaalgrootte-effect zichtbaar te maken, is in tabel 17.1 een kolom 
"Schaalgrootte-effect" opgenomen. In deze kolom zijn de totale slibverwijderings
kosten opgenomen bij afvoer van het slib naar een inrichting met een verwerkings
capaciteit van 42.000 ton droge stof per jaar. 

In het alternatief "Natte oxydatie" vindt geen ontwatering van slib plaats; het slib 
wordt nat (5 % droge stof) vervoerd; de transportkosten zijn derhalve hoog. 

In de andere alternatieven zijn de slibontwateringskosten gesteld op f 440,-- per 
ton droge stof (het gemiddelde werkelijke kostenniveau voor circa 85% van het 
communale slib geproduceerd in Zeeland). 

Bij het bepalen van de verwerkingskosten is onderscheid gemaakt in vaste en 
variabele kosten. De vaste kosten bestaan voornamelijk uit de kapitaalslasten, de 
onderhoudskosten, de personeelskosten en de overheadkosten. De variabele 
kosten betreffen vooral het bedrijfsmiddelenverbruik en de zuiveringsheffing. 
De belangrijkste uitgangspunten voor de kostenberekeningen zijn weergegeven in 
tabel 17.2. 
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Tabel 17.2: Belangrijkste uitgangspunten kostenberekeningen 

I Uitgangspunten I 
Afschrijving annu'itair, rente percentage 7, afschrijvingstermijnen: civiel-bouwkundig deel 30 jaar, 
elektromechanisch deel 15 jaar, mobiele bedrijfsmiddelen 5 jaar 

Onderhoudskosten (in % van investering): civiel-bouwkundig deel 1 %, elektro-mechanisch deel 
3%, mobiele bedrijfsmiddelen 10% 

Personeelskosten: management/staf f 100.000,--, personeel dagdienst f 60.000,--, personeel 
ploegendienst f 70.000,--

Energiekosten: elektriciteit f 0, 176/kWh, aardgas f O,25/m3
, stoom (10 bar, verzadigd) 

f 17,62/ton 

Zuiveringsheffing: f 100,-- per inwoner equivalent 

In de afvoerkostenberekening is er van uitgegaan dat nuttig toepasbare reststoffen 
"om niet" kunnen worden afgezet (de transportkosten worden gecompenseerd 
door de voer de reststoffen ontvangen vergoeding). 

Conclusies 
Op basis van de gegevens in tabel 17.1 kunnen de volgende conclusies 
geformuleerd worden: 
- de slibverwijderingskosten zijn in het Nulalternatief (de huidige situatie, waarin 

ontwaterd slib wordt afgevoerd naar gecontroleerde stortplaatsen) het laagst 
(met name omdat bij deze verwerkingswijze geen reststoffen ontstaan). Oit 
alternatief is evenwel uit beleidsmatig oogpunt niet acceptabel; 

- van de overige alternatieven, verdienen de alternatieven met biologische droging 
als verwerkingstechniek vanuit financieel oogpunt de voorkeur; 

- de slibverwijderingskosten zijn het hoogst in het alternatief met verglazen als 
slibverwerkingsmethode; 

- de transportkosten van ontwaterd slib bedragen enkele procenten van de totale 
verwijderingskosten en zijn derhalve niet bepalend voor de keuze van het 
aantrekkelijkste alternatief. 

Opgemerkt wordt dat de kostenberekeningen zijn uitgevoerd voor 1 2.000 ton 
droge stot (de slibproduktie in Zeeland) en uitgaande van nieuwbouw van 
slibverwerkingsinrichtingen. Voor bestaande installaties en installaties met een 
afwijkende verwerkingscapaciteit kan het kostenniveau anders zijn, zoals blijkt uit 
de kolom "schaalgrootte-effect" in tabel 17.1. 

