
Afvalstoffen Terminal Moerdijk 
Milieueffect rapport 

2. PROBLEEMSTELLING EN DOEL VAN 
DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

Tabel 2.3.3: Aanbod gevaarlijke afvalstoffen bij ATM in afgelopen 5 jaar (1992 
en 1998) en de verwachte doorzet voor 2005 (kton/jaar) 

Deelstroom Installalie ATM Aa nbod-ontwikkel i ng Prognose Deelstroom Installalie ATM 

1992 1996 2005 

Hthermjsche rein ig ba re) verontreinigde 

[grond/materialen 

- afkomstig uit Nederland 

• afkomstig uil fiet buitenland 

TRI 170 

110 

60 

370 

270 

100 

900 

650 

250 

Verontreinigd straalQril TRI 0 20 20 

Afvatwater (landstromen] 

- over de weg aangevoerd 

- per schip aangevoerd 

AWZI 60 

35 

25 

185 

90 

95 

250 

150 

100 

Scfieepsafvalsioflen 

- waterige slromen [incl. scfieepsrelniglng) 

- olle-chemi ca liön restanten 

AWZI 

SBS 

29 

3 

34 

4 

75 

6 

Zuren en tiasen 

- zuren algemeen 

- basen algemeen 

AWZI/SOVI 1 

0.2 

0,8 

2 

0.5 

1.5 

4 

1 

3 

Oliehoudende sludges SOVI 1 30 60 

Overige organische gevaarlijke afvalstoffen SBS/SOVI/Pvro 10 12 41 

Chemicaliönverpakkingen en verf-Zinktafval 

- binnenland 

t- buitenland 

Pyro (VBI) 13 

13 

0 

23 

17.5 

5,5 

35 

20 

15 

Oplosmiddelen (vloeibaar verfafval) Doorvoer/SBS 6 15 15 

Overige afvalstoffen doorvoer 6 e 10 

N.B, alle bovenstaande deelstromen kunnen eveneens worden doorgevoerd 

De deelstromen zijn afkomstig van binnen- en buitenland. Daar waar rT>ogelljk Is een nadere specificatie 
aangegeven. De geleegde afkortingen voor de verwerkingsinstallaties hebben de volgende betekenis: 
. TRI = thermische reinigingsinstallatie; 
• AV^fZl = afvalwaterzuiveringsinstallatie, 
- SOVI = slibontvangst en -verwerkings insta Italië: 
- SBS 3 substituutbrandstofsysteem; 

VBI = verfafvalbehandelingsinstallatie; 
Pyro = pyrolyse-installalie 

Onderstaand zal de prognose voor het aanbod aan ATM van de diverse deel
stromen worden toegelicht. In het algemeen geldt dat de ontwikkelingen die het 
landelijk aanbod beïnvloeden ook van invloed zijn op het potentiële aanbod voor 
ATM. 
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(Thermisch) reinigbare verontreinigde grond/vergelijkbare materialen 
(bouwstoffen niet zijnde grond) 

ATM verwacht door een grotere venwerkingsinstallatie te plaatsen en daarmee 
gepaard gaande lagere verwerkingskosten een groter marktaandeel van het 
aanbod van (thermisch) reinigbare verontreinigde grond/vergelijkbare materialen 
te verkrijgen. Dit is van belang om de dalende verwerkingsprijzen op te kunnen 
vangen. Daarnaast verwacht ATM circa 25% van de capaciteit van de thermi
sche reinigingsinstallatie uit het buitenland (met name Duitsland) te kunnen be
trekken. Ook venwacht ATM dat in de komende jaren een groot aanbod aan 
thermisch te reinigen zeefzand zal ontstaan. 

Straal grit 

Het aanbod thermisch te reinigen verontreinigd straalgrit bij ATM wordt stabiel 
verondersteld. Dit straalgrit is hoofdzakelijk afkomstig van straalwerkzaamheden 
aan zeeschepen, Indien de wetgeving met betrekking tot de toepassing van anti-
fouling verven bij zeeschepen wordt aangescherpt, kan het aanbod aan ther
misch te reinigen straalgrit dalen. Dit wordt echter niet op korte termijn venwacht. 

Afvalwater 

tn lijn met de ontwikkeling van het aanbod van afvalwater van 1992 tot 1998. 
venwacht ATM dat het aanbod voor 2005 verder zal toenemen, met ongeveer 
hetzelfde tempo. 

Scheepsafvalstoffen 

Bij de prognose voor de ontwikkeling van het aanbod van deze deelstroom is 
geanticipeerd op een verbetering van het afgifterendement samenhangend met 
een verbeterde handhaving en uitbreiding van het systeem van indirecte finan
ciering (zie § 2.3.1). Daarvoor wordt een toename van de doorzet verwacht in 
samenhang met de scheepsreiniging. 

Zuren en basen 

Zuren en basen worden door ATM als hulpstoffen (voor neutralisatiedoeleinden) 
in de waterzuivering en slibbewerking ingezet. De door ATM geprognosticeerde 
hoeveelheid te verwerken zuren en basen is derhalve afgestemd op de toene
mende interne behoefte als gevolg van een venvachte stijging van de hoeveel
heid te behandelen afvalwater, waaronder die uit de scheepvaart (zie onder 
scheepsafvalstoffen). Indien de toename van zure afvalwaterstromen groter is 
dan die van basische, zullen basen als hulpstoffen worden toegevoegd, en visa 
versa (ten behoeve van pH-correctie). Het door ATM op de markt te verkrijgen 
aandeel is voldoende om in deze toenemende behoefte te dekken. 
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Oliehoudende sludges 

ATM voorziet een toename in het aanbod van (oliehoudende) sludges. 
Het betreft met name sludges afkomstig van industriële reinigingsactiviteiten en 
sludges uit de (chemische) industrie, zoals tankbodems en residuen. Daarnaast 
onderkent ATM de behoefte aan venwerkingscapaciteit voor chemische slibs die 
(vaak) in belangrijke mate mede-verontreinigd zijn met zand (slibs uit de rioolrei-
niging) en ander sediment (bijvoorbeeld roest). 

Overige organische gevaarlijke afvalstoffen 

Voor de vloeibare organische afvalstoffen verwacht ATM geen of weinig toename 
voor 2005. De vloeibare organische afvalstroom worden verbrand in de TRI en 
stoomketel ais substituut brandstof. Aangezien de nieuwe g rond rein ig ingsinstal-
iatie meer gebruik maakt van energieterugwinning en er uit de Pyro intern 
brandstof wordt gegenereerd, neemt de brandstofbehoefte voor vloeibare brand
stoffen voor deze installatie niet of nauwelijks toe. 

Voor de vaste organische afvalstoffen van deze deelstroom verwacht ATM een 
duidelijke toename van het aanbod, voornamelijk voor venwerking in de Pyro. 
Hierbij is geanticipeerd op verwerking afvalstoffen die momenteel ook worden 
geëxporteerd. Het betreffen hier vaste, oliehoudende afvalstoffen (filterkoeken, 
kunststoffen e.d.). 

Verfafval en geleegde chemicaliënverpakkingen 

Voor deze deelstroom wordt door ATM. in lijn met de ontwikkeling van het aan
bod op landelijk niveau, geen relevante stijging van het aanbod verwacht. Een 
wijziging is wel de verschuiving van deze deelstroom van (de oude) VBI naar de 
Pyro. 

Oplosmiddelen 

Voor deze deelstromen wordt opgemerkt dat deze door ATM ingenomen worden 
als onderdeel van de verfafvalstoffen (oplosmiddelen). De door ATM geprognos
ticeerde hoeveelheden zijn derhalve afgestemd op het verwachte aandeel op
losmiddelen in verfafval. 

2.4 Verwerkingscapaciteit binnen Nederland van, voor ATM, relevante 
deelstromen 

Algemeen 

In het kader van een "doelmatige verwijdering" is de capaciteitstoets voor het be
en verwerken van gevaarlijke afvalstoffen beleidsmatig losgelaten. Uiteraard blijft 
de aanwezigheid van voldoende landelijke venwerkingscapaciteit voor het (ver
wachte) landelijke aanbod aan gevaarlijke afvalstoffen wel van belang. Het (ver
wachte) landelijke aanbod is reeds behandeld in § 2.3.1. Daarnaast wordt de 
aanwezigheid van voldoende concurrentie beleidsmatig gewenst geacht om een 
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laagdrempelige verwijderingstructuur te garanderen. In deze paragraaf wordt 
nader ingegaan op de bestaande venwerkingscapaciteit binnen Nederland voor 
de voor ATM relevante afvalstromen. 

De ven/i/erkingscapaciteit voor de betreffende deelstromen in het buitenland is in 
dit kader -daar waar relevant- meegenomen, gelet op de toegenomen mogelijk
heden voor invoer en uitvoer van gevaarlijke afvalstoffen. Indien van toepassing 
zal ook worden aangegeven welke concrete openbare plannen er zijn voor op
richting of vergroting van capaciteit bij andere verwerkers van gevaarlijke afval
stoffen, 

(Thermisch) relnigbare verontreinigde grond/vergelijkbare materialen 
(bouwstoffen niet zijnde grond) 

Voor de reiniging van verontreinigde grond/vergelijkbare materialen zijn In Ne
derland biologische, thermische en extractieve technieken beschikbaar De 
meest doelmatige reinigingstechniek is afhankelijk van aard en concentraties 
van de aanwezige verontreinigingen, het type grond en de verwerkingsprijs. 

De thermische reinigingstechniek is breed toepasbaar voor een groot aantal 
voorkomende verontreinigingen die voldoende venwijderd kunnen worden om 
alle typen grond/vergelijkbare materialen na reiniging in aanmerking te laten ko
men voor hergebruik of nuttige toepassing op basis van het Bouwstoffenbesluit. 
In 1996 heeft NBM haar thermische grondreinigingsinstallatie uit bedrijf geno
men, zodat momenteel naast ATM, Ecotechniek en Broerius actief zijn in de 
thermische reiniging. De huidige capaciteit van deze installaties voor de thermi
sche reiniging van grond/vergelijkbare materialen uit Nederland bedraagt onge
veer 700 kton/jaar. 
Veel verontreinigde grond/vergelijkbare materialen zijn (ook) reinigbaar met be
hulp van een fysisch/chemische technieken ("wassen"). Hiertoe beschikken een 
10-tal bedrijven over installaties met een gezamenlijke capaciteit van ca. 1000 
kton/jaar. 
Op kleinere schaal wordt grond ook biologisch in-situ en ex-situ gereinigd; de 
biologische grondrelnigingscapaciteit wordt geschat op ongeveer 100 kton/jaar. 

Naast verwerking van verontreinigde grond worden bij de meeste reinigingsbe-
drijven ook met grond vergelijkbare verontreinigde materialen verwerkt. Voor
beelden van dergelijke materialen zijn zeef- en brekerzand, baggerspecie, puin 
en grint, RKG-slib, veegzand, filterzand etc. Vooral als gevolg van het inwer
kingtreden van het Bouwstoffenbesluit in juli 1999 ontstaat er een grotere vraag 
naar reiniging van deze andere materialen (met name zeefzand en baggerspe
cie). Hierdoor zal een relevant aandeel {20 - 30%) van de huidige reinigingsca
paciteit voor deze materialen worden gebruikt. 

Straalgrit 

De markt voor verontreinigd straalgrit is vrij klein, waarin vooral de fy
sisch/chemische scheidingstechniek een rol speelt. Een deel van het verontrei
nigde straalgrit is dermate verontreinigd met organotin-verbindingen (bestrij-

• 26 - 21 december 2000 



Afvalstoffen Terminal Moerdijk 2. PROBLEEMSTELLING EN DOEL VAN 
Milieueffectrappori DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

dingsmiddelen, afkomstig van anti-fouling verven) en andere organische veront
reinigingen (PAK's), dat een thermische (na)behandeling noodzakelijk is om het 
straalgrit voldoende te reinigen om hergebruik als bouwstof mogelijk te maken. 

Naast ATM hebben ook de andere thermische retnigingsbedrijven de mogelijk
heid om dergelijk verontreinigd straalgrit te reinigen, zodat er in beginsel ruim 
voldoende verwerkingscapaciteit aanwezig is. 

Afvalwater en waterige scheepsafvalstoffen 

De bulk van het aanbod aan afvalwater (en scheepsafvalstoffen) bestaat uit af
valwater vooral verontreinigd met olie en organische verbindingen ("CZV"). De 
verwerkingsmethode voor dit afvalwater bestaat in het algemeen uit een combi
natie van fysische scheiding {olie/water scheiding, flotatie/flocculatie) en biologi
sche afvalwaterzuivering. Het grootste deel van het afvalwater {en scheepsafval
stoffen) wordt verwerkt bij de Haven Ontvangst Installaties (HOI's), Naast ATM 
zijn dit AVR en W W in Rotterdam, AVR in Amsterdam en W M in Terneuzen, 
Daarnaast zijn er diverse kleinere verwerkers actief. 

De aanwezige venwerkingscapaciteit voor afvalwater {en scheepsafvalstoffen) bij 
deze venwerkers is groter dan het aanbod, vooral omdat het aanbod van afval
water uit de zeescheepvaart sterk achterblijft bij de oorspronkelijke venwachtin-
gen. 

Naast deze hoofdstroom van olie/organisch verontreinigd afvalwater bestaan er 
een aantal kleinere afvalwaterstromen, verontreinigd met zware metalen, zouten 
of specifieke verontreinigingen. Hiervoor worden specifieke verwerkingsmetho
den toegepast, zoals ONO, filtraties, verdamping en verbranding. 

Overige scheepsafvalstoffen 

Scheepsafvalstoffen worden door de primaire ontdoeners en inzamelaars vooral 
afgegeven aan de 4 grote HOI's in Nederland: AVR-Amsterdam. WW, AVR-
Rotterdam en ATM, waar deze scheepsafvalstoffen -veelal samen met vergelijk
bare landstromen- worden venwerkt. De bulk van de scheepsafvalstoffen bestaat 
uit waterige stromen, die als afvalwater worden verwerkt {zie hierboven). 

Een andere stroom scheepsafvalstoffen zijn de olie/brandstof/chemical iën-
restanten. De verwerkingstechniek voor deze afvalstroom is voor alle grote ver
werkers gelijk en bestaat in essentie uit het scheiden van de waterfractie, olie-
/chemicaliënfractie en eventueel slibfractie. De waterfractie wordt gezuiverd in 
een waterzuiveringsinstallatie, de chemicaliën/oliefractie kan worden gebruikt als 
substituut brandstof of worden verwerkt in een verbrandingsinstallatie, de slib
fractie moet worden venwerkt in een thermische installatie. 

Ook de overige scheepsafvalstoffen (droge ladingrestanten. KGA, huisvuil en 
bedrijfsafval etc.) worden door deze HOI's ingenomen en verwerkt of doorge
voerd naar derden 
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Zuren en basen 

ATful is slechts een kleine venwerker van deze afvalstoffen. In relatie tot de voor
genomen activiteit gaat het binnen deze deelstroom om zuren algemeen en ba
sen algemeen, die als hulpslof kunnen worden toegepast in de waterzuivering of 
slibbewerking. Voor deze toepassing geldt dat venwerking van deze substromen 
binnen Nederland vanuit capacileitsoverwegingen geen problemen oplevert. 

