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Inleiding

Martens B. V. heeft het voornernen een installatie op te richten voer het
scheiden en fysisch-chemisch bewerken van olie-watermengsels afkomstig uit
de scheepvaart en van industriEHe reiniging op het industrieterrein Vlis
singen-Oost. De installatie is bestemd voer het scheiden van de olie
watermengsels en het zuiveren van de waterfractie.
De inrichting is thans gevestigd op het terrein Scheldepoort te Vlissingen
Oost.

Ten behoeve van de besluitvorming over de vergunningaanvragen op grand van
de Wet rnilieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo) I wordt de procedure van milieu-effectrapportage (m.e.r.) gevolgd. Het
milieu-effectrapport (m.e.r.) is bedoeld em de effecten van de veergenomen
activiteit en de alternatieven ep het milieu zichtbaar te maken.

Van de cemmissie veer de milieu-effectrapportage is advies entvangen ever
de richtlijnen veor het MER. Het college van Gedeputeerde Staten van Zee
land en het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, directie Zeeland hebben
beide als bevoegd gezag gebruik gemaakt van het advies en dit overgenomen
in de richtlijnen. Op de startnotitie zijn geen reacties binnengekomen.
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2. Probleemstelling, doel en besluitvorming

2.1 Probleemstelling

Capaciteit en doelrnatigheid
Het MER client globaalin te gaan op de aard, herkomst en omvang van de te
verwerken afvalstromen. Daarbij client in het MER tevens te worden aangege
ven in hoeverre er behoefte is aan de te installeren capaciteit in het ver
zorgingsgebied. Verder client te worden beschreven in hoeverre de voorge
stelde activiteit past binnen het overheidsstreven naar een doelmatige ver
wijdering en verantwoord hergebruik van afvalstoffen. Met name wordt hier
bij ingegaan op de inhoud van het voornemen in verband met de meest recente
HRegeling scheiden gevaarlijke afvalstoffenH (ministerie VROM) .
In het MER client onderscheid te worden gemaakt tussen de afvalstromen die
alleen worden opgeslagen en vervolgens door derden worden verwerkt en de
afvalstoffen die in de inrichting worden bewerkt (met name de oliehoudende
produkten). Het MER behoeft aIleen voor de laatste categorie de capaciteit
weer te geven.

Techniekkeuze
In het MER dient de keuze voor de scheidings- en de zUiveringstechniek en
de combinatie van beide te worden gemotiveerd. Daarbij wordt ingegaan op de
relatie met de samenstelling van de afvalstromen die de initiatiefnemer in
de installatie wil gaan behandelen.
Het scheidings- en zuiveringsrendement van de gekozen technieken en de kwa
liteit van de reststoffen worden daarbij vergeleken met andere technieken
met het aangeven van de voor- en nadelen.

2.2 Doel

Ui t de probleemstelling moet een concrete en duidelij ke omschrij ving van
het doel worden afgeleid. Het doel mag niet zo beperkt zijn geformuleerd,
dat reele alternatieven die voor het milieu gunstiger zijn, op voorhand
zijn uitgesloten.

2.3 Besluitvorming

Overheidsbesluiten, zoals vastgelegd in beleidsnota's, (ontwerp-)plannen en
wetten, die randvoorwaarden stellen of beperkingen opleggen aan de besluit
vorming over de voorgenomen activiteit, moeten kort worden behandeld. Te
vens moet worden aangegeven welke beoordelingscriteria, grens- en streef
waarden aan het vigerende beleid ten aanzien van het milieu, waaronder met
name de waterkwaliteit, kunnen worden ontleend.

Het besluit/de besluiten waarvoor het MER is opgesteld en de overheidsinst
stantie(s) die dit besluit/deze besluiten zullen nemen, moeten worden ver
meld.
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Voorgenornen activiteit en alternatieven

Algemeen

De voorgenomen activiteit moet worden beschreven voer zover dat relevant is
om de milieugevolgen te kunnen beoordelen. Het MER client de installatie en
de wijze van aan- en afvoer van staffen te beschrijven op hoofdlijnen.
Per deelactiviteit dienen, voar zover relevant, de emissies naar lucht, wa
ter en bodem te worden beschreven. Onderdelen waarvan kan worden gemoti
veerd dat ze geen milieugevolgen hebben, behoeven niet in het MER behandeld
te worden.