Gevoeligheidsanalyses 
Teneinde conclusies ten aanzien van de slibverwijderingsalternatieven correct te 
kunnen formuleren, zijn gevoeligheidsanalyses verricht met betrekking tot de 
kostenberekeningen. Zo is onder meer bezien wat het effect is van een ander 
rentepercentage, kortere afschrijftermijnen, andere energieprijzen en storttarieven 
voor reststoffen. Een en ander weer bij een verwerkingscapaciteit van 12.000 ton 
droge stof per jaar. 
De belangrijkste conclusie is dat biologisch drogen in aile beschouwde gevallen uit 
financieel oogpunt de aantrekkelijkste verwerkingstechiek is (zelfs wanneer een 
kortere afschrijftermijn van 10 jaar gehanteerd wordt). 
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De keuze van verwerkingslocaties maakt geen deel uit van het besluitvormingspro
ces waarvoor het MER is opgesteld. In de richtlijnen voor de inhoud van het MER 
is evenwel aangegeven dat in het MER moet worden aangetoond dat de in de 
streekplanuitwerking aangewezen afvalverwerkingslocaties ook verantwoord zijn 
op milieugronden en logistieke gronden. 
Bij de selectie van een locatie voor een afvalverwerkingsinrichting moet met 
diverse eisen rekening worden gehouden. In de uitwerking van het streekplan 
Zeeland is onder meer aangegeven dat afvalverwerkingsinrichtingen in beginsel 
gesitueerd moeten worden op industrieterreinen of op locaties die wat betreft 
functie, inrichting, effecten voor de omgeving en infrastructuur daarmee 
vergelijkbaar zijn (daarbij wordt gedacht aan rioolwaterzuiveringsterreinen, in 
gebruik zijnde afvalstortterreinen etc.). 

In het MER is voor zes (nabij de zwaartepunten van de slibproduktie gesitueerde 
en in de streekplanuitwerking aangewezen) locaties bezien of het verantwoorde 
locaties zijn op milieugronden en logistieke gronden. De locaties en de resultaten 
van de toetsing aan diverse locatie-eisen zijn weergegeven in tabel 18.1. 
Uit tabel 18.1 blijkt onder meer dat de locaties Sloegebied en Kanaalzone aan aile 
locatie-eisen voldoen. Realisatie van een slibverwerkingsinrichting op de locaties 
bij de RWZl's en de stortplaatsen vergt naar verwachting een bestemmingsplanwij
ziging. 

Tabel 18.1: Toetsing aan locatie-eisen 

v, .... -'~':.: .. :~' ··~~'o,:~1it' r:;:·;':t.;~:· ::. ': ' :: , 
: 'Rwzr· ;: kSloif.: ~ '-~ .'Start': ' ,.'; ;RWZf~De" ~ariaal-" . ;stor(;' , 
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(1) Van de totale hoeveelheid zuiveringsslib wordt circa 32 procent in Zeeuws-Vlaanderen geproduceerd 
en circa 68 procent in Midden- en Noord-Zeeland. 

- 36 -





19. LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE 

Op basis van de Wet Milieubeheer dient het MER een overzicht te bevatten van 
leemten in de beschrijving van de bestaande milieutoestand (en de autonome 
ontwikkeling daarvan) en van leemten in de beschrijvingen van de milieu-effecten 
van de beschouwde beleidsalternatieven. Het gaat daarbij om leemten ten gevolge 
van het ontbreken van de benodigde gegevens. 

Bij de opstelling van het MER zijn de volgende leemteIJ in kennis en informatie 
geconstateerd: 

- de hoeveelheid industrieel slib die in de toekomst tezamen met het communaal 
slib zal worden verwerkt, is niet nauwkeurig bekend. Afwijkingen ten opzichte 
van de gehanteerde prognose zullen naar verwachting echter beperkt zijn; 

- de toekomstige samenstelling van het industrieel slib is onzeker. Door een 
adequaat acceptatiebeleid op de slibverwerkingsinrichtingen kan er echter voor 
worden zorggedragen dat uitsluitend industrieel slib met een aanvaardbare 
samenstelling wordt verwerkt; 