Oliehoudende sludges 

De bestaande beschikbare verwerkingstechnieken voor oliehoudende sludges 
zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op scheiden van de olie-, water- en 
vaste fractie, waarbij de waterfractie verder wordt gezuiverd, en de oliefractie en 
de vaste fractie worden verbrand in een verbrandingsinstallatie of ingezet als 
substituut brandstof. Daarnaast bestaan er technieken voor het steekvast maken 
van het slib met zaagsel, waarna het mengsel voor verbranding wordt afgevoerd 
(o.a. bij de cementindustrie). Deze laatste techniek wordt als minder hoogwaar
dig beschouwd dan technieken waarbij er zoveel mogelijk water en olie van het 
slib wordt afgescheiden voordat de resterende sedimentfractie wordt verbrand of 
thermisch wordt behandeld. 

De venwerkingswijze van ATM bestaai uit de genoemde water- en oliefractie af
scheiding met behulp van decanters, centrifuges en/of fitterpers (SOVI), waama 
een vaste filterkoek/sediment resteert. De waterfractie wordt in de waterzuivering 
gereinigd; de oliefractie wordt -indien de samenstelling dit mogelijk maakt- op
gewerkt tot substituut brandstof voor de TRI of stoomketel of afgevoerd voor 
verbranding elders. De vaste fractie (filterkoek/sediment) wordt in de Pyro ver
werkt, waardoor de waterfractie wordt uitgedampt en de olie- en organische fase 
uitdampt en pyroliseert. Het resterende residu (C3-materiaal) wordt afgevoerd 
naar een stortplaats. 

Oliehoudende sludges kunnen bij alle HOI's worden be- en verwerkt, alsmede bij 
enkele andere verwerkers. Daarnaast kunnen oliehoudende sludges worden 
verbrand bij AVR en met name ook de cementindustrie (buitenland). Hierdoor 
bestaat er voldoende capaciteit voor de verwerking van olie/water/slib-mengsels. 

Overige organische gevaarlijke afvalstoffen 

De capaciteit binnen Nederland is onvoldoende om hel totale Nederlandse aan
bod aan verbrandbaar gevaarlijk afval, waartoe ook de als substituut brandstof 
inzetbare organische vloeistoffen gerekend dienen te worden, te verwerken. Van 
de totale hoeveelheid wordt ongeveer 50% geëxporteerd naar de cementindu
strie in verband met de daar geldende lagere tarieven. 

De door ATM voorgestane verwijdenngswijze voorziet in het bewerken van de 
vaste afvalstromen in de Pyro (ijitumen/teer, lijmen/kitten/harsen, kunststoffen, 
filterkoeken en sedimenten). 
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Indien dit past binnen de acceptatie- en verwerkingscriteria van ATM kan een 
deel van de organische vloeistoffen al dan niet na bevt/erking w/orden ingezet als 
substituut-brandstof in de TRI en/of stoomketel. 

Verfafval en geleegde chemicaliën verpakkingen 

Momenteel bestaan er in Nederland 3 verfafvalbehandelingsinstallaties (VBI's) 
waarvan er 1 in bedrijf is; 2 installaties maken gebruik van de cryogene techniek, 
terwijl de (uit bedrijf zijnde) ATM-installatie gebruik maakt van een spoeltechniek. 
De beschikbare verwerkingscapaciteit van deze installaties voor venwerking van 
verf-/inktafval en geleegde chemicaliën verpakkingen (GCV) bedraagt op jaar
basis ongeveer 60 kiloton, ruimschoots meer dan het aanbod. Veel kunststof 
GCV wordt niet in een VBI maar direct in een AVI verbrand. 

Als gevolg van het aanzienlijke stikstofverbruik (en daarmee hoge energiever
bruik) van de cryogene installaties, zullen volgens het MJP-GA II de vergunnin
gen voor deze installaties in beginsel niet worden verlengd na 1 januari 2002. De 
spoelinstallatie van ATM is uit bedrijf genomen omdat de pyrolysetechniek qua 
doelmatigheid, arbeidsomstandigheden en milieueffecten grote voordelen biedt. 
Daarom zal vermoedelijk meer verfafval en GCV rechtstreeks in een AVI of an
dere thermische installaties (o.a. pyro) worden verwerkt. 

Oplosmiddelen 

Deze deelstroom wordt gedeeltelijk gedestilleerd en voor een gedeelte verbrand 
bij AVR en de cementindustrie (buitenland). De door ATM voorgestane verwijde-
ringswijze heeft betrekking op oplosmiddelen en vloeibaar verfafval dat onder
deel uitmaakt van de gehele verfafvalstroom. Ongeveer 75% van de solventen 
die ATM inneemt is afkomstig van KGA-inzamelaars. De solventen afkomstig 
van KGA-inzamelaars zijn divers van samenstelling. Een deel van de buiksol-
venten (circa 25%) is afkomstig van primaire ontdoeners. Het betreffen niet-
regenereerbare of -destilleerbare (mengsels van) oplosmiddelen. ATM voert de
ze oplosmiddelen, na tijdelijke opslag, door voor externe verbranding. 

Op grond hiervan speelt ATM in relatie tot deze deelstroom geen rol bij de af
stemming van aanbod en uiteindelijke venwerkingscapaciteit. De venwerkingsca-
paciteit binnen Nederland voor deze deelstroom is voldoende. 

2.5 Rest- en afvalstoffen productie bij ATM 

De prioriteit van het afvalbeleid van de overheid ligt bij preventie, nuttige toepas
sing en hergebruik van afvalstoffen. Deze prioriteitstelling is in beginsel ook van 
toepassing op de venwerkingsactiviteiten van ATM. In dit kader speelt een rol de 
mate waarin bij het toepassen van de verwerkingsmethoden van ATM wordt 
voorkomen dat nieuwe afvalstoffen ontstaan dan wel de mogelijkheden tot nutti
ge toepassing en hergebruik van de ontstane reststoffen en residuen optimaal 
worden benut. 
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In hoofdstuk 4 zullen deze aspecten van de venwerkingsmethoden van ATM na
der worden behandeld. Teneinde aan te geven w/aar en in w/elke omvang afval
stoffen bij de voorgenomen activiteit ontstaan is in tabel 2.5.1 een overzicht ge
geven van de ontwikkeling van de tioeveelheden van rest- en afvalstromen die 
door ATM in de afgelopen 5 jaar (1992 en 1997) zijn geproduceerd en aangebo
den aan derden voor hergebruik/nuttige toepassing dan wel be/verwerking. Te
vens is een prognose gegeven voor de rest- en afvalstoffenproductte in het jaar 
2000 en 2005. 

Tabel 2.5.1: Reststoffen- en afvalstoffen productie ATM in de afgelopen perio
de (1992 en 1998) en de prognose voor 2005 (kton/jaar) 

Reststof (ryafvalstof <a)* Ontwikkeling Prognose Bestemming/ 

Toepassing 

Reststof (ryafvalstof <a)* 

1992 1998 2005 

Bestemming/ 

Toepassing 

Gereinigde bouwslof zijnde ^rond R 135 280 715 t)Ouwslo( ziinde qrond 

Gereinigde bouwslof niet zijnde 

grand 

R 25 60 140 bouwstof niet zijnde 

grond 

Gereinigd straalgril R 0 20 20 bouwstof niet zijnde 

qrond 

Rookgasreiniglnosresidu TRI A 0 2.6 5,2 C2/C3-stonpiaals 

Gezuiverd water (geloosd) . 140 300 450 RWZ l/oppervlaktewater 

decant e rkoe k/sediment 50VI A 3 (12)' 0 pyrolyse 

Filterkoek SBR/MBR A 0,5 (2.5)' 4 pyrotyse/storten 

(steek )vaste (verf}afvalstoften A 0 (6)' 0 pyrolyse 

Plastic fractie VBI A 0 (4)' 0 pyrolyse 

Vloeibaar verfafval A 0 15 17.5 verbranden eidern 

Metaalfractie VBI/Pyrei R 0 4 6,5 scfiroot berfiebruik 

Pyrolyse-slakken A _ 10 31.5 C3-stonplaats 

Pyro koolstof A , - 4 C3-storiplaa1s 

Ander afval vloeibaar (doorvoer) A 3 6 9 verwerking extern 

Afider afval vasl (doorvoer) A 3 4 1 verwerking eitlern 

' Van resistoWen wordt cjesproken in het geval er sprake is van hergebruik/nuttige toepassing. De 
benaming afvalstoffen is van toepassing indien be/venAierking noodzakelijk is. 

1 Decanterkoek/sediment SOVI, sediment/vast verfafval en de plastic fractie VBI zijn in 1998 in de py
rolyse-install at ie (Pyro) verwerkt en toen dus niet meer extern afgevoerd. Hiervoor is een nieuwe af te 
voeren afvalstroom ontslaan: pyrolyse-residu (d.w.z. pyroslakken en pyro koolstof). 

De afvalstoffen van ATM kunnen definitief worden venwerkt in een daarvoor in 
Nederland aanwezige doelmatige verbrandingsinstallatie of worden gestort op 
een daarvoor doelmatige stortlocatie in Nederland. 

Opgemerkt wordt dat er bij ATM nog een aantal kleinere rest- en afvalstromen 
vrijkomen, zoals kantoorafval, bedrijfsafval, huisvuil e.d.. Omdat deze echter niet 
direct gekoppeld zijn aan de venwerkingsactiviteiten zijn deze niet in boven
staand overzicht opgenomen (wel in hoofdstuk 4). 
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Hoogwaardig venA^erken van het pvrolyse-residu 
Door het in bedrijf nemen van de pyrolyse-installatie is de hoeveelheid brand
baar gevaarlijk afval dat resteert na de verschillende verwerkingen bij ATM sterk 
gereduceerd. Dit geldt vooral voor het vaste brandbaar gevaarlijk afval, dat 
voorheen in een DTO of cementoven moest worden verbrand. Het betreft hierbij 
de vaste afvalstromen uit de slibbewerking (SOVI) en de vaste afvalstromen uit 
de verfafvalbehandelingsinstallatie (VBI). Dit is in § 4.9 van dit MER beschreven. 

Na de interne verwerking van afvalstromen in de pyrolyse-instaNatie ontstaan 
pyrolyse-residuen, die als C3 gevaarlijk afval moeten worden gestort. Het pyroly-
se-residu is een vaste hoofdzakelijk anorganische afvalstof (organisch stofge-
halte <10%) en is gevaarlijk afval op grond van het PAK-gehalte {vooral nafta-
leen en fenantreen) en soms het cyaniden-gehalte. 
Verder bevat het pyrolyse-residu zware metalen (zink: 10.000 mg/kg; lood: 4000 
mg/kg; koper: 2000 mg/kg; chroom: 500 mg/kg), waarvan de uitloging in het al
gemeen in de C3-klasse valt. 

De kwantiteit (na verwerking resterende fractie residu) en kwaliteit van het pyro
lyse-residu zijn vergelijkbaar met de verbrandingsslakken die resteren na ver
branding van het brandbare gevaarlijk afval in een DTO of AVI (zie hiervoor ook 
de LCA-studie die als bijlage bij het MER is gevoegd). 

De hoeveelheid pyrolyse-residu die bij ATM ontstaat, maakt ATM direct tot een 
van de grootste aanbieders in Nederland van te storten C3-afvalstoffen. Echter 
omdat de in de pyrolyse-installatie verwerkte afvalstoffen voorheen als gevaarlijk 
afval werden verbrand leidt dit niet tot een toename van het totale aanbod C3-
afvalstoffen in Nederland. 

Een verdere verhoging van de hoogwaardigheid van de gehele verwerkingske
ten van de betreffende afvalstoffen zou bereikt worden indien de pyrolyse-
residuen verder opgewerkt zouden kunnen worden, waarbij gelet op de aard en 
samenstelling van de residuen gedacht moet worden aan koude of warme im
mobilisatie of hydro- en pyrometallurgische processen. Hierbij moet dan bereikt 
worden dat -na afscheiding of immobilisatie van met name zware metalen, maar 
ook de anionvormende elementen (bromide, fluoride, chloride en zwavel)- een 
groot gedeelte van de residuen geschikt gemaakt worden voor nuttige toepas
sing binnen het Bouwstoffenbesluit. 

Met name in het programma T-2000 zijn een groot aantal potentieel geschikte 
verwerkingstechnologieën onderzocht, waarbij met name die immobilisatie- en 
metallurgische technieken die zich richten op verbrandingsrestanten (uit AVI, 
DTO of slibverbranding) interessant kunnen zijn voor het pyrolyse-residu. 
Vooralsnog bestaan er nog geen commercieel toepasbare of bewezen technie
ken om de gewenste doelstelling te behalen binnen redelijke bedrijfseconomisch 
verantwoorde condities. 
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Met betrekking tot de verschillende potentiële technieken is als de huidige stand 
van zaken als volgt: 
- koude immobilisatie lijkt niet in staat te zijn om de uitloging van afvalstoffen 

voldoende te kunnen reduceren voor nuttige toepassing binnen het Bouw
stoffenbesluit binnen de randvoorwaarde van niet meer dan 25% volumetoe-
name na immobilisatie; 

- warme immobilisatie, smelttechnieken en metallurgische processen vereisen 
veel energie en omvangrijke installaties, waardoor de kosten onevenredig 
hoog zijn (factoren hoger dan de stortkosten) en de afzet van de producten 
als (secundaire) bouwstoffen nog onzeker is. 

2.6 Doel en doelmatigheid van de voorgenomen activitelt(en) 

2.6.1 Algemeen doel 

In het voorgaande is een overzicht gegeven van het huidige aanbod en de ver
wachte toekomstige ontwikkeling van het aanbod van gevaarlijke afvalstoffen in 
Nederland voor zover deze relevant zijn in relatie tot de verwerkingsmogelijkhe-
den van ATM (§ 2.3). Tevens is aangegeven welke de verwerkingscapaciteiten 
zijn voor de betreffende afvalstromen in Nederland inclusief de verwerkingsca
paciteiten van ATM {§ 2,4). De rol en plaats van ATM binnen de venvijdering-
structuur is hiermee ingekaderd. In het licht hiervan kan het algemene doel van 
de voorgenomen activiteit van ATM worden omschreven ais: 

"het op een economische, bedrijfsmatig, veiligheidstechnisch en milieuhygi
enisch verantwoorde wijze: 
- bewaren van gevaarlijke (en niet-gevaarlijke) afvalstoffen in afwachting 

van verdere bewerking en/of verwerking door ATtvl zelf of voor afvoer 
naar derden; 

- be- en verwerken van gevaarlijke (en niet-gevaarlijke) afvalstoffen ten 
behoeve van nuttige toepassing, hergebruik of definitieve verwijde
ring." 

Getracht wordt zoveel mogelijk herbruikbare of toepasbare reststoffen terug te 
winnen, her te gebruiken, nuttig toe te passen of voor energieopwekking te ge
bruiken. 

ATM draagt met dit voornemen bij aan de binnen Nederland bestaande behoefte 
aan een doelmatige verwijdering van binnen (en buiten) de landsgrenzen vrijko
mende gevaarlijke afvalstoffen. 