De volgende deelactiviteiten voer de normale bedrijfsvoering en waar rele
vant oak in geval van calamiteiten worden in het MER beschreven:
• de te bewerken afvalstromen (3.2.1);
• eindprodukten en reststoffen (3.2.2);
• de voorzieningen, onderverdeeld in (3.2.3)

• opslag van voor te bewerken afvalstromen;
• bewerking van de afvalstoffen;
• zuivering en lozing van afvalwater;

• opslag van bewerkte afvalstoffen (olie, slib);
• emissie en emissiebeperkende maatregelen (3.2.4).

Voorgenomen activiteit

Te bewerken afvalstoffen

toxicitei t,
afval;
en watergehalte,

De volgende gegevens zijn van belang:
• wijze en frequentie van aan- en afvoer en transport en transportroutes;
• de kwaliteitscriteria voor de te verwerken afvalstromen (acceptatiebe

leid) en de onderbouwing van de criteria;

• opslag en bestemrning van niet-geaccepteerd
• aard en hoeveelheid afvalstromen (olie

zwarte en grijze lijststoffen).

Eindprodukten en reststoffen

Hierbij dient het MER in te gaan op:
• de vrijkomende hoeveelheden produkt en reststoffen per jaar;
• de {eind)bestemrning van de produkten en reststoffen al dan niet na be- of

verwerking door derden;
• acceptatiecriteria voor de produkten en reststoffen van derden veor zover

relevant voer het onderhavige voornemen (eigenschappen/samenstelling).

Voorzieningen

Van de voorzieningen dienen in het algemeen de volgende aspecten, voor zo
ver relevant te worden beschreven:

• opslag en werking;
• mogelijke calamiteiten en wijze van signalering:
• de bedrij fsvoering onder normale omstandigheden, bij piekaanvoer en bij

calamiteiten (onder andere bedrijfstijden, tijdstippen aan- en afvoer);
• de wijze waarop de waterstromen worden behandeld (recirculatie in proces,

hergebruik) en afgevoerd naar de betreffende lozingspunten.
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Opslag van voor te bewerken afvalstoffen

• wijze van lossen vanaf de schepen en vrachtwagens voar zover relevant in
geval van calamiteiten (waaronder morsen) .

Bewerking

• het rendement van
• rnaa tregelen ter

sturing) .

de afscheiding van water
optimalisering van het

en aIie;
scheidingsrendement (proces-

Zuivering en lazing
• zuiveringsrendement (fysisch-chemisch en biologisch) en maatregelen om

het rendement te optimaliseren (processturing);

• aard en omvang van gebruikte hulpstoffen;
• mate waarin hulpstoffen milieugevolgen kunnen veroorzaken (via effluent);
• het lozingspunt op het oppervlaktewater of op de rioolwaterzuiveringsin

stallatie.

3.2.4 Emissies en emissiebeperkende maatregelen

Water
De volgende informatie over de afvalwaterstromen wordt gevraagd, voor zover
relevant, am de milieu-effecten van de emissies via water te kunnen beoor
delen:

• samenstelling en hoeveelheid van het effluent (minimaal, maximaal, gemid
deld) bij normale bedrijfsvoering (zwevende stof, CZV, BZV, N-Kj, N03-N,
olie, toxiciteit, zwarte en grijze lijststoffen);

• maatregelen ter beperking van schadelijke stoffen in de te lozen afvalwa
terstroom.

Lucht
In het MER dient voor zover relevant te worden beschreven om de milieu
effecten van de emissies via de lucht te kunnen beoordelen:

• de uitworp van vluchtige (VOCl) en geurcomponenten en eventuele maatrege
len om de uitworp te beperken.

Bodem
Het MER dient te beschrijven:

• de reeds aangebrachte bodembeschermende voorzieningen in fase 1;
• de voorzieningen die in het onderhavige vOOrnemen worden gerealiseerd;
• de effectiviteit van de voorzieningen bij de normale bedrij fsvoering en

bij calamiteiten.

3.3 Alternatieven en varianten

De keuze Van de in het MER te beschouwen alternatieven en varianten moet
worden gemotiveerd, evenals de selectie van het eventuele voorkeursalterna
tief of -variant. De Conunissie adviseert am varianten te ontwikkelen die
onderscheidend zijn naar de milieu-aspecten (emissies, hergebruik).