- onduidelijk is of en zo ja in welke mate export van slib in de toekomst zal 
plaatsvinden. De Zeeuwse Waterschappen kunnen hierover evenwel te zijner tijd 
uitsluitsel geven alvorens een beslissing tot realisatie van nieuwe slibverwer
kingscapaciteit wordt genom en; 

- onbekend is in hoeverre reststoffen van de slibverwerking in de toekomst nuttig 
kunnen worden toegepast (opwerkingstechnologieen en afzetmarkten zijn nog 
in ontwikkeling). Met deze onzekerheid is echter in de milieuhygienische 
multicriteria analyse rekening gehouden; 

- de toekomstige emissies (geur, afvalwater en dergelijke) van slibverwerkingsin
richtingen zijn niet exact te kwantificeren; slechts indicatieve waarden zijn 
beschikbaar. Hiermee is evenwel in de milieuhygienische multi-criteria analyse 
rekening gehouden; 

- de ervaring op praktijkschaal met een aantal slibverwerkingstechnieken is nog 
beperkt. Met de ontwikkelingsstatus/de bedrijfszekerheid is in de technische 
multi-criteria analyse echter rekening gehouden; 

- van enkele slibverwerkingstechnieken bestaan nog weinig "harde" kostengege
vens. Een nauwkeurigheid van de kostenberekeningen van 10 a 20 procent 
wordt evenwel toereikend geacht. 

De geconstateerde leemten in kennis en informatie worden niet van belang geacht 
voor de besluitvorming op strategisch niveau over de gewenste slibverwijderings
structuur. 
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De provincie Zeeland zal een besluit nemen ten aanzien van de toe te passen 
verwerkingstechniek(en) voor het in Zeeland geproduceerde zuiveringsslib. Dit 
besluit is mede gebaseerd op verwachte milieu-effecten van de verschillende in het 
MER beschouwde slibverwijderingsalternatieven. Ingevolge de Wet milieubeheer 
dient de provincie Zeeland de werkelijke milieu-effecten te onderzoeken, die in de 
toekomst (na het operationaliseren van het besluit) zullen optreden. Hiervoor is een 
eerste evaluatieprogramma opgezet. 

De inhoud van het evaluatieprogramma is mede gebaseerd op de geconstateerde 
leemten in kennis en informatie. Zo maken het slibaanbod (kwantitatief en 
kwalitatief) en de emissies naar de diverse milieucompartimenten deel uit van het 
evaluatieprogramma. 

21 . CONCLUSIES 

Aigemeen 
Het MER is een hulpmiddel bij het besluitvormingsproces over de toekomstige 
verwerkingsmethode(n) voor zuiveringsslib, geproduceerd in Zeeland . 

In de Richtlijnen voor de inhoud van het MER zijn concrete locaties genoemd die 
in de diverse slibverwijderingsalternatieven moeten zijn opgenomen. Door de 
aanwijzing van concrete locaties werd het mogelijk in het MER ook de milieu
effecten van slibtransport, alsmede de slibtransportkosten, te presenteren. Deze 
informatie kan benut worden bij de keuze centraal of decentraal slibverwerken en 
bij de keuze slibverwerking binnen of buiten Zeeland. 

De keuze van slibverwerkingslocaties maakt echter nadrukkelijk geen deel uit van 
de besluitvormingsprocedure, waarvoor het MER is opgesteld. 

Bij de beoordeling van de in het MER beschouwde slibverwijderingsalternatieven 
kunnen diverse "brillen" worden opgezet, te weten een milieuhygienische, een 
technische en een financiele bril. Verder kunnen bij de beoordeling ook toekomst
perspectieven van nieuwe slibverwerkingstechnieken en aanvullende verwerkings
stappen voor reststoffen worden betrokken. 

Bij het formuleren van de conclusies hebben twee uitgangspunten centraal 
gestaan, namelijk: 
- het MER moet een waardevol hulpmiddel zijn, dat wil zeggen dat het richtingge

vend moet zijn voor de besluitvorming. Dit betekent dat waar mogelijk 
conclusies "hard" geformuleerd zijn; 

- het is gewenst een meest milieuvriendelijke alternatief en een voorkeursalterna
tief aan te wijzen. 