Hieronder wordt voor de verschillende activiteiten van ATM het doel en doelma
tigheid van die activiteit nader toegelicht. 
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2.6.2 Thermische reiniging van verontreinigde grond, straalqrit en vergelijkbare 
materialen (bouwstoffen niet zijnde grond) 

Het doel van deze activiteiten is het thermisch reinigen van verontreinigde grond, 
verontreinigd straalgrit en vergelijkbare verontreinigde materialen (bouwstoffen 
zoals: zeef- en brekerzand, RKG-slib, puin, grind, filter- en bleekaarde, veeg-
zand etc.) tot een niveau waarbij het gereinigd product als secundaire bouwstof 
(niet) zijnde grond kan worden toegepast. 

Hiertoe is sinds 1 juli 1999 het Bouwstoffenbesluit het bepalende kader. In de 
nabije toekomst zal wellicht de BRL 9309 "Producten uit grondreinMet het oog 
op het Besluit "Scheiden en gescheiden houden van afvalstoffen" wordt opge
merkt dat gevaarlijk-afval-straatgrit (PAK-gehalte > 50 mg/kg) samen (niet ge
scheiden) met niet-gevaarlijk-afval straalgrit (PAK-gehalte < 50 mg/kg) verwerkt 
wordt. Dit is gelet op de venwerkingstechniek en het reinigingsrendement (voor 
PAK) verantwoord, want beide soorten straalgrit worden gereinigd tot beneden 
de grenswaarde voor PAK's conform hel Bouwstoffenbesluit. 

De thermische reinigingstechniek is in staat om -ongeacht de ingangsconcentra
ties- organische verontreinigingen (minerale olie, PAK, organohalogenen, be
strijdingsmiddelen e.d.) en thermisch afbreekbare verbindingen (Cyaniden, zwa
vel) tot ruim beneden de samenstellingswaarden voor organische componenten 
voor bouwstoffen (niet) zijnde grond te venvijderen. Het reinigingsrendement is 
zeer hoog (>99%). Daarnaast is een voordeel van de thermische techniek dat 
alle typen grond/vergelijkbare materialen kunnen worden gereinigd en dat vrijwel 
geen afvalstoffen resteren voor definitieve verwijdering. Uitsluitend het rookgas
reinigingsresidu moet worden gestort; deze afvalstroom bedraagt ongeveer 1% 
van de doorzet. 

Voor zware metalen en anorganische stoffen geldt bovenstaande niet. Daarom 
moeten voor deze componenten, in verontreinigde grond maximale ingangscon
centraties worden gesteld om na reiniging te kunnen voldoen aan de criteria zo
als gesteld in het Bouwstoffenbesluit voor categorie 1/2 bouwstof (niet) zijnde 
grond. Gelet op de toepassingscritena in het Bouwstoffenbesluit zijn deze ac
ceptatiegrenzen door ATM gesteld op de grenswaarden voor standaard bodem. 

Voor verontreinigde bouwstoffen, (niet) zijnde grond gelden de grenswaarden 
niet, en zijn hogere concentraties acceptabel zolang in het gereinigde product de 
uitloogwaarden van het Bouwstoffenbesluit niet overschreden worden. 

Inmiddels is er ruime ervaring met het uitkeuren van gereinigd product conform 
het Bouwstoffenbesluit, waaruit blijkt dat zowel bouwstoffen zijnde grond als 
bouwstoffen niet zijnde grond {waaronder gereinigd straalgrit) in meer dan 95% 
van de gevallen voldoet aan de eisen van categorie 1 bouwstof (niet) zijnde 
grond. In minder dan 5% van de gevallen blijkt het gereinigd product in categorie 
2 bouwstof (niet) zijnde grond te vallen, danwei niet toepasbaar te zijn. Voor wat 
betreft categorie 2 bouwstof (niet) zijnde grondblijkt met name de uitloging van 
antimoon (Sb) en sulfaat (SO4) kritisch te zijn. 
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De doelstelling bij het realiseren van een grotere reinigingsinstallatie is het ver
der omlaag brengen van de reinigingskosten. Gelet op de dalende marktprijzen 
voor grondreiniging is dit ook noodzakelijk. Omdat bij thermische reiniging in 
vergelijking met andere grondreinigingstechnieken de kapitaalslasten hoog zijn, 
is doorzetverhoging een effectieve manier om lagere kosten te realiseren. 

Een andere doelstelling bij het realiseren van een nieuwe, grotere grondreini-
gingsinstallatie is het doelmatiger omgaan met energie en beperken van emis
sies. In de nieuwe installatie kan een ton grond gereinigd worden met een 40% 
lager energieverbruik. Omdat het afgasdebiet vrijwel evenredig is met het ener
gieverbruik is hierdoor per ton grond ook de emissievracht 40% lager (want de 
emissieconcentraties blijven dezelfde, terwijl het afgasdebiet per ton grond daalt 
met 40%). 

Ook bij de nieuwe, vergrote installatie wordt de wanntebehoefte van de thermi
sche grondreiniging gedekt door interne brandstof leveranties: 
- pyrolysegas, afkomstig van de Pyro; 
- substituut brandstof afkomstig van de oliefractie van vloeibare organische 

afvalstoffen en sludges. 

Als gevolg hiervan is er voor het thermische reinigingsproces vrijwel geen ver
bruik van primaire brandstoffen noodzakelijk (elektriciteit uitgezonderd). 

Thermische reiniging van verontreinigde grond, straalgrit (en andere materialen) 
wordt in het MJP-GA II als minimumstandaard gezien en kan voor een termijn 
van 10 jaar worden vergund. 

2.6.3 Substituut brandstof 

Voor opwerking tot en inzet als substituut brandstof worden een aantal catego
rieën afvalstoffen gebruikt, mits deze voldoen aan de acceptatie- en verwer
kingscriteria: 
- bilge-olie, chemicaliën-, olie- en brandstofrestanten uit de scheepvaart; 
- de organische en oliefractie van afvalwater en afvalslib; 
- organische afvalstoffen van derden. 

Er wordt onderscheid gemaakt in substituut brandstof voor de stoomketel, die 
moet voldoen aan het Besluit organohalogeengehalte brandstoffen (Bohb) en 
substituut brandstof voor de TRI, die -vanwege de rookgasreinigingsinstallatie-
niet hoeft te voldoen aan het Bohb maar wel aan de daarvoor gestelde venwer-
kingscriteria. 
Alle substituut brandstof moet wel voldoen aan het criterium voor verbranding als 
nuttige toepassing (verbrandingswaarde > 11,5 MJ/kg), tenwijl er ook criteria zijn 
gesteld voor de gehalten aan zware metalen en zwavel. Er wordt geen criterium 
gesteld ten aanzien van het vlampunt, daar dit geen milieuhygienisch doel dient. 
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De substituut brandstof wordt bij ATM zowel in de stoomketel als de TRI ingezet 
voor rechtstreekse energie-opwekking in plaats van en ter beperking van het ge
bruik van conventionele brandstof. Beide installaties voldoen qua luchtemissies 
aan de NER respectievelijk de Regeling voor verbranden van gevaarlijk afval. 
De toepassing van substituut brandstof is derhalve doelmatig en komt overeen 
met het daartoe gestelde beleid in het MJP-GA 2. 

2.6.4 Afvalwaterzuivering. HOI, scheepsreinlginq en sllbbewerklnq 

Bij deze venwerkingen gaat het om de afvalstromen afvalwater, scheepsafval
stoffen, zuren en basen, vloeibare organische vloeistoffen en oliehoudende 
sludges. In het algemeen betreft hel bij ATM waterige stromen, die in meerdere 
of minder mate zijn verontreinigd met olie en andere organische stoffen en vaste 
deeltjes (sediment). De gehalten aan zware metalen, zouten en anorganische 
componenten in de water- en oliefractie zijn relatief laag. Er vindt geen geschei
den verwerking plaats van scheepsafvalstromen en landstromen, omdat de ver
werkingswijze en -rendement voor beide stromen hetzelfde is. 

Het doel van de verwerkingen die voor deze afvalstromen uitgevoerd worden is 
het zo volledig mogelijk scheiden van deze afvalstromen in een waterfase, olie
fase en vaste fase en het vervolgens nabehandelen van deze verschillende fa
ses zodat zoveel mogelijk herbruikbare of toepasbare reststoffen ontstaan en zo 
weinig mogelijk afvalstoffen resteren voor definitieve verwijdering. 

Voor afvalwater vindt de scheiding van zwevende vaste delen en gesuspendeer
de oliedeeltjes plaats in de FFU via flocculatie/flotatie. Tegelijkertijd vindt in de 
FFU afscheiding van zware metalen plaats als gevolg van hydroxide-precipitatie. 
Voor de pH-sturing worden o.a. {afval-)zuren en basen als hulpstoffen ingezet. 
Het afvalwater wordt vervolgens behandeld in de biologische waterzuivering 
(SBR) waar de opgeloste organische verontreiniging wordt afgebroken. Het ren
dement van deze waterzuiveringsstappen voor verschillende verontreinigingen in 
de praktijk is in tabel 2.6.1 weergegeven. 
Het rendement voor zware metalen over de SBR als gevolg van adsorptie aan 
het slib is hierin niet meegenomen, omdat hiervoor geen data beschikbaar wa
ren: 

- 35 - 21 december 2000 



Afvalstoffen Terminal Moerdijk 
Milieueffectrapporl 

2, PROBLEEMSTELLING EN DOEL VAN 
DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

Tabel 2.6-1: Rendement AWZI (In %) 
Component FFU MBR AWZI 

Zwevende delen >99 - >99 

Olie >99" 99 >99 

C2V 20 85 88 

Fenolen _ 99 99 

N-Ki - 50 50 

P - 50 50 

BTEX 75 99 99.7 

PAK's 96 95 99 

CN - 75 75 

EOCI + VCCI 30 97 98 

EOCI 85 85 98 

Zware metalen 80 _ 80 

Cadmium 80 _ 80 

Kwik >80 - >80 
1: Dn|flaagvenA(ijdering 

Het gezuiverde water wordt op het HM-riool geloosd. De afvalstoffen van de 
waterzuivering zijn FFU-slib en SBR-slib, die beide in de slibbewerking (SOVI) 
worden ontwaterd en gescheiden, samen met externe slibstromen. 

De scheiding in de verschillende fases vindt voor olie / water / slib mengsels 
plaats in de SOVI met behulp van decanteercentrifuges of een filterpers. De re
sulterende waterfase wordt nabehandeld in de waterzuivering. De in de water
zuivering en SOVI afgescheiden organische (olie)fase wordt tezamen met aan
gevoerde organiscfie afvalstromen opgewerkt tot {substituut)brandstof. In ver
band met het recente Besluit "Organohalogeengehalte Brandstoffen" worden 
hiervoor 2 kwaliteiten onderscheiden. Brandstof met een organohalogeengehalte 
van maximaal 50 mg/kg voor verbranding in de stoomketel en brandstof met een 
organohalogeengehalte van maximaal 1000 mg/kg voor de verbranding in de 
TRI. 

Als gevolg van deze verwerkingsketen blijft van de gehele input aan afvalwater, 
scheepsafval, organische vloeistoffen en oliehoudende sludges circa 3 gew.% 
van de uitgangshoeveelheid over als te storten afvalstof en wordt 97 gew.% van 
de oorspronkelijke hoeveelheid afvalstoffen als gereinigd afvalwater geloosd of 
nuttig toegepast (als brandstof). 

Het voornemen bestaat uit het vergroten van de capaciteit van de waterzuivering 
en slibverwerking. Daarnaast wordt voorzien om de biologische reiniging te 
combineren met membraan filtratie tot zogenaamde membraan bioreactoren 
(MBR). Hiermee kan de capaciteit van de huidige SBR-reactoren op tiet voorge
nomen niveau worden gebracht en verbetert de effluent-kwaliteit, met name ten 
aanzien van zwevend slib. 
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Geconcludeerd kan worden dat sprake is van hoogwaardige verwerking, waarbij 
het aantal verwijdering schakels zo laag mogelijk is. Voor zover die gesteld zijn 
(scheepsafvalstoffen en oliehoudend slib) wordt voldaan aan de minimumstan-
daarden uit het MJP-GA2. Voor het overige (afvalwater, zuren en basen) is de 
verwerkingswijze in overeenstemming met het beleid uit het MJP-GA2. 

2.6.5 Pyrolyse-installatie (Pvro) 

In de Pyro worden een 3-tal afvalstromen verwerkt: 
- intern vrijkomende (steek)vaste afvalstoffen (Decanterkoek, SBR/MBR-

filterkoek, intern sediment/vaste afvalstoffen uit filters, scheepstanks, tank
wagens etc. oliehoudend en organisch afval); 

- geleegde chemicaliënverpakkingen (GCV) en (steek)vast verfafval (verpakt 
of in bulk); 

- overige oliehoudende en organische (steek)vaste afvalstoffen (verpakt of in 
bulk), zoals bijvoorbeeld filterkoeken (oliehoudend), verontreinigd biologisch 
slib, verontreinigde kunststoffen en oliehoudende (steek)vaste afvalstoffen 
(afkomstig van derden). 

In de pyrolyse-installatie worden deze afvalstromen verwerkt met als doel terug
winning van de metaalfractie en het in de afvalstromen aanwezige water te ver
dampen en de aanwezige organische stoffen te verdampen en te pyrolyseren. 
Hierdoor neemt de massa van het verwerkte afval met circa 50% af en ontstaat 
pyrolysegas die als brandstof wordt toegepast in de TRI 

De organische fractie van de behandelde afvalstoffen wordt voor circa 30% ge
bruikt voor warmteopwekking in de pyrolyse-installatie zelf, de overige 70% komt 
als brandstof vrij, zodat de pyrolyse-installatie een hoog energetisch rendement 
kent. De pyrolyse-residuen (slakken + koolstof) worden als C3-materiaal gestort. 

Vanaf 1999 worden proeven uitgevoerd met het direct verwerken van 
GCV/verfafval in de pyrolyse-installatie, waarbij de metaalfractie van het GCV 
aan het eind van het proces van de slakken wordt afgescheiden. Hierdoor is de 
VBI-bewerking buiten werking gesteld. Door het buiten werking stellen van de 
VBI vervallen de milieuemissies en veiligheidshsico's van deze installatie. 

Als separate bijlage is een LCA-studie van deze verwerkingsmethode opgeno
men, waarin voor GCV/verfafval, voor organische en oliehoudende afvalstoffen 
en voor oliefilters een vergelijking tussen de pyrolyse en de minimumstandaar-
den uit het MJP-GA2 is gemaakt. Voor GCV/verfafval is de minimumstandaard: 
de spoel-VBI gevolgd door verbranding van de restfracties in een DTO. Voor or
ganische en oliehoudende afvalstoffen is de minimumstandaard: verbranding in 
een AVI of DTO en in geval van nuttige toepassing ook in een cementoven of 
energie-centrale. 

Uit de LCA-studie kan voor zowel GCV/verfafval als voor organische en oliehou
dende afvalstoffen geconcludeerd worden dat verwerking in de pyro tenminste 
even hoogwaardig is als de gestelde minimumstandaarden uit het MJP-GA2. 
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2.6.6 Doelmatigheid 

Onderstaand wordt in relatie tot de voorgenomen activiteit van ATM ingegaan op 
de criteria voor de beoordeling van de doelmatigheid en op de milieuhygiënische 
randvoorwaarden. 

De doelmatigheid van de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen wordt getoetst 
op de volgende in het MJP-GA II genoemde aspecten [VROM/IPO, 1997]: 

1. continuïteit; 
2. effectieve en efficiënte verwijdering; hierbij spelen de volgende aspecten een 

rol: 
2a. hoogwaardigheid en minimumstandaard; 
2b. concurrentie; 
2c. eindvenA^erking. 