Om een onderlinge vergelijking mogelijk te maken moeten de te vergelijken
alternatieven/varianten tot op hetzelfde detailniveau worden uitgewerkt.
In ieder geval moet het meest milieuvriendelijke alternatief worden be
schreven.
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1 Varianten

De initiatiefnemer is voornemens in het MER biologische zuivering en nabe
zinking als optioneel te beschrijven. De Comrnissie adviseert deze opties
als volwaardige varianten in het MER ui t te werken zodat claar vervolgens
uiterlijk in de vergunningaanvragen een keuze uit kan worden gemaakt.
Eij de ontwikkeling van mogelijke varianten verdient het aanbeveling onder
scheid te maken in varianten in verband met:
• (verhagen van) hergebruik in relatie tot milieu-effecten van be- en ver-

werking van eindprodukten (inclusief behandeling door derden);
• (beperken van) emissies.
• De Commissie adviseert aandacht te besteden aan de volgende varianten:
• verbetering van het rendement van olie/waterscheiding door bijvoorbeeld

vergroting verblijftijd, flotatie, nageschakelde adsorptie;
• verbetering van de kwaliteit van het effluent door aanvullende zUivering

(biologische zuivering eventueel in combinatie met teepassing van actief
keol, biologische slib-op-dragersystemen, adsorptietechnieken, membraam
filtratie) ;

• reductie van geuremissie.

2 Nulalternatief

De startnotitie geeft in voldoende mate aan dat in relatie tot het doel van
het voornemen het nulalternatief geen reeel alternatief is. Daarom kan wor
den volstaan met het beschrijven van de huidige situatie en autenome ont
wikkeling (zie hoofdstuk 4 van dit advies) als referentiekader.

Meest milieuvriendelijk alternatief

Het meest milieuvriendelij k al ternatief kan worden gevormd ui t onderdelen
van het voornemen en de varianten zoals hierboven opgesomd die uit het oog
punt van milieu het beste scoren.

Bestaande milieutoestand, autonome ontwikkeling en de
gevolgen voor het milieu

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de autonome
ontwikkeling hiervan moeten worden beschreven als referentie voor de beoor
deling van de te verwachten milieu-effecten {referentiesituatie}.

Water
In het MER dienen de volgende aspecten, veer zover relevant, te worden be
schreven:
• bij lezing op het eppervlaktewater: het aangeven of er invleed is van de

lazing van het effluent op de bestaande waterkwaliteit;
• bij lozing op de riaolwaterzuiveringsinstallatie: de effectiviteit van

deze waterzuivering (BZV, CZV, N).

Geur en geluid
In verband met de te verwachten geringe emissies en de ligging van de in
richting ten opzichte van de woonbebouwing is kwantificering van effecten
niet relevant. Volstaan kan worden in het MER de effecten kwalitatief aan
te geven.
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5. Vergelijking van alternatieven

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten
onderling met de referentiesituatie worden vergeleken. Doel van de verge
lijking is inzicht te geven in de mate waarin de positieve en negatieve ef
fecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven verschillen.
Bij de vergelijking rnoeten de doelstellingen en de grens- en streefwaarden
van het milieubeleid worden betrokken.

6. Leemten 1n kennis en evaluatieprogramma

De leemten in kennis en informatie, die van be lang zijn voer een goede oor
deelsvorrning, moeten worden genoemd. Het doel van deze beschrijving is om
een indicatie te krijgen van de volledigheid van de informatie voar de be
sluitvorming.
Beschreven moet worden:
• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is;
• in hoeverre dit de kwaliteit van de besluitvorming beinvloedt.

Ret bevoegd gezag moet bij de besluitvorming een evaluatieprogramma opstel
len teneinde de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effec
ten te kunnen vergelijken.
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BIJLAGE 1

Brief van het bevoegd gezag d.d. 22 mei 1996 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies nit te brengen

Directie Ruimte, Milieu en Water

tiel Gt_Woud 1 r.lodclelb\lrg P~S1»"tl: PO$lI:¢ 16S ~330 M) M<ldttxt~

ttltfoo>IOl181 6311 00 la>.lOllS) 634156

Dr. 2714

MilieWJ.ygH~ne

2

p.Wattel

0118-631773

toezenden startnoti
tie Martens te 's
Heerenhoek

Geachte commissie,

1\\
Provincie Zeeland

Aan de Commissie voer de
Milieu-effeccrapportage
Postbus 2345

Commissie voor de

il':;::-""·"".t."I:

I r.v",,; .••"

kopie nsar :

Ingevolgc artikel 7.12 lid 3 van de Wet milieubeheer. deen wij u hierbij toekomen
een exemplaar van de startnotitie en de kennisgeving voar ceo milieu-effectrapport
van Martens scheeps-en Induscriereiniging B.V. te 's-Heerenhoek in verband met een
nog in te dienen aanvraag om een vergunning voor het veranderen van de inrichting
aan de Spanjewcg_
De starcnotitie is op 20 mei ~996 ontvangen en wordt bekendgemaakt op 29 mei 1996.

Uw advies omtrent het geven van richtlijnen inzake de inhoud van het milieu
effectrapport gelieve u zo spoedig mogelijk in te dienen, doch uiterlijk voor 31
juli 1996.