Voorkeursalternatief 
Onder het voorkeursalternatief wordt verstaan het slibverwijderingsalternatief of 
de slibverwijderingsalternatieven, waarvoor de provincie Zeeland ruimte wil bieden 
in het provinciaal milieubeleid. Bij de be paling van het voorkeursalternatief spelen 
niet uitsluitend milieuhygienische, maar ook technische en financiele aspecten een 
rol; er wordt gekeken met drie "brillen". 
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In hoofdstuk 15 is reeds geconcludeerd dat aile slibverwijderingsalternatieven 
vanuit milieuhygienisch oogpunt aanvaardbaar kunnen worden geacht. Slibverwer
kingsinrichtingen moeten, ongeacht de verwerkingsmethode, voldoen aan 
vastgestelde normen en vergunningvoorschriften. In de milieuhygienische mca 
scoren de alternatieven "Natte oxydatie", "Verbranden", "Vergassen" en 
"Verglazen" evenwel het hoogst. Dit is met name het gevolg van de geringere 
hoeveelheid te storten reststoffen. -De alternatieven "Biologisch drogen" en 
"Thermisch drogen" (met een grotere hoeveelheid reststoffen) zijn dan ook vanuit 
beleidsmatig oogpunt minder aantrekkelijk. Aan het toepassen van biologiseh 
drogen zou de randvoorwaarde verbonden moeten worden dat het gedroogde slib 
niet gestort wordt. In dit verband wordt opgemerkt dat gebruik van gedroogd slib 
als afdekmateriaal op stortplaatsen naar verwachting op termijn niet meer mogelijk 
is (dit op basis van een verwachte wijziging van het Besluit stortverbod 
afvalstoffen). Ook voor thermisch drogen zou bovengenoemcte randvoorwaarde 
moeten gelden; toepassing van thermisch drogen wordt zinvol geacht als de 
reststoffen bijvoorbeeld kunnen worden meeverbrand in een poederkoolgestookte 
elektriciteitscentrale. 

Uit de teehnische mea in hoofdstuk 16 blijkt dat de slibverwijderingsalternatieven 
met biologisch drogen als slibverwerkingstechniek het beste scoren (de bedrijfsze
kerheid van biologisch drogen is groot). De alternatieven met verbranden en 
thermisch drogen komen op de tweede plaats (de ontwikkelingsstatus van deze 
technieken is ruim voldoende). De bedrijfszekerheid van de technieken verglazen 
en vergassen is op praktijkschaal nog onvoldoende aangetoond. Daarbij wordt 
opgemerkt dat de eerste resultaten met de slibvergassingsinstallatie in het 
Sloegebied van SVZ bemoedigend zijn; er dient evenwel nog een verdere 
uitontwikkeling van deze techniek plaats te vinden. Natte oxydatie neemt qua 
ontwikkelingsstatus een middenpositie in. 

Bij de financiEHe beoordeling moet niet uit het oog worden verloren dat in de 
beschouwde slibverwijderingsalternatieven is uitgegaan van nieuwe verwerkingsin
richtingen met een capaciteit van 12.000 ton droge stof per jaar (overeenkomend 
met het Zeeuwse slibaanbod). In werkelijkheid kan echter ook afvoer van slib 
plaatsvinden naar bestaande inriehtingen, buiten Zeeland. Voor dergelijke 
inrichtingen kunnen de slibverwerkingskosten lager zijn dan de kosten genoemd 
in het MER als gevolg van sehaalgrootte-voordelen, lagere kapitaalslasten etc. 

Uit de financiele vergelijking van de alternatieven in hoofdstuk 17 blijkt dat op 
Zeeuwse schaal (12.000 ton droge stof per jaar) de alternatieven met biologisch 
drogen uit finaneieel oogpunt de voorkeur verdienen (voor de overige technieken 
wordt een groter slibaanbod wenselijk geacht). Bij een schaalgrootte van 
bijvoorbeeld 42.000 ton droge stof per jaar worden de kostenverschillen tussen 
de diverse alternatieven eehter aanzienlijk kleiner (zelfs gering, in het licht van de 
nauwkeurigheidsgraad van de berekeningen). 

Aangezien de transportkosten van ontwaterd slib sleehts enkele procenten van de 
totale slibverwijderingskosten uitmaken, is afvoer naar een buiten Zeeland gelegen 
slibverwerkingsinrichting een reele optie. 

Het provinciaal beleid voor zuiveringsslib dient met name als toetsingskader voor 
de vergunningverlening aan in Zeeland op te riehten slibverwerkingsinrichtingen. 
Op grond van het bovenstaande zou het provineiale beleid (= het voorkeursalter-
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natief) ruimte moeten bieden aan: 
- het biologisch drogen van zuiveringsslib, centraal en decentraal in Zeeland, 

onder de voorwaarde dat het gedroogde materiaal niet wordt gestort; 
het thermisch drogen van zuiveringsslib op een zodanige schaal dat een 
acceptabel verwerkingskostenniveau wordt bereikt, en onder de voorwaarde dat 
het gedroogde slib een verdere bewerking ondergaat (bijvoorbeeld als brandstof 
in een poederkoolgestookte elektriciteitscentrale); 
het verbranden van zuiveringsslib op een zodanige schaal dat een acceptabel 
verwerkingskostenniveau wordt bereikt; 
toepassing van de techniek vergassen, waarbij nog een verdere uitontwikkeling 
van de techniek moet plaatsvinden; 
het nat oxyderen van zuiveringsslib op een zodanige schaal dat een acceptabel 
verwerkingskostenniveau wordt bereikt; 
proefprojecten gericht op de ontwikkeling van nieuwe slibverwerkingstechnie
ken. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 
De keuze van een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) wordt gebaseerd op 
de resultaten van de milieuhygienische multicriteria-analyse (inclusief gevoelig
heidsanalyses) . 

De keuze van een MMA is moeilijk; uit de milieuhygienische beoordeling in 
hoofdstuk 15 blijkt dat de alternatieven "Natte oxydatie", "Verbranden", 
"Verglazen" en "Vergassen" vanuit milieuhygienisch oogpunt het beste scoren; de 
onderlinge verschillen zijn daarbij klein. 

Bovendien verandert de voorkeursvolgorde tussen deze vier alternatieven in de 
uitgevoerde gevoeligheidsanalyses. Bij het "kijkje in toekomst" (reststoffen worden 
niet meer gestort) vallen de verschillen tussen aile alternatieven zelfs bijna volledig 
weg. 

Aangezien het alternatief "Natte oxydatie " in 3 van de 6 beschouwde situaties, 
waaronder de basissituatie, de hoogste gewogen score bezit, krijgt dit alternatief 
het predikaat MMA. 

Nieuwe technieken 
Elektro-reclamatie is een interessante slibverwerkingstechniek, omdat hij gericht 
is op nuttige toepassing van het slib. De techniek moet evenwel nog verder 
ontwikkeld worden om toepassing op praktijkschaal mogelijk te rnaken. 

Sinteren kornt nog niet in aanmerking als zelfstandige optie voor de grootschalige 
verwerking van zuiveringsslib. Alvorens sinteren kan worden toegepast, dient meer 
zekerheid te bestaan over de realisatie van een sinterproject voor baggerslib. Bij 
de keuze voor drogen, verbranden of vergassen van zuiveringsslib blijft aansluiting 
op een dergelijk project in de toekornst rnogelijk. 

Co-combustion kan gezien worden als aanvullende verwerkingsstap bij toepassing 
van slibdroging. Ten aanzien van enkele kritische rnilieuhygienische aspecten van 
co-combustion is nog onvoldoende kwantitatieve informatie beschikbaar. 
Het kostenniveau van therrnisch drogen wordt in positieve zin be"invloed, wanneer 
co-combustion van gedroogd slib goedkoper is dan afvoer van het gedroogde slib 
naar een stortplaats. De combinatie thermisch drogen/co-combustion kan derhalve 
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voor de toekomst perspectiefvol zijn. 
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