3. capaciteit en spreiding; 
4. effectief toezicht; hierbij spelen de volgende aspecten een rol: 

4a. schakels in de venvijderingsketen en handhaafbaarheid; 
4b. milieuzorgsysteem. 

CcntJnu'iteit 

Dit aspect heeft betrekking op het waarborgen van de afvalverwijdering binnen 
de landelijke verwijdering structuur in het geval de verwerking van gevaarlijke af
valstoffen door ATM voor langere tijd zou stagneren. Deze waarborgen zullen 
onder meer gerelateerd zijn aan de bedrijfsresultaten en vermogenspositie van 
ATM. Daarnaast zijn in relatie tot de continuïteit van de rol van ATM, de techni
sche staat en onderhoudstoestand van installaties en apparatuur van belang 
evenals zaken zoals orderportefeuille, marktpositie en toekomstverwachtingen. 

ATM is onderdeel van een groter afvalvenwerkingsbedrijf waarmee extra zeker
heid wordt geboden voor de continuïteit vanuit financieel/economisch standpunt, 

ATM heeft een Milieu- en Kwaliteitszorgsysteem (MKZS) in welk kader de tech
nische staat en onderhoudstoestand van de installaties en apparatuur wordt ge
borgd. De verwachte toekomstige stijging van het aanbod van afvalstoffen bij 
ATM en de daarmee samenhangende verbetering van de orderportefeuille en de 
marktpositie dragen bij aan de continuïteit van ATM. 
Tevens is ATM lid van de Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondreini-
gers (NVPG) en van de NVCA. Binnen beide verenigingen bestaan afspraken 
tussen de deelnemende bedrijven om in geval van bedrijfsstoringen en calami
teiten taken met betrekking tot de afvalverwerking over te nemen. 
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Effectieve en efficiënte verwijdering 

Hoogwaardige verwerking en minimumstandaard 
Onderstaand zijn venAfijderingsmogelijkheden genoemd in afnemende volgorde 
van hoogwaardigheid: 
- preventie; 
- producthergebruik; 
- materiaalhergebruik; 
- nuttige toepassing; 
- verwijdering met omzetting in energie; 
- verwijdering op andere wijze dan storten; 
- storten van afvalstoffen. 

Voor de door ATM toegepaste venverkingstechnieken is hierboven (2.6.2 t/m 
2.6.4) aangegeven hoe deze zijn te beschouwen in relatie tot de beschreven 
volgorde van hoogwaardigheid en of voldaan wordt aan de minimumstandaard. 

Concuirentie 
Concurrentie voorkomt monopolisering en ongewenst hoge tarieven en leidt tot 
betere bedlening van de ontdoeners. ATM heeft t.a.v. al haar bedrijfsactiviteiten 
meerdere concurrenten, waardoor geen monopoliepositie wordt ingenomen. 

Het wegvallen van de (integrale) venwerkingsmogelijkheden van ATM leidt tot 
een belangrijke afname van de concurrentie voor andere venwerkers, hetgeen 
nadelig kan zijn voor de tariefstelling voor de ontdoeners. 

Eindverwerldng 
Dit aspect betreft het (landelijk) beschikken over voldoende eindvenArerkingsca-
paciteit. Met het oog op de prioriteitsvolgorde is het gewenst om zoveel mogelijk 
afval aan de eindverwerking te onttrekken door een hoogwaardiger wijze van 
verwijdering te benutten. In dit verband wordt in relatie tot ATM venwezen naar 
hetgeen hiervoor is gezegd over hoogwaardige verwerking als onderdeel van het 
aspect "effectieve en efficiënte verwijdering. 

Capaciteit en spreiding 

Capaciteit en spreiding zijn conform het MJP-GA II geen toetsingskader bij de 
vergunningverlening voor be- en venwerkers van gevaarlijke afvalstoffen, zoals 
ATM. Dit aspect kan dus verder buiten beschouwing blijven. 

Effectief toezicht 

Onnodige schakels in de ver/i/ljdehngsketen 
Effectief toezicht op de vermindering van afvalstoffen wordt bevorderd door het 
aantal stappen tussen primaire ontdoener en venverker zo klein mogelijk te laten 
zijn. Ook wordt hiermee onnodig transport vermeden. 
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Bij ATM worden de afvalstoffen op integrale wijze ven/i/erkt, waarbij de producten 
van de ene be-/verwerkingsinstallatie kunnen worden venwerkt in een andere. 
Voorbeelden van de integrale verwerkingswijze van ATM zijn gegeven onder 
2.6.2 t/m 2.6.4. Het integrale karakter van ATM voorkomt derhalve onnodige 
schakels bij de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen. 

In dit kader is verder belangrijk dat ATM beschikt over een adequaat administra
tie (AO/IC)- en acceptatiesysteem, dat gebaseerd op een risicoanalyse is opge
zet in 1998 en waardoor ATM zich voldoende kan verantwoorden over de aan
geleverde afvalstoffen, de verwerking ervan en de verwijdering van de restpro-
ducten. 
Daarnaast beschikt ATM over een sinds 1992 gecertificeerd milieu- en kwali
teitszorgsysteem, momenteel nog gebaseerd op de CERTIVA-norm, maar dat in 
2000 zal worden gebaseerd op de ISO 14001 norm. 

Milieuzorgsysteem 
Milieuzorgsystemen bij afvalverwijderingsbed rijven dragen bij aan een effectief 
toezicht omdat hierin bijvoorbeeld een deugdelijk administratie- en registratie
systeem en acceptatie- en bemonsteringsprocedures voor acceptatie van afval
stoffen worden voorgeschreven. 

ATM heeft sinds oktober 1992 een Milieu- en Kwaliteitszorgsysteem (zie § 4.11) 
dat is gebaseerd op een daarvoor gegeven norm van CERTIVA en is gecertifi
ceerd als gekwalificeerd verwerker van chemisch afval. Het Milieu- en Kwaliteits
zorgsysteem zal worden aangepast op basis van de ISO 14001 norm, ten einde 
in het jaar 2001 hiervoor gecertificeerd te worden. 

2.6.7 Milieuhygiënische criteria 

Bij de milieuhygiënische beoordeling van het voornemen en afweging van alter
natieven kan worden getoetst aan de volgende concrete criteria: 

- De minimumstandaarden en beleidscriteria van het MeerJarenPlan "Gevaar
lijk afval" 2. 

- De grenswaarden voor emissies naar de lucht zoals genoemd in de Neder
landse Emissie Richtlijnen (NER) Lucht, de Besluiten emissie-eisen stookin-
stallaties (BEES), het Besluit Luchtemissies Afval verbranding en de Regeling 
verbranden van Gevaarlijke Afvalstoffen; 

- Een toetsing aan luchtkwaliteitnormen en de geurnormering in relatie tot de 
immissiebijdrage van ATM; 

- Milieukwaliteitsdoelstellingen water voor wat betreft de directe en indirecte 
lozingen naar het oppervlaktewater; 

- Kwaliteitsdoelstellingen voor grond, grondwater en waterbodem; 
- Gelutdsnormen: 50 dB(A) voor Moerdijk-kern; op basis van zonering 66.6 

dB(A)/m^ Toetsing aan de geluidzonering rondom het industrieterrein. 
- Risicocontouren 10-6 en 10-8, Het betreft hier contouren voor het individuele 

risico. Onder het individueel risico op plaats X, veroorzaakt door ATM wordt 
verstaan: de kans per jaar die een persoon die op plaats X zou staan, zou 
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hebben om dodelijk te worden getroffen door enig ongeval binnen ATM, in
dien die persoon zich continu, dus 24 uur per etmaal, maximaal blootgesteld 
aan de schadelijke gevolgen van het ongeval, op die plaats zou bevinden, 

2.6.8 Regeling scheiden en flescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen 

Op 18 april 1998 is de Ministeriële Regeling scheiden en gescheiden houden 
van gevaarlijke afvalstoffen (Regeling) in werking getreden. Deze Regeling is 
rechtstreeks van toepassing op bedrijven met een vergunning voor het opslaan, 
overslaan, bewerken en/of venwerken van gevaarlijke afvalstoffen. 
In de Regeling is aangegeven welke categorieën gevaarlijke afvalstoffen 
gescheiden moeten worden gehouden. 

De venwerking van afvalstoffen, inclusief opslag en afvoer, bij ATM vindt catego-
riegewijs plaats. Dit betekent dat (geaccepteerde) individuele partijen afvalstof
fen behorende tot een zelfde categorie, na samenvoeging, dezelfde behandeling 
ondergaan. De toewijzing aan een bepaalde categorie vindt plaats als onderdeel 
van de acceptatie(procedures). 

In de categorieindeling worden de volgende hoofdcategorieën onderscheiden: 
- A: afvalwater t.bv. verwerking in de AWZI; 
- A: afvalslib t.b.v. bewerking in de SOVI; 
- B: verontreinigde grond/materialen t.b.v. venwerking in de TRI; 
- C: afvalstoffen bruikbaar als hulpstof; 
- D: afvalstoffen t.b.v. doorvoer naar derden; 
- F: verpakte afvalstoffen en afvalstoffen in bulk verwerkbaar in de Pyro. 

In de Regeling is aangegeven welke categorieën gevaarlijke afvalstoffen 
gescheiden moeten worden gehouden. Volgens de Regeling moeten bijvoor
beeld vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen onderverdeeld worden in negen 
aparte categorieën die allemaal gescheiden van elkaar moeten blijven (categorie 
11 tot/met 19). Afgewerkte olie wordt als een aparte categorie beschouwd (cate
gorie 7). Dit geldt ook voor vloeibare halogeenrijke koolwaterstoffen, met uitzon
dering van koudemiddelen (categorie 9). 

De huidige en voorgenomen categorieindeling van ATM is op een aantal punten 
in strijd met de categorie-indeling van de Regeling. Met betrekking tot de rege
ling scheiden en gescheiden houden wordt hiervan daarom ontheffing gevraagd 
met betrekking tot de in tabel 2.6.2 aangegeven categorieën en conform de 
aangegeven wijze. 
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Tabel 2.6.2 categorien van afva sloffen waarvoor ontheffing wordt gevraagd 
Cateaorie Gevaarliike alvatetof Ontheffing 

1 Ollentters Verwerking tezamen met GOV en ander afval in de 
pyfo(zie LCA) 

e Metaalhoudend GOV Verwerldng tezamen met interne en externe reststromen 
in de Pvro (zie LCA) 

9Vm19 Vloeibare koolwater- stoffen 
(builen specificatie voor 
Ses of tiergebruik) 

Voor onderling en met andere vloeit>are koolwaterslof
fen, op- bulken, alpompen en samenvoegen van aar>-
leveringen van mengsels van deze vloeibare koolwaler-
stoffen (niet destrlleertiare) ten liehoeve van afvoer naar 
derden (verbranding, DTO, cementovens, e,d.) 

11 t/m 19 Vloeibare halogeen- arme 
Koolwatersloffen 

Voor onderling en met andere vloeibare koolwalerstof-
ten samen-voegen en mengen met hulp stoffen (split-
singschemicaliön e.d.) ten t)efK>eve van verwerken als 
substi- tuut brandstof in TRI en stoom-kele) (zie LOA) 

25 Reinig baar straalgrit Samenvoegen van BAGA en niet BAGA straalgrit ten 
behoeve van reiniging in de TRI (vefwerkir>gs- wijze en 
hergebruik gereinigd straalgrit is hetzelfde voor BAGA 
en niet-BAGA straatprit) 

36 Verontreinigde grond en 
materialen 

Samenvoegen van BAGA en niet-BAGA verontreinigde 
grond en materialen voor reiniging in de TRI 

36 Afvalslib Samenvoegen van afvalslibben onderling en 
mengen met hulpstoffen (logen, zuren, 
polymeren, flocculanten, splitsingschemicalien, 
sedimentvormers e.d- voor verwerking in de 
SOVI 

36 Afvalwater Samenvoegen van afvalwater onderling en 
mengen met hulp- stoffen (logen, zuren, 
polymeren, flocculanten. FCR-hulpstoffen. bi
ologisch slib. splitsingschemicalien, aktief kool 
e.d.) voor verwerkinQ in de AWZI 

36 Verfafval en andere 
(steek) vaste afvalstof
fen voor de Pyro 

Samenvoegen onderling en met GCV en inteme 
afvalstromen voor verwerking in de Pyro 

136 Overige gevaarlijke 
afval- stoffen 

Conform de categorie-indeling van ATM 
samenvoegen, op- bulken, afpompen, afzuigen 
van overige qevaarliike afvalstoffen 

De motivatie voor deze ontheffing van de regeling scheiden en gescheiden 
houden Is dal de samenvoeging van de afvalstoffen en menging mei hulp-
sloffen milieuhygiënisch doelmatig en verwerkingstechnisch noodzakelijk is voor 
de verwerking van deze afvalstoffen. 
De genoemde categorieën ondergaan dezelfde venwerking en bestemming van 
reststoffen. Scheiding en gescheiden houden is dan niet doelmatig." 

2.7 Afvalstoffen die ATM accepteert en be- en verwerkt en/of doorvoert 

In deze paragraaf is aangegeven welke afvalstoffen ATM op grond van de 
aangevraagde vergunning wil kunnen accepteren om Ie be- en verwerken en/of 
om door ie voeren naar derden. Hierbij is onderscheid gemaakt in afvalstoffen 
die ATM zelf be- en/of verwerkt {paragraaf 2.7.1) en afvalstoffen die ATM ac
cepteert om vervolgens al dan niet samengevoegd met vergelijkbare afvalstoffen 
door Ie voeren naar derden (paragraaf 2.7.2). In paragraaf 2.7.3 is aangegeven 
welke afvalstoffen ATM niet accepteert. 
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2.7.1 Afvalstoffen waarvoor ATM vergunning aanvraagt om deze te kunnen 
accepteren en/of be- en verwerken. 

Om een duidelijk inzicht te krijgen over welke afvalstoffen dit gaat is de volgende 
systematiek gehanteerd- In tabel 2.7.1 is per voorgenomen venwerking aange
geven welke afvalstoffen (afvalstofnaam en deelstromen daarvan) ATM wil kun
nen accepteren. Hierbij is een verwijzing gemaakt naar de landelijk gehanteerde 
afvalstof codes. Bij ATM vindt acceptatie echter niet zo zeer plaats op basis van 
een afvalstof naam, maar op grond van de beoordeling of het financieel, 
procestechnisch en logistiek mogelijk is een afvalstof conform de geldende wet
en regelgeving te accepteren om te worden opgeslagen en be- en verwerkt. 
Om te kunnen beoordelen of een afvalstof geaccepteerd kan worden heeft ATM 
criteria ontwikkeld. Met name de acceptatie- en venwerkingscriteria zijn in het 
kader van deze paragraaf van belang. De acceptatie- en verwerkingscriteria zijn 
deels afl<omstig uit de vigerende vergunningen, deels gesteld vanuit oogpunt 
van arbeidsveiligheid en deels gesteld vanuit de huidige technische verwerk-
ingsmogelijkheid en de toekomstige mogelijkheden op basis van de voorge
nomen activiteiten (inclusief de afzetmogelijkheid van reststoffen). Deze criteria 
zijn gekoppeld aan een vijftal hoofdcategorieën, zoals opgenomen in tabel 2.7.2. 
Deze hoofdcategorieën zijn onderverdeeld in subcategorieën waaraan vervol

gens de acceptatie- en verwerkingscriteria zijn gekoppeld (zie tabel 2.7.4). Door 
de keuze van een categorie wordt ook de voorgenomen verwerkingswijze vast
gelegd. Acceptatiecriteria zijn limieten die van toepassing zijn op een partij afval 
(afvalstroom). Een partij afval kan uit meerdere aanleveringen bestaan. 
Verwerking criteria zijn limieten die van toepassing zijn bij de verwerking van een 
categorie afvalstoffen (meestal bestaande uit meerdere partijen afvalstoffen). 
Deze criteria gelden dus voor vergelijkbare partijen afvalstoffen na samen
voegen. 

Om een koppeling te maken tussen afvalstofnamen en de door ATM gehan
teerde categorieën is tabel 2,7.3 opgenomen. In deze tabel is per afvalstofnaam 
aangegeven welke hoofd- en subcategorie ATM hanteert om te toetsen of een 
afvalstof al dan niet geaccepteerd kan worden. Tevens is aangegeven welke 
subcategorie gebruikt wordt voor het toetsen van eventueel aanwezige andere 
fases dan het hoofdbestanddeel van de afvalstof. 

In onderstaande figuur is de hierboven beschreven methodiek grafisch weerge
geven. 
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Figuur 2.7.1: De selectie van te accepteren afvalstromen schematisch weerge
geven 

Mogelijk te accepteren 
afvalstoffen na selectie op naam 

(tabel 3.7.1) 

/ ^ 1 / 
De vooracceptatie 

Aan de hand van tabel 2.7.3 
Acceptatie- en venMerkingscriteria 
{zie tabel 2.7.4a/b/c en d) 

Logistieke mogelijkheden 

Commerciële mogelijkheden 

Geweigede 
afvalstoffen 

Op nieuw te 
beoordelen 
stromen 

Beoordeling door klant 
van offerte 

^ Offerte niet akkoord 
en dus geen aanlevering 

i
Offerte akkoord: 
Mogelijk te accepteren en aan 
te leveren afvalstromen na 
selectie aan de hand van criteria 

I ^ Geweigerde afvalstromen 

I Geaccepteerde 
-mr aanlevering van een 
• bepaalde afvalstof(s(room) 
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In onderstaande tabel 2.7.1 zijn de op naam geselecteerde afvalstoffen aange
geven waarvan ATM aan de hand van de acceptatie- en verwerkingscriteria wil 
kunnen beoordelen of acceptatie bij ATM mogelijk is. 
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Tabel 2.7.1: A valstoffen die ATM wil kunnen accepteren, geselecteerd op naam (afvalstofcode) 

Voorgononwn 
venverWng 

AfvalstofnMni Deelstroom Afvalstofcode 

Afvalwater
zuivering (AWZI) 

Maalwater 

ScheepsatvalstofTen 

Anorganische neutrale vloeistoffen 
Afvalwater mei organische stoffen 
Percolatiewater 
Afvalwater/verontreinigd. Grondwater 

Bilge-, ballast-, waswater, olietwudend 
Ladinqresten. ballast-, waswater, cherrücsüen 

01-03,200 
03,03,101 
03.03.103 
03.03-199 

03,02-104/105 
03.02-107/108/109 

Afvalwater voor-
t̂ ehandeling 
(FOR) 

Afvalwater 

Schaepsahalstoffen 

Overige organische 
afvalstoffen 

Oiiefioudende afval
stoffen 

Anorganische neutrale vtoeisloffen 
Afvatwater met organische stoffen 
Percolatiewater 
Afva 1 wat er/verontrei nigd.Gfondwater 

Bilge-, ballast-, waswater, oliehoudend 
Ladingresten, ballast-, waswater, chemicaliën 
Bilge-olie, lading- en branstofrestanten-olie 

Slib, residuen 
Slibs en sludges 

Olie-afgeteide stoffen (niet PMV-ows en niet destHtMCtwre 
oliehoudende boorspoeling) 

Oliën (ha lofl eenarm) 

01,03.200 
03.03.101 
03,03,103 
03.03.199 

03,02,104/105 
03.02.107/108/109 
03.02,102/103/106 

03.07.501 t/m 03.07.599 
05.16.120/122/124/130 

03.06.101 t/m 03.06.399 

03.06,402 t/m 03.06.599/699 
Slibscheiding 
(SOVI) 

Overige organische 
afvalstoffen 

Scheepsafvalstoffen 

Oliehoudende afval
stoffen 

Slib, residuen 
Slibs en sludges 

Bilge-olie, lading- en bra nstof restanten-olie 
Verpakt, vast en overig scheepsafval 

Olie-afgeleide stoffen (niet PMV-ows en niet destiIIeerbare 
oliehoudende boorspoeling) 

Oliën (halogeenarm) 

03.07.501 t/m 03.07.599 
05.16.120/122/124/130 

03-02,102/103/106 
03.02.110 t/m 03,02.199 

03-06.101 t/m 03,06.399 

03.06,402 t/m 03-06.599/699 
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Voofgononwn Afv^stofnaam OMtstrooni Afvalatofcodt 
venveflclng 

Thermische Verontreinigdö grond en Grond, ha log eenarm e verontreiniging 09,01,101 t/m 09.01.199 
reiniging (TRI) vensntreinigdo malsri- Grond, halogeenhoudende verontreiniging 09.02.101 l/m 09,02,199 

alen Grond, organisch en aoorganisdi verontreinigd 09.04.000 E/m 09.04.101 
Baggerslib, indien org. verontreinigd 09.05.000 
Steenachtig rnateriaal. indien org. verontreinigd 12.20.101 t/m 12,20.499 
Aarde, indien org. verontreinigd 12,23.102 l/m 12.23.104 
Slakken, indien org. verontreinigd 15.41.201 l/m 15.41.299 
Minerale afvalstoffen, indien org. verontreinigd 15,41.301 t/m 15,41.499 
Vaste resten uil riolering, reiniging e.d., indien org. veiontrainigd 15.61.201 t/m 15-61,401 

Pyrolyse- Verf- en Mdafval en Verf- en inktafvallen 03,07.101 l/m 03.07.199 
installaUe (Pyro) GCV Lijmen, külen en harsen 03,07.201 t/m 03.07.299 

Sludges (verf. inkt, lijm. etc.) 03.0a.101 l/m 03-08.299 

Sludges 
Geleegde verpakkingen, overig 

04.08.101 l/m 04.08,199 Sludges 
Geleegde verpakkingen, overig 12.11.502.12,14,405/411en 12.16.352 

Overige organische Rubber- en latexafval 03.07.301 t/m 03,07.399 
afvalstoffen Cosmetica- en mediC'jnenafval 03,07.401 t/m 03.07.499 

Slib. residuen 03.07.501 l/m 03-07,599 

Productie-afvallen kunststof (halogeanann) 
Kunststofafval 

03,07,601 t/m 03,07.999 
12.11.502 t/m12.11.599 

Organische processlibben 14.40.101 t/m 14-40.199 

Minerale afvalstoffen 14.41.101 t/m 14,41.199 
Afval uit de afvalverwerking 14.43.101 t/m 14.43.199 

Olie-afgeleide stoffen (niet PMV-owt «n n M destMaartiere 03.06,101 t/m 03,06.399 
oliehouderxJe boorspoeling) 
Olién (halogeenarm) 03,06.402 t/m 03.06.599/689 

ScheepsafvabtofTen Vaste afvalstoffen 03.02,110 

Restanten droge lading 03.02.112 
Schroefasvet 03.02,122 
Poetsdoeken 03.02.131 

Oliefilters 03.02,132 

Emballage 03 02133 

Ovenqe afvalstoffen schepen 03.02.199 
Substituut Oplosmiddelen Vloeistoffen/oplosmiddelen (halogeenarm) 03.09.101 l/m 03.09.901/907/999 
Brandstof Sys Vloeistoffen/oplosmiddelen (halogeenhoudnend) (niet- 04,09.101 l/m 04,09,999 
teem (SBS) destil leerbare) 

Scheeosafvalstoffen Bilge^ïlie. lading- en brandstof res tantofvolie 03.02.102/103/106 
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Voorgenomen Afvalstofnaam Deetstroorn AfvaMofcode 
vsnvAflcIng 

Rechtstreeks Hout Overig houtafval {zaagsel voor Pyro) 12.15 101 t/m12.15.5e9 
nuttige to
epassing als 
hulpstof in de 
Pyro 
Rechtstreeks Minerale Afvalstoffen Actieve kool voor adsorptie 14.41.103 
nuttige to
epassing als Minerale slibben Kalkslib 15.60.111 
hulpstof in de 
TRI 
Rechtstreeks Zuren en t>asen Anorganische zuren (zware metalen arm) 01.05.902 t/m 01.05.905/990 
nuttige to Organisctie zuren 03.09.902 
epassing als Anorganische basen (zware metalen arm) 02.05,901 en 02,05.999 
hulpstof in de 
FFU. FCR en 
SOVI 
Rechtstreeks Z w m e n b a M n Ar>organische zuren (zware metalen arm) 01.05.902 t/m 01.05,905/999 
nuttige to Organische zuren 03.09.902 
epassing als Anorganische tiasen (zware metalen arm) 02.05.901 en 02.05.999 
hulpstof in de 
MBR Minerals MvaMoffian Actieve kool voor adsorptie 14.41.103 
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In tabel 2.7.2 is aangegeven in vi/elke categorieën ATM de op naam gesecleerde 
afvalstoffen indeeld alvorens de acceptatiebeoordeling aan de hand van de 
acceptatie- en venwerkingscriteria uitvoerd. Deze categorieën worden intabel 
2.7.4 nader uitgevt/erkt. 

Tabel 2.7.2: Indeling in hoofdcategorien van de bij ATM verwerkte afvalstoften 
Afvalwater en afvalsllb - verwerkbaar in AWZI en SOVI 

Veronlfeinlgde grond/materialen - verwerkbaar In de TRI 

Binnen ATM als hulpslof bruikbare afvalstoffen 

D^ Binnen ATM niet verwerkbare noch bruikbare afvalstoffen - bestemd voor doorvoer naar derden 

V. 'erpakle afvalstoffen en afvalstoffen in bulk - ven îerkbaar In de Pyro 

In tabel 2.7.3 is voor de duidelijkheid de relatie aangegeven tussen de op naam 
geselecteerde afvalstoffen en de categorie waarin deze afvalstoffen worden 
ingedeeld. Deze categorie is bepaald voor de criteria aan de hand waarvan de 
acceptatiebeoordeling wordt uitgevoerd. Tevens is aangegeven aan de hand van 
welke categorie eventueel aanwezige individuele fasen worden getoetst. 

2 Voor een nadere toelictiting op categorie D wordt venvezen naar paragraaf 2.7.2. 
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Tabel 2.7.3: De relatie tussen afvalstof namen en de door ATM gehanteerde 
categorieën voor toetsing van een afva stof 

Voorgenomen 
venverfclng 

ANalstofnaam Toetsing afvalatof 
aan: 

Toetsing Individuele fase Indien 
aanwezig aan: 

Voorgenomen 
venverfclng 

ANalstofnaam 

Hoofd 
catego-

ri« 

Sub 
catego' 

ri« 

Drijflaag Water Sediment 

Afvalwater
zuivering (AWZI) 

Afvalwater 
Scheepsafvals toffe n A A,1 C-3 A.1 F.3 

Afvalwater voor
behandeling 
(FCR) 

Afvalwater 
Scheepsafva Istoffen 
Oliehoudende afvalstoffen 
Overige organische afval
stoffen 

A A.2 0,3 A,2 F-3 

Sllbscheiding 
(SOVI) 

Oliehoudende afvalstoffen 
Scheepsa (vals toffe n 
Overige organische afval
stoffen 

A A-3 C-3 A.1.2 F.3 

(I 
Thennische 
reiniging (TRI) 

Verontreinigde grond en 
materialen 

B 
B.1 
B.2 
B,3 

n,v,t. n.v.t. n.v.t. 

Substiluut 
Brandstof Sys
teem (SBS) 

Oplosmiddelen 
Scheepsafvalstoffen 

C C.3 0,3 A,1,2 F,3 

Rechtstreeks 
nuttige to
epassing als 
hulpstof in de 
FFU, FCR en 
SOVI 

Zuren en basen 

C 
C.1.1 
C.2.1 n,v,L A,1,2 n,v,t. 

Rectitstroeks 
nuttige to
epassing als 
hulpstof in de 
MBR 

Zuren en basen 

Minerale afvalstoffen C 
0,1.2 
C.2.2 
0,4 

n,v.t. A,1,3 n.v.t. 

Rechtstreeks 
nuttigs to
epassing als 
hulpstof in de 
TRI 

Minerale afvalstoffen 

Minerale slibben 
c C,5 n.v.L n.v.t. n.v.t, i 1 

Rechtstreeks 
nuttige to
epassing als 
hulpstof in de 
Pvra 

Hout 
c C,6 n,v,t. n.v.t. n,v.l. 

Pyrolyse-
Inslsllatle (Pyro) 

Verf- en Inktafval en GCV 

Overige organische afval
stoffen 
Scheepsafvalstoffen 

F 

F,1 

F,2 n.v.t. n.v.t. n,v.t. 
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In onderstaande tabellen 2.7.4 a t/m d is aangegeven welke acceptatie- en 
verwerkingscriteria gebruikt worden om van de op naam geselecteerde afval
stoffen te beoordelen of acceptatie en venwerking van een afvalstof al dan niet 
mogelijk is. Daar waar in onderstaande tabellen bij de acceptatie- en/of 
verwerkingscriteria "In overleg" is opgenomen wordt gerefereerd aan de beoor
deling en het overleg in het kader van de acceptatieprocedure's. Het overleg 
vindt plaats met de leden van de vooracceptatiecommissle. Zij stellen per geval 
en tijdstip, rekening houdend met de actuele voorraadsituatie en aanleverfre-
quentie, de specifieke verwerkingsmogelijkheden of -omstandigheden vast. Het 
betreft componenten die afgebroken of verwijderd worden bij een bepaalde 
verwerkingswijze of voor componenten die als niet milieu sctiadelijk worden 
beschouwd (zoals chloride in zeewater). Uiteraard moet wel worden voldaan aan 
de verwerkingscriteria en/of emissiegrenzen voor de betreffende afvalstoffen-
categorie. 
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Tabel 2,7 4 a ; A c c c p 

OFCATEGC 

a l l e - en v e r w e r k i n E S c r i l c r i a v o o r ca teRor ie A a f v a l s t o f f e n 

A F V A LS l 

4 a ; A c c c p 

OFCATEGC )RIE COMPONEhfT GRENSWAARDE M B T 

ACCEPTATIE VERWERKING 

hKVL MGIL 

A AFVALWATER EN AFVALSLIB - VERWERK Votx de volgende stoffen geUl een afvi«izigbe>dEcrilenum in absolute zin 
BAAR IN AWZWSOVI P C B s detectjegrens 

DtOKines detectiegrens 
Bestrijdingsmittdelen datectiegrens 
OrganotinverbindingBii detectiegrens 
oebromeerde difenvlethere detectiegrens 

A.1 AFVALWATER VERWERKBAAR IM DE AWZI 
algemeen 

Algemeen voor afvalwater geldende criteria. A.1 AFVALWATER VERWERKBAAR IM DE AWZI 
algemeen 

Cl In overieg <7500 
S 0 4 Inovedeo < I 5 0 0 
Ca In overleg < 3 0 0 

Mg In overleg < 1 0 0 

A l 1 AfvaKvaler. vetwefkbaar in FFU CZV < 2 0 0 0 <1 l }00 
N-Kj In ovedeg < 3 0 0 
CN In ovedeg ^ 
Fenol < 10 <5 ^ 
VOX < 10 '̂ W 
EOX < 1 <0 ,1 
BTEX In ovedeg < 1 
PAK's In Dvertag <0 .1 
Cd < 0 , 1 < 0 . 1 
Hg <0 .01 <0 .01 
Som zware metalen '25 < 2 5 

A 1 2 A^falw8ter, venverlibBBr in FFU -• Respiratie remminQ < 10% < 1 0 % 
MBR N-K|. 

CN 
Fenol 
PAK's 
VOX 
EOX 
Cd 
HO 
Som zware metalen 

In ovedeg 
tn ovedeg 
In overleg 
In ovedeg 

< 1 0 0 
< 1 0 
< 0 . 1 

<0 .01 
< 2 5 

< 5 0 0 
< 5 
ï S O 

< 5 0 0 
< 2 0 
< 5 

< 0 . 1 
<0 .01 
< 2 5 

A.1.3 Afvalwater, venworkbaar m MBW Respiratteremming <:10% < 10% 
N-Ki In overieg ï 5 0 0 
CN In ovedeg < 5 
Fenol In ovedeg <2 
PAK's In ovedeg csoo D 
Onopgeloste delen In ovedeg < 2 0 0 1 
VOX < 1 0 0 < 2 0 N 
EOX < 1 0 f 1 
Cd < 0 . 1 < 0 1 ^ ^ 

Ho <0.01 «0 01 ^ B 
Som zware metalen < 5 <5 ^ F 

A 2 AFVALWATER DAT (VOOR)BEHANDELD MOET W ORDEN IN DE FCR <zie opmeri i ing 2 onder tatiel) 

A 2 1 A^/alwatec me i vtuchhoe verbindin
gen, strippen in FCR 

A 2 2 Water /o l« emulsies, eniulsiesplitsing 
in FCR 

A Z 3 AfvBlwaler met m a r e metalen, preci-
patie in FCR 

A.2 4 Afvalwater met o iyder-
ende/reducerende Stoffen, teduc-
tie/oxidatie in FCR 

A 2 5 ZuurJalkaliscb afvalwater, neulralis-
eiBfi in FOR 

A 2 . e Verpompbare organiscfie oplossin-
oen d « een dWTische verwerking 
vereisen (in FCR) 
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Tabel 2.7.4a: Aci:<:pltitic- en verwerkinpscriteria voor calefiorie A iifvalslofTcn (vervolg) 

AFVALSTOFCATEGORIE COMPONENT GRENSWAARDE M.B.T. 

ACCEPTATIE 

MOL 

VERWERKING 

MG/L 

A3 AFVALSLIB VERWERKBAAR IN DE SOVI 

A31 ANalslib verweikbaar m de SOVI. 
waama hel sedimefil verwerkt kan 
worden in de PYRO 

CentriluBelBGl waama ioelsing van ds watsr- en sedimenHase en/of de 
driiflaag plaats vindt contomilabel 3.7.3. 

A.3.2 Afi/alsliB verwerkbaar m de SOVI, 
waama het sediment mei verwerkt 
kan worden m dp PYRO 

Centn fugelest waama toelsing van de water- en sedlmenKasa en/of de 
dnjtlaaQ plaats vinät conform tabel 3 7 3 

Opmerkingen. 
1. De som zware metalen is de som van de volgende metalen: As. Cr, Co, Cu, Mo, Pb, 

Ni, V en Zn 
2. De FCR is in de aanvraag opgenomen als een te realiseren techniek. Ten tijde van 

het opstellen van de aanvraag was nog mei exact bekend wel techniek ATM voornemens is te in
stalleren. Er kan dan ook nog geen zinvolle invulling gegeven warden van de acceptatie- en 
verwerkingscriteria. Deze zullen voorafgaand aan het in gebruik nemen van ds FCR ter beoordeling 
worden voorgelegd aan het bevoegde gezag. 
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Tabel 2,7.4b: Aecep t a l i e - en v e r w e r k i n e s c r i i e r i a v o o r c a t e e o r i c B a f v a l s t o f f e n 

AFVALSTOFCATEGORIE COMPONENT GRENSWAARDE M.B.T. 

ACCEPTATIE VERWERKING' 

MGfl<GD.S MG/KGD.S. 

B VERONTREINIGDE GROND/MATERIALEN - Algemeen voor in d« TRI verwerkte stromen geldende cntena 
VERWERKBAAR IN DE TRI Cxhty In overleg < 15.000 

EOX In overleg < 2 0 0 
HCH In overleg < 110 
Dioxinen In overleg < 30 ug T E Q A g Os 
P C B s . 7 congeneren In overleg < 3 , 5 

org S In overleg « 1 0 0 0 
organotin In overleg <ieo 
CN In overleg <: 2,000 
Org. N In o v e r ^ «s.ooo 

B.1 VERONTREINIGDE GROND/MATERIALEN , 
mei zware metalengefialte ondef ae qrenswaaraen 

B.1 

B 1 1 Grond verontreinigO met organische Cr < 3 8 0 < 3 8 0 
componenten, Cyaniden en/o1 or Zn <720 <720 
ganisch zsvavel Na reiniging loepas- Cd < 1 2 < 1 2 
t>aar als calegone V2 lx)uwslot (niel j NI « 2 1 0 < 2 1 0 ^ ^ 
n jnde grond (irv:l puin. gnnd. waler- Pb < 5 3 0 < 5 3 0 ^ y 

tmOems en bagerspecie) Cu 
Mo 
Co 
Ba 
Hg 
As 
Tl 

< 2 0 0 
< 2 4 0 
< 6 2 5 
« 1 0 
< 5 0 
* 5 0 

< 1 9 0 
< 2 0 0 
< 2 4 0 
< 6 2 5 

< 5 
< 5 0 
<50 

8 1 2 Verontreinigde grond, na reiniging Cr < 100 < 1 0 0 

' 

muttilunOioneel loepasüaai. Zn 
Cd 
Ni 
Pb 
Cu 
Mo 
Co 
Bs 
Hg 
As 
TI 

•: 140 
< 0 , 8 
< 3 5 
< 8 5 
< 3 8 
< 1 0 
< 2 0 

<2oa 
< 0 . 3 
<2B 
* 5 0 

< 1 4 0 
•:0.B 
< 3 6 
<e5 
<3e 
< 1 0 
< 2 0 

< 2 0 0 
< 0 , 3 
< 2 9 
<50 

B 2 BOUWSTOFFEN (niel) zijnde groix) ' , veronlre- Cr < 5 0 0 0 <5000 
inigd mei organische componenten, Cyaniden Zn < 2 0 0 0 0 «20000 
en/of organisch zwavel mei zware metalenoehalle Cd < 5 0 «SO 
boven de grenswaarde Na reiniging loepasbaa' N I < 5 0 0 0 <5000 
als cat 1/2 tKiuwstof met zijnde grond Pb ïSOOO <5000 

Cu «SOOO <5000 ^ ^ 
Mo < 5 0 0 0 <5000 ^ B 

Co < 5 0 0 0 ïSOOO ^ ^ 

Ba < 2 0 0 0 0 <2OOO0 
Hg < 1 0 < 5 

As < 5 0 < 5 0 
Tl <so <50 
Asresl >eO % van (te d E >60 % van de d s 

8 3 BouwstoHen (niei) zijnde gnjDtJ', verontreinigd mei Tware melaler^ > B A G A ï B A G A 
organische componenten. ciBniden en/ol or Asrest > 60% van de droge > 60% van de droge 
ganisch zwavel mei een gehalle aan zware stol slot 

metalen txiven de BAGA grenswaarde Reinigbaar 
tol een slorlbaar product of lot een product dat 
retour kan naar do klant 

Opmerkingen: 
1, Deverwerkingsgren2enkunneno,b.v. uitgevoerde proefvefwerkingen worden aangepast con

form de geldende regelgeving 
2. Onder bouwstoffen niel zijnde grond vallen o.a. puin, veegvuil, filteraarde, bleekaarde, RKG-

slib, kettingbakslib, sediment/slib, straalgrit, silicagelkorrels. ertsen, organisch verontreinigde 
slakken, puin, grittd. waterbodems en bagerspecie. 
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Tabel 2.7.4c: Accept 

1 AFVALSTOfCATEGO 

atie- en verwerhingwri lena voor caiesoric C afvalstoffen Tabel 2.7.4c: Accept 

1 AFVALSTOfCATEGO RIE COMPOfENT GRENSWAARDE M.B T 

ACCEPTATIE VERWERKING 

MG/KG MG/KG 

C BINNEN ATMALS HULPSTOF BRUIKBARE AFVALSTOFFEN 

C.1 VkMitMre iure (3n|otaaniscne ahralstonen C.1 

C.1.1 Bnjikbaar m de FFU. SOVI en FCR zie A1 2 zleA1.2 1 

C.1 

C 1 2 Bnjikbaar in de MSR zte A.1.3 Se A.1.3 

C 2 (Vloeibaie) alkalisdie anoroanische afvalsloffen C 2 

0,2-1 Bruikbaar in <W FFU. SOVI en FCR ZiB A.1 2 z ieA12 

C 2 

C 2 2 Bnjikbaar in de MBR zie A ) 3 zie A.1.3 

C3 Subsllluul brandslof vcxir TRI en Stoomkelel. 
algemeen 

PCB [per congeneer) 
Pb 
Zn 
Hg 
V 
Cd 
KookpunI <(]een KO) 

< 0,5 
<900 

<1000 
<10 
ï lOO 
<:10 

>37.6 -C 

< 0,5 
<900 
<»» 
< 10 
<50 
<10 

C3 

C.31 SubBtituut brandGlof die niet verdoet 
aan het BOHB. 
(b.ï TRI 

S 
TOX 
VOfbrarKjingswaanJe 
Asgelialle 

<2% 
<0.2% 

<;1,0% 
* 0 . 1 % 

> 11,5 MJ/kg 
<4% 

< 10%" 

C3 

C 3 2 Sutistituuttirandsiot die wel voldoet 
aan nel BOHB. 
l.bv SlOönikelel of TRI 

Vkie«ount 
S 
TOX 
Varürandi ngswaarde 
Asgshalle 

<0.4% 
<100 

>30Mj/kg 

'30-C 
<0.2% 

<50 
> 30 MJJkg 

<0,01% 

C4 Vaste hulpstoHen - Bniiktuar in de UBR inovorlea 

C5 Vaste hulpstoffen - bnjikbaar in TRI Inovertag 

C6 Vasle hulpstoffen - bajikbaar in Pyio In overleg 

Opmerking: 
1. Asrest wax-tank TRI 
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Tabel 2.7.4d: Acceptatie- en verwerkingscriteria voor categorie F afvalstoffen 

AFVALSTOFCATEGORIE COMPONENT GRENSWAARDE M B T. 

ACCEPTATIE VERWERKING 

»GKG d s. MG/KG d,s. 

F VERPAKTE AFVALSTOFFEN EN AFVALSTOF
FEN IN BULK -
VerwerVbaar in de Pyro ol aftuigunil 

Voor Verwertung in de Pyro gelden de volgende algemene cnteria 
uitsluitend (sleek)vast afvat (geen vnje vkjeistof in voedingsmix van 
de tnsiaiiatie). 
otiB/organisch • vralerfraciie > 30% 
chemisctie samenstelling in overleg met ATM t b v toetsing aan 
emissie-normen en ultlofling Pyro-residu, 

F l VERFAFV 
[UI emballa 

AL eti VERGELIJKBAAR AFVAL 
oe etVot in bulk) 

Ten aaniien v»n calegof« F 1 1 lol en met F.1.4 vindt alleen een wsuele 
inspectie plaals 

F.1 1 Vloeibare aivaistonen in emballage 
Ib.v alzuigunrl (afvoer naar derden) 

F 1.2 Gelaagde Gcv (blikken, vaten e.d.) In 
bulk 

F.1.3 Gatoagda Gcv (blikken, vaten e d ) in 
• 

F 14 Volle Gcv (blikken) in emballase 

F 1 S (Steek) vaste afvalstoffen (verf, inki, 
lijmen, kitten, narsen) m emballage 

Hg 
Org. S 
TOX 

<50 
In overleg 
In oveilea 

«50 

< 0,75% 

F 1 6 (steek) vaste aK^lstoHen (verf, inkt. 
lijmen, killen, harsen) in bulk 

Hg 
Org S 
TOX 

*50 
In overleg 
In overleg 

<50 
<3% 

<0,7S% 

F2 OLIEHOUDENDE en/of ORGANISCHE AFVAL
STOFFEN AFKOMSIG VAN DERDEN 
(in emballage en/of <n bulk) 

Voor acceptatie van categorie F 2 gelden de volgende algemene crileria 
de (sleek)vaEte afvalstoffen in bulk moeien, op grond van tiet BAGA, 
worden aangemerkt ais gevaadljk afval. 

F.2.1 OMehoudende en/of organisclie 
(Sleek) vaste atvalsloflen in embal
lage 

Hg 
Org. S 
TOX 

<50 
In ovedeg 
In ovedeg 

ïSO 
<3% 

< 0,75% 

F.2.2 Oiiehoudende en/of ofganisclie 
(steek) vaste afvalstoffen in bulk 

00(1) 
H« 
Tl 

Org. S 
TOX 

Vlampunt(l) 
Cf 111(1) 
Zn(1) 
Ni(1) 
Cu(1) 
Mo(1) 
CoO) 
Ai(1) 

>7Bn<1iXI 
<50 
*50 

In overleg 
In overleg 
< IIWC 
> 125 
>2500 
>75 
>400 
>5 

>50 
>20 

ïlOO 
<50 
<50 ^ ^ ^ 
<3% ^ ^ 

<:0,75% ^ V 
n V t 

ï 5000 (2) 
< 20000(2) 
'5000(2) 
cS000(2) 
< 5000(2) 
< 5000(2) 
<50(2) 
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AFVALSTOFCATEGORIE COMPONENT GRENSWAARDE M.B T. 

ACCEPTATIE VERWERKING 

MG/KG d.s. MGA^G d.s. 

Vooi verweri(ino i" tte f V " Qoltlen de «olgende atgsniene cntena 
F VERPAKTE AFVALSTOFFEN EN AFVALSTOF uitsluitend (steekjvast sFval Igeen vrïje vloeistol in voedinQsniii van 

FEN IN BULK ' de inslallatie), 
VBTMOfhbaar m de Pyro ot afzuigunil olie/ofganisch » walerfradje > 30% 

chemische samenslelling in overtog met ATW 1 b v toetsing aan 
emissie-normen en uitloging Pyro-residu. 

F3 INTERN VRIJKOMENDE (STEEK) VASTE 
AFVALSTOFFEN (bil SBS, SOVI en FCRl 

F 3.1 Oliehoudend« erUot organische Cd(1) >7an<100 <100 
(GteeK) vaste atvaUtonen in bulk Hg 

Tl 
Org. S 
TOX 

<50 
<50 

tnovartog 
Inoïorlog 

<50 

< 0.76% 
Vlampum{1) 

Cr 111(1) 
Zn(1) 
Ni {11 
Cu(1) 
Mo(1] 
Co [ l ) 
A n d ) 

< 100C 
> 125 
>2500 
>75 
>400 
>5 

>50 
>20 

nv t . 
< 5000 (21 
' 20000(2) 
< 5000(2) 
< 5000(2) 
•: 5000(2) 
< 5000(2) 
<50(2) 

Opmerkingen: 
1, Deze criteria zijn gesteld om te waarborgen dat er in de Pyroinslallatie geen oliehoudende en/ol 

organische (sieek)vaste afvalstoffen in bulk van derden worden venwerkt die ook in een AVI 
zouden kunnen worden venwerkt. Als één van de crileria de aangegeven waarde overschrijd! is 
aan dit uitgangspunt voldaan. 

2. Voor metalen is, met in achlneming van hel gestelde onder opmefking 1, in dit specifieke geval 
gekozen voor groter dan crileria. De criteria voor de verwerking zijn momenteet gekoppeld aan 
de BAGA grens. Zoals gesteld bij de algemene crileria onder F zijn de verwerkingscriteria in de 
praktijk afhankelijk van toetsing aan e miss ie-normen en uitloging van hel Pyro-residu. Na 
evaluatie van de huidige proef met verwerking van verfafvalstoffen in de Pyro zal beoordeeld of 
het noodzakelijk de verwerkingscriteria aan te passen. 

Voor verwerking van oliehoudende en/of organische (steek)vaste afvalstoffen die 
in een AVI venwerkt kunnen worden (categorie F2) geldt naast de hierboven 
beschreven sturing om te voorkomen dat deze afvalstoffen in de Pyro terecht 
komen het volgende. De prijs voor verwerking van afvalstoffen in de Pyro ligt 
tussen de fl 500.- en fl 1.250,- gulden per ton. Dit bedrag ligt ver boven het 
gemiddelde tarief van de afvalstoffen die in een AVI verwerkt worden. Alleen al 
op basis van dit feit zullen deze afvalstoffen niet bij ATM worden aangeleverd. 

Voor categorie F,3 geldt dat 
de toetsing of de individuele 
verwerkt worden in de SOVI, 
Als dit niet het geval is wordt 
geval is dat wordt de stroom 
leen voorkomen in het geval 
categorie A.3.1 en A.3.2 zijn 

deze alleen gebruikt wordt voor het uitvoeren van 
fase sediment afkomstig uit afvalstromen die 
SBS of FCR in de Pyro verwerkt mogen worden. 
het sediment afgevoerd naar derden. Als dit wel het 
intern verwerkt in de Pyro. In de praktijk zal dit al-
van SOVI stromen, vandaar dat voor deze stromen 
opgenomen {zie tabel 2,7.4a). 
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Voor SBS sediment geldt dat het vlampunt van dien aard is dat dit niet zal 
voldoen aan de voor F.3.1 gestelde criteria, er is dan ook voor gekozen hiervoor 
geen separate categorie te introduceren. Dit zelfde geldt voor FCR stromen 
maar dan ok basis van het gehalte aan metalen. 

2.7.2 Afvalstoffen waarvoor ATM vergunning aanvraagt om deze te acceoteren met 
het oogmerk deze door te voeren naar derden 

Alle in tabel 2.7.1 genoemde afvalstoffen komen in princiepe in aanmerking om 
door te voeren naar derden, indien een afvalstof niet voldoet aan de gestelde 
acceptatie- en verwerkingscriteria. Daarnaast wil ATM de in tabel 2.7.4e geno
emde afvalstoffen kunnen accepteren met het oogmerk deze per partij dan wel 
na samenvoegen van vergelijkbare partijen afval door te voeren naar derden. Zie 
voor een nadere toelichting op deze activiteit paragraaf 4,10. 

Tabel 2.7.4c: Acceptatie- en verwerkin^scnlcna voor cale^ one D afvalstofTen 
Afvalstof: Afvalatofcode: Afvalstof: 

Anorqanische zuren 01 05.901 
Anorqanische basen 02.05.901 t/m 903 
Afval scheepvaart 03.02.101 
Afvalwater/verontr. grondwater 03,03,102 
Olién (fialogeenam)) 03.06.601 t/m 603 
Vloajstoflen / oplosmiddelen 03,09.103 t/m 906 
Otie-afqeleide stoffen 04,06.101 t/m 199 
Vaste en pasteuze stoffen 04,07,101 t/m 999 
Sludaes 04.08.101 t/m 199 
Vloeistoffen / oplosmiddelen 04,09,101 t/m 105; 04.09.108 t/m 999 
Grond verontreinigd met zware metalen 09.03.000 
Kunststoffen 12.11.199 t/m 501 
Dierlijke en plantaardige oliön en vetten 12.25.101 t/m 199 
Afval uit de afvalverwerking 14.43.201 t/m 299 
Minerale slibben 15.60,101 t/m 199 
Reinigings- dienstenafval 15.61.499 

De criteria waaraan de doorgevoerde afvalstoffen moeten voldoen zijn afhanke
lijk van de door de eindvenwerker gestelde accpetatiegrenzen. 

2.7.3 Afvalstoffen die ATM niet accepteert 

ATM accepteert de volgende afvalstoffen niet: 
• Radio-actief afval, waarvoor vergunning is vereist op grond van art. 7 van het 

Besluit Stralenbescherming Kernenergiewet 
• Ontplofbare stoffen 
• Specifiek zieke nhuisafval 
Zelfontbrandbare stoffen 
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3. BELEID EN BESLUITEN 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het overheidsbeleid met betrekking tot de 
venwerking van afvalstoffen (§ 3.2). Verder wordt het besluitvormingskader met 
betrekking tot de emissies naar het milieu samengevat {§ 3.3). Tenslotte wordt 
een overzicht gegeven van de reeds genomen besluiten (§ 3.4) en nog te nemen 
besluiten (§ 3,5) in het kader van de vergunningverlening. 

3.2 Afvalstoffenbeleid 

3.2.1 Internationaal en nationaal afvalstoffenbeleid 

In het kader van het Europese beleid ten aanzien van de venwijdering van afval
stoffen is de Richtlijn 75/422/EEG, gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG van belang. 
Deze Richtlijnen vonnen de basis voor de nationale regelgeving. 

Daamaast is de Verordening 259/93/EEG van belang omdat hierin de in- en uit
voer van afvalstoffen is geregeld. 

Het Nederlandse beleid ten aanzien van het ontstaan en de verwijdering van af
valstoffen is in verschillende beleidsnotities, taakstelling en besluiten vastgelegd. 
Het betreft met name de volgende documenten, waarvan een uitgebreide toe
lichting is opgenomen in bijlage 3: 
- notitie inzake preventie en hergebruik van afvalstoffen [VROM (1988)]; 
- meerjarenplan verwijdering gevaarlijke afvalstoffen II (MJP-GA II) 

[VROM/IPO(1997)]; 
- besluit stortverbod afvalstoffen [VROM (1995b en 1995c)]; 
- tienjarenprogramma Afval 1995 - 2005 {TJRA-95) [AOO (1995)]; 
- toekomstige organisatie afvalverwijdering (Epema, 1996); 
- afzetdocumenten Actieprogramma afzet Secundaire grondstoffen (VROM, 

1995d); 
- bouwstoffenbesluit; 
- regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen; 
- regeling verbranden gevaarlijke afvalstoffen; 
- wijziging Tienjarenprogramma Afval 1995 - 2005 [AOO (1997)]. 

Daarnaast wordt in bijlage IV kort ingegaan op toekomstige beleidsontwikkelingen. 

3.2.2 Provinciaal beleid 

Het provinciale milieubeleid in Noord-Brabant is uiteengezet in het Provinciaal 
Milieubeleidsplan (PMP) 1995-1999, Dit PMP geeft aan, dat voor wat betreft de 
venwijdering van gevaarlijk afval het toetsingskader wordt gevormd door het 
MJP-GA II. 
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Ten aanzien van niet-gevaarlijk afval stelt het PMP. dat bewerking van afval 
enerzijds van belang is om de hergebruiktaakstelling te kunnen bereiken en an
derzijds om tot volumereductie te komen. Volgens het PMP zal de doelmatigheid 
van een inrichting niet meer expliciet getoetst wordt aan de capaciteit en de 
spreiding van bewerkingsinrichtingen. Daarentegen blijven continuïteit, effectivi
teit en efficiëntie belangrijke doelmatigheidscriteria. Voorts stelt het PMP, dat ge
heel Nederland geldt als het rechtsgebied zodat "invoer" vanuit andere provin
cies tot de mogelijkheden behoort. Het PMP zal worden afgestemd op het MJP-
GAII, 

Provinciale milieuverordening 
Elke provincie heeft een Provinciale milieuverordening (Pmv). Hierin zijn regels 
gesteld met betrekking tot de verwijdering van bed rijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen. Een be- of venwerker van afvalstoffen beschikt over een vergunning 
op grond van de Wm, waarin is aangegeven welke afvalstoffen in de inrichting 
mogen worden geaccepteerd ter be- of verwerking. De be- of verwerker van ge-
vaariijke afvalstoffen moet tenminste het volgende doen: 

Registratie Registratie van afvalstromen is vereist 
Meldingsplicht: De be- of venwerker moet uiterlijk binnen twee weken 

na een kalenderkwartaal alle ontvangen bedrijfsaf-
valstromen melden aan de provincie of een aange
wezen instantie 

3.3 Besluitvormingskader ten aanzien van emissies naar het milieu 

In deze paragraaf wordt het Nederlandse besluitvormingskader besproken door 
een overzicht te geven van de relevante regelgeving. 

3.3.1 Rijksoverheid 

Ten aanzien van de emissies naar het milieu als gevolg van het voornemen van 
ATM zijn de volgende wetten en regelgeving van belang: 

NMP3 
In het Nationaal Milieubeleidsplan 3 {februari 1998) wordt ingegaan op emissies 
naar bodem, water, lucht en directe leefomgeving, met stoffen, straling en orga
nismen. Naast een beschrijving van de milieuproblemen en ontwikkelingen wordt 
in het NMP3 nader ingegaan op het beleid en beleidsdoelen voor de planperiode 
(tot 2010). 

Wet milieubeheer 
De Wet milieubeheer (Wm) bevat regels aangaande milieueffectrapportage en 
vergunningveriening. Bovendien is in de Wm aangegeven dat maatregelen ter 
reductie van de milieubelasting dienen te voldoen aan het zogenaamde ALARA-
principe (As Low As Reasonable Achievable). 
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Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) bevat regels en normen tot 
het tegengaan en tot het voorkomen van verontreiniging van oppen/laktewate-
ren. 

Wet op de waterhuishouding 
De Wet op de watertiuishouding (WWH) omvat de zorg voor het water: opper
vlaktewater zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht, grondwater in hoofdzaak 
in kwantitatief opzicht. De WWH bevat regels voor de uitvoering van deze zorg
taak, In het kader van de WWH wordt een Nota waterhuishouding opgesteld 
waarin de Algemene Milieu Kwaliteit (AMK, kwaliteitsdoelstelling 2000, voorheen 
basiskwaliteit) voor water en waterbodem wordt gegeven. Voorts schrijft de wet 
voor dat Provinciale Staten walerhurshoudingsplannen moeten opstellen en dat 
waterkwantiteits- of -kwaliteitsbeheerders, niet zijnde Rijk, beheersplannen moeten 
opstellen waarbij rekening wordt gehouden met de Nota waterhuishouding. 

Vierde Nota Waterhuishouding [V&W (1998)] 
Een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde en duurzame watersystemen is 
het streefbeeld van de Vierde Nota Waterhuishouding. Door middel van een plan-
proces is aan alle bij het waterbeheer betrokkenen de gelegenheid gegeven hun 
zienswijze op het huidige en toekomstige waterbeleid kenbaar te maken. De re
sultaten van dit planproces zijn geformuleerd in de beleidslijnen in de Vierde Nota 
Waterhuishouding. 
Integraal waterbeheer is de strategie van het waterbeleid. Meer samenhang moet 
komen tussen het beleid voor water, ruimtelijke ordening en milieu. Gebiedsgericht 
beleid is daarbij een sleutelbegrip. 
In hoofdstuk 3 van de Nota worden watersystemen behandeld. Gewerkt wordt van 
een lang naar hoog schaalniveau; van regionale watersystemen lot grote rivieren, 
het Natte Hart, Zuidelijke Delta en tenslotte Kust; zee en oceanen. 

Verder legt de Nota accent op een aantal thema's: 

\^ILIGHEIO - bescherming tegen overslroming; 

- stimuleren van de toepassing van preventie bij industrie; 

VERDROGING: - bestrijding en herstel van verdroogde gebieden: 

EMISSIES: - de leidende principes van emissiebeleid: vemiindehng van de verontreiniging, het 

stand-still beginsel en het pnncipe de vervuiler betaalt; 

- beperlting van puntlozjngen afkomstig van industriële bronnen door betere product

en grondstofkeuze, toepassing van schone technologie, vertietering van interne be

drijfsvoering en hel sluiten van kringk^ien; 

- beperking van emissies uit diffuse bronnen: verontreinigingen uit landbouw, bouw

materialen en scheepvaart, wegverkeer en atmosfensche depositie; 

- de lozing van gevaarlijke (giftige, persistente en bioaccumelerende) stoffen is in het 

jaar 2020 beëindigd; 

- aandacht voor de keten benadering bij het verminderen van de emissie uit zowel punt 

als diffuse t)ronnen; 

• implementatie van de mettiode voor totaal-effluent Ijeoordeling; 

- stimuleren van de toepassing w n de schone technologie t)ij industnc || 

Nederlandse emissierichtlijnen lucht [C.E.L. (1992)] 
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De Nederlandse emissierichtlijnen lucht (NeR) hebben belrekking op emissies 
naar de lucht en gelden als richtlijn voor de vergunningverlenende instantie. De 
NeR gaat uit van concentratieeisen voor verschillende stoffen, die afhankelijk 
van de massastroom, als bovengrens gelden voor te onderscheiden puntbron-
nen. 

Specifiek voor installaties voor de thermische reiniging van verontreinigde grond 
wordt in de NeR aangegeven dat de eisen opgenomen in het Besluit Luchlemis-
sies Afvalverb rand ing (Bla) van toepassing zijn (m.u.v. NO,), met dien verstande 
dat de emissieconcentraties moeten worden gerelateerd aan een zuurstofge
halte van 11% (v/v). Voor zover emissies in het Bla niet uitdrukkelijk zijn verbij
zonderd gelden de algemene emissie-eisen uit de NeR. In tabel 3.3.1 is een 
overzicht gegeven van de emissiegrenswaarden voor zover deze relevant zijn 
voor de activiteiten van ATM, Hierbij moet opgemerkt worden dat de NeR een 
referentiekader aangeeft, waar de feitelijke eisen kunnen afwijken, 

In tabel 3.3.1 zijn tevens de emissie-eisen uit de Regeling verbranden gevaarlij
ke afvalstoffen (14 april 1998, nr MBA/98029171) opgenomen. 

Tabel 3.3.1: Overzicht relevante emissiegrenswaarden voor installaties voor 
thermische reiniging van verontreinigde grond 

ComcxHienten NER RVGA BLA 

stof 10 mo/m' 5 mg/m' 

Zuurvormende gassen: 
HCl 10 mg/m' 10 mg/m* 

1 mg/m' i HF 1 mg/m' 
10 mg/m* 
1 mg/m' i 

SOj 50 mg/m' 40 mg/m' 

Metalen: 

Cd 0.05 mg/m' 

Hg 0,05 mg/m' 0,05 mg/m' 
som metalen 1 mg/m' 1 mg/m' 

Onverbrande organische vert)indlngen 

CO 100 mg/m' 50 mg/m' | 

CH, 10 mg/m' ^OmQlm' 
PAK 0,1 mg/m' 

Benzeen 
Acrylaten 
CN 5 mg/m' 
PCDD/PCDFs 0,1 naTEQ/m' 0.1 ng TEQ/m' 

NeR Nederlandse emissierichtlijnen tucht 
Rvga Regeling verbranden gewaarli|ke afvalstoffen 
Bla Besluit Luchtemissles Afvalverbranding 

Ten aanzien van de geuremissie stelt de NeR dat indien een bedrijfsmatige acti
viteit geurhinder tot gevolg heeft, geurbeperkende maatregelen moeten worden 
getroffen op grond van het ALARA-principe. De mate van hinder die acceptabel 
is wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 
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Bij het afgeven van de vergunning moet dit bevoegd gezag de afweging maken 
of de te maken kosten voor het terugdringen van de geuremissie redelijkenvijs 
van het betreffende bedrijf kunnen worden verlangd. 

Besluit luchtemissie afvalverbranding [VROM (1993d)] 
In het Besluit luchtemissie afvalverbranding (Bla) zijn emissiegrenswaarden op
genomen waaraan de rookgassen van afvalverbrandingsinstallaties moeten vol
doen. Het Besluit heeft uitsluitend betrekking op inrichtingen voor het verbranden 
van huishoudelijke afvalstoffen en van bedrijven afkomstige afvalstoffen die te
zamen met huishoudelijke afvalstoffen worden verbrand. 

Regeling verbranden gevaarlijk afval [VROM/VW (1998)] 
In de regeling verbranden gevaarlijk afval zijn emissiegrenswaarden en instruc
ties opgenomen voor installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen 
(zie tabel 3.3.1). 

Regeling meetmethoden luchtemlssies afvalverbranding [VROM, 1993] 
De Regeling meetmethoden luchtemlssies afvalverbranding beschrijft de wijze 
van monstername, meten en rapporteren van emissiemetingen bij afvalverbran
ding. 

Besluit Emissie Eisen Stook installaties (BEES) 
Het Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties geeft emissie-eisen voor SO^, NO, en 
stof voor stookinstallaties op vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen. Er 
zijn specifieke eisen opgenomen voor verschillende soorten Installaties o.a. 
(stoom )ketels. 

Het BEES is laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 maart 1998 [Staatsblad 166 
(1998)]. De werkingssfeer van het BEES is uitgebreid waardoor ze van toepas
sing is op meer installaties. Daarnaast is er sprake van een aanscherping die 
leidt tot strengere eisen met name voor wat betreft de NO,-emissies. 

Rapport Commissie Havenontvangstinstallaties (HOi's): Zaken doen en la
ten 
Op 6 april is het rapport van de commissie Havenontvangstinstallaties "HOI's: 
zaken doen en laten" verschenen. Deze commissie is door de Ministers van Ver
keer en Waterstaat, VROM en Justitie ingesteld teneinde aanbevelingen te doen 
die een herhaling van de TCR-affaire in de toekomst moeten voorkomen. Aan de 
commissie is de vraag voorgelegd of de structuur van de inzameling en de ver
werking van scheepsafvalstoffen aan de hand van de affaire TCR moet worden 
gewijzigd. De commissie heeft in haar rapport haar visie geschetst op de ge
wenste situatie in de toekomst en een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt: 
- hel mengen binnen duidelijke controleerbare grenzen; 
- het schelden van de geldstroom en de afvalstroom; 
- de verhoogde doorzichtigheid van Inzameling en venAferking; 
- het onderscheid tussen landstromen en maritieme stromen. 
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Verder is er een projectplan "Harmonisatie vergunningsvoorschriften havenont-
vangstinstallatles". Dit is een projectplan dat momenteel door een vijftal werk
groepen wordt uitgewerkt en vormt verder geen beleidsstuk ten behoeve van het 
MER. 

3.3.2 Provinciaal kader 

GeluJdzonering 
Bij de beoordeling van de door ATM veroorzaakte geluidshinder moeten Gede
puteerde Staten van Noord-Brabant. op grond van artikel 8.8, derde lid onder a 
van de Wm, de grenswaarden die zijn vastgelegd in een zonebesluit van de Wet 
geluidhinder in acht nemen. 

Waterhuishouding 
Het provinciale waterhuishoudingsplan bevat de hoofdlijnen van waterhuishoud
kundig beleid voor de provincie waarbij rekening wordt gehouden met de vier
jaarlijks bijgestelde Nota Waterhuishouding. Voor wat betreft oppervlaktewater 
heeft het plan een strategisch karakter. Het operationele aspect is vastgelegd in 
de door de waterkwaliteits- en -kwantiteitsbeheerders op te stellen beheersplan
nen. Deze laatste plannen vormen het toetsingskader voor door die beheerders 
te verlenen vergunningen in het kader van het oppervlaktewaterkwantiteits- en 
kwaliteitsbeheer, bijvoorbeeld vergunningen ingevolge de Wvo. 

3.3.3 Regionaal kader 

Waterkwaliteit 
Het Dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van West-Brabant heeft een 
waterkwaliteitsbeheersplan opgesteld. Uitgangspunt is de vermindering van de 
verontreiniging van het oppervlaktewater. Het tweede uitgangspunt is het 'stand-
still-beginsel' hetgeen inhoudt dat het totaal van de lozingen niet mag toenemen. 
Diffuse bronnen blijven hierbij buiten beschouwing. 

Tweede nota vergunningenbeleid Hoogheemraadschap van West-Brabant 
Door het Hoogheemraadschap van West-Brabant is een tweede nota voor het 
vergunningenbeleid Wet Verontreiniging oppervlaktewateren opgesteld. Hierin 
zijn uitgangspunten voor beleid opgenomen met betrekking tot afvalwaterlozin
gen (bed rijfszuiveringen) en tot bed rijfslozingen. Elementen die aan de orde ko
men zijn onder andere emissie-aanpak, stand-still beginsel, andere factoren 
(bedrijf / productieproces en bescherming doelmatige werking van de zuive
ring stechnische werken) en koelwater. 

3.4 Reeds genomen overheidsbesluiten 

3.4.1 Besluiten die betrekking hebben op realisering van de voorgenomen activiteit 

Sinds de oprichting van ATM in 1982 is met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten 
een aantal overheidsbesluiten tot vergunningverlening genomen. De meest rele
vante besluiten in dit kader zijn: 
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Wvo-vergunning d.d. 22 november 1994 
Op 22 november 1994 heeft het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap 
van West-Brabant aan ATM vergunning (nr. 30601) verleend voor de lozing van 
maximaal 277.000 m^ afvalwater per jaar en 1.000 m^/etmaal op de afvalwater-
persleiding en de rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath. 

Wvo-vergunning d.d. 24 november 1994 
Op 24 november 1994 heeft Rijkswaterstaat aan ATM vergunning verleend voor 
het onttrekken van water uit het Hollandsch Diep en de thermische lozing van 
maximaal 3,3 MWth op het Hollandsch Diep ingevolge de Wvo en de Wet op de 
waterhuishouding. 

Wvo-vergunning d.d. 29 november 1996 
Bij besluit {nr. 96/12837) van 29 november 1996 heeft het dagelijks bestuur van 
het Hoogheemraadschap van West-Brabant aan ATM tot 1 januari 2000 een 
nieuwe Wvo-vergunning verleend voor de lozing van maximaal 300.000 m^ af
valwater per jaar en 1.200 m^/etmaal op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath. 
Deze Wvo-vergunning is een wijziging van de Wvo-vergunning van 22 november 
1994. 

Wvo-vergunning d.d. 29 november 1999 
Bij besluit (nr. 00/13211) van 29 november 1999 heeft het dagelijks bestuur van 
het Hoogheemraadschap van West-Brabant de vergunningtermijn voor het lozen 
van maximaal 300.000 m^ afvalwater per jaar en 1.200 m^/etmaal op de riool
waterzuiveringsinstallatie Bath verlengd van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001. 

Wvo-vergunning d.d. 10 december 1999 
Op 10 december 1999 heeft Rijkswaterstaat de vergunningtermijn voor het ont
trekken van water uit het Hollandsch Diep en de thermische lozing van maximaal 
3,3 MWth op het Hollandsch Diep ingevolge de Wvo en de Wet op de waterhuis
houding verlengd van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001. 

Wvo-vergunning d.d. 13 november 2000 
Op 13 november 2000 zijn bovenstaande Wvo-beschikking nogmaals verlengd 
tot 1 januari 2001. 

Wm-vergunning d.d. 12 december 1994 
Op 12 december 1994 is aan ATM tot 1 januari 2000 vergunning verieend voor 
het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor: 
- het bewaren en verwerken van maximaal 340 kton per jaar aan verontreinig

de grond/materialen afkomstig van bodemsanenngsprojecten; 
- het bewaren en be-/verwerken van maximaal 300 kton verontreinigd afval

water en slib per jaar; 
- het ledigen en schoonmaken van tadingtanks en -ruimten van schepen; 
- het bewaren en be-/verwerken van scheepsafvalstoffen, waarvan het vlam-

punt hoger ligt dan SS^C en waarvan de na scheiding verkregen organische 
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fractie geschikt is om door ATM of een daartoe op grond van de Wm be
voegde vergunninghouder te worden opgewerkt tot brandstof; 

- het bewaren en bewerken van verfafval en qua aard en samenstelling daar
mee vergelijkbaar afval, waaronder 24 kton geleegde chemicaliën verpakkin
gen (GCV); 

- het bewaren en be-/verwerken van (van buiten de inrichting afkomstige) olie
houdende en chemicaliënhoudende sludges, waarvan het vlampunt hoger 
ligt dan 55°C en waarvan de na scheiding verkregen organische fractie ge
schikt is om door ATM of een daartoe op grond van de Wm bevoegde ver
gunninghouder te worden opgewerkt tot brandstof; 

- het bewaren met het oog op afgifte aan derden van afvalstoffen met een 
maximale jaardoorzet van 50 kton; 

- het bewaren met het oog op afgifte aan derden van zuivere producten met 
een maximale jaardoorzet van 30 kton. 

Wm-veranderingsvergunning d.d. 18Juni 1996 
Op 18 juni 1996 is aan ATM tot 1 januari 2000 een vergunning verleend voor het 
veranderen van de inrichting. Deze verandering heeft tretrekking op: 
- thermisch reinigen van verontreinigde materialen anders dan verontreinigde 

grond en het thermisch reinigen van verontreinigde grond niet afkomstig van 
bodemsaneringsprojecten; 

- de wijze van doseren van bepaalde soorten substituut-brandstof; 
- een nieuwe opstelplaats voor containers. 

Wm-veranderingsvergunning d.d. 17 december 1996 
Op 17 december 1996 is aan ATM tot 1 januari 2000 vergunning verteend voor 
een verandering van de inrichting. Deze verandering heeft betrekking op; 
- nabehandeling (drogen) van vaste intem vrijkomende reststoffen; 
- opslaan van onder andere (steek)vaste afvalstoffen in bulk in opslagloodsen; 
- overkappen van de ompakunit en van de weritvoorraad verpakte verfafval-

stoffen; 
- optimalisatie van de verfbehandelingsinstallatie. 

Wm-veranderingsvergunning d.d. 13 december 1999 
Op 13 december 1999 heeft Gedeputeerde Staten de vergunningtermijn verlengd 
van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001. 

Wm-veranderingsvergunning d.d. 15 november 2000 
Op 15 december 2000 heeft Gedeputeerde Staten de vergunningtermijn verlengd 
van 1 januari 2001 tot 1 januari 2002 
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Tabel 3.4.1: Verleende vergunniningen en meldingen 

1 Nr. Naam van de vergunning/ 
aanwijzing/meldif>g 
Ptoam wan de vergunning verlenende instanC 

Afgirte 
datum 

Datum in
werking 
tneding 

Status 

1. Wet Milieutieheer nr.29810S 
•: Pnavinde Noord-SrabanC 

12/12/94 30/01/95 van kracht 

2, Wet Milieubetieer nr.389167 
< Provincie Noond-BratHnt 

18/06/96 06/08/96 van kracht 

3. Wet Milieubeheer nr,419006 
< Provinae NooiiJ-SfatJanC 

17/12/96 28/01/97 van kracht 

4. Wet Milieubetieer nr,654904 
< Provincie Noord-Bra bant 

13/12/99 01/02/00 wan kracht 

5. Wet Milieubeheer nr.717507 
< Provinae Noord-Qrabant 

15/U/00 01/01/01 van kracht 

6. Melding 8.19 wet Milieubeheer, 07/06/95 
•; Provincie Noord-Bratant 

n.v.t. n,v,t. n,w.t. 

7. Melding 8.19 Wet Milieubeheer, 05/02/96 
< Provincie Noord-Brabant 
< Hoogheemraadschap West-Brabant 

n.v.t n.w.t. n.v.t. 

8. Melding 8.19 Wet Milieubeheer, 09/08/96 
< Provincie Noorfl-Srabant 
< Hoogheemraadsctiap West-Brabant 

n,v,t. n.v.t. n.v.L 

9. Melding 8.19 Wet Milieubeheer, 03/07/97 
< Provinae Noord-Brabant 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

10. Melding 8.19 Wet Milieubeheer. 20/10/97 
< Provinde Noord-Brabant 

n.v,t. n.v.t. 
• 

n.v.t. 

U . Melding 8.19 Wet Milieubeheer, 06/04/98 
< Provincie Noord-Brabant 
< Hoogheemraadschap West-BratMnt 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

12. Melding 8.19 Wet Milieubeheer, 10/09/98 
< Hoogheemraadschap West-Brabant 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

13- Melding 8.19 Wet Milieubeheer, 08/12/98 
< Provinde Noord-Brabant 
< Hoog heemraadschapWest-Brabant 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

14. Metding 8.19 Wet Milieubeheer, 30/05/00 
< Pnavinde Noord-Brabant 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

15. Melding 8,19 Wet Milieubeheer, 24/08/00 
< Provinae Noorü-Brabant 

n.v.t. n.v.t. n,w,t. 

16. Wet Verontreiniging Oppervlakte 
Wateren (rtool/HWB) nr, 30601 

< Hoogheemraadschap West-Brabant 

22/11/94 30/01/95 van kracht 
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«,. Naam van de vergunning/ 
aanwijzing/melding 
Naam van de vergunning verienende instante 

Afgilte 
datum 

Datum in
werking 
Creding 

Status 

17. Wet Verontreiniging Oppervlakte 
Wateren (riool/HWB) nr. 96/12837 

< Hoogrieemraadscnap West-Brabant 

29/11/96 28/01/97 van kracht 

18. Wet Verontreintging Oppervlakte 
Wateren (rioof/HWB) nr. 00/13211 

«: Hoogheemraadschap West-Brabant 

29/11/99 01/02/00 van kracht 

19. Wet Verontreiniging OppervlaMe