Eventuele inspraakreacties en adviezen over het geven van richtlijnen zullen naar
uw collllllissie worden doorgezonden.

Hoogachtend,

GEDEPU'l'EERDE STATEN VAN ZEELAND,
namens deze.

drs. C

directie Ruimte, Milieu en Water,



BIJLAGE 3

Projectgegevens

Initiatiefnemer: Martens Scheeps- en Industriereiniging B.V.

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Zeeland (coiirdinerend) en de minister voor Verkeer
en Waterstaat (Wvo)

Besluit: vergunningen op grond van de Wm en de Wvo

Categorie Besluit m.e.r.: e18.4

Activiteit: De oprichting van een installatie voor het scheiden en fysisch-chemisch bewerken
van olie- en waterhoudende afvalstofIen afkomstig uit de scheepvaart en van industrieIe reini
ging op het industrieterrein Vlissingen-Oost.

Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 29 mei 1996
richtlijnenadvies uitgebracht op: 16 juli 1996

Samenstelllng van de werkgroep:
ing. D. Bunt
drs. J.L.P.M. van der Pluijm
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter)

Secretarls van de werkgroep: mr. R.J. Sielcken.
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Openbare kennisgeving van de startnotitie in Staatscourant nr. 100 d.d. 29 mei 19'

Difectie RUimte,
Milieu en Water ~

ProvinCie Zeeland
Bekendmaking

Startnotitie
milieu-effectrapportage
Martens te 's-Heerenhoek

Op 20 mel 1996 heett Martens
Scheeps- enlndustriereinlging B.V. Ie
's-Heerel'Ihoek een startnoti!ie i1ge.
diend om te komen tot een Mieu
effecb'aPllOrt {MER! .ten bellOeve van
de verlening van vergumingen inge
voIge de Wet milieubeheer en de
Wet verwrtreinieini cppervlaJtte-.
wateren voor het veranc!eren van een-"De inrichting is gep!and WI deS~
weg longenummercl} te Vlissingen
oost, gemeente Borseh!. Momenteel is
een aarMaag voor een oprictrtil;gsve.
gunning in procedlll"e voor helopslaan
en opbolken van gevaartijke atvalstof.
fen. Het veranderen Ileett betrellking
op he! be- en verwerken van gevw'
~jlIe afvalstoffen afllomstig van sche
pen en mustriele refniging.
Voor meef informatie over de VOOfge
nomen .activiteit wordt ve~zen naar
de startnotitie.

Het bevoegd gezag voor deze.inrich
ting in hel kader van de Wet milielJbe.
heer is het conege van Gedeputeer(le
Staten van Zeeland. Oa,amaast is de
Minister van Yerkeer en Waterstaat be
vcegd gezag 10 het kader van de 1fNO.
Op grood van de Wet rni~eubehe1:!r

diem ter Yoorbereiding van de besluit
vonning een procedure voor een~
tieu-effedrappOrtage te worden ge
volgd.

Gedeputeerde Staten van Zeeland
co&dineren de voorbereiding en be
IlandeIing van het MER en de vergun
ningaarMagen.
Voordat het MER etoor de vergUflllin.
gaanvrager wordfopgesteld, dienen
eerst door tlet bevoegd geUlg richtIit
nen te worden vastgesleld~ aange
Yen welke mitieu-aspecten in het MER
Ol'Iden:ochl moeten women. Due in
spraak op de startnotitie is beOoeId
om adviezen en reacties te ontvangen
die van belang kuMen lijn be;!let /of.
muleren van de rich1Iijl'len VOOf de in
houd van het MER. ,
De startnotitie Iigt daartoe van 30 mei !
tot en mel 26 juni 1996 ter inuee bij
de Directie ruimte. milieu en wablr,
Het Groene Woud 1 te MJddeINg, OIl
\Y'efll.dagen van 9-12 en 14-16wr. bij
Rlju-terstaat, directie Zeebnd
(kamer 1241, Koestraat 30 te MJ:kleI.
burg, OIl werl<.dagen van 9-12 en 13-
16 IJIJl" en in het e:emoontehuis van
BOl'Iele, Stenevate 10, Heinkel1Sland,!"
maatIdag tot en met mldag van 8.30-
12.30uur,opdonderdagavondvan .
17.00-20.00 uur.

Reacties met beL~~t de start·
notitie ka'ilie:n~juni 1996
doo/ ee~~~;tJ~,\den IIge- :

~~f;.'
zoctrt ~e'~t1S1!~1I1riet be-
kend.,;~~~.,~.}1JJ!: ~;.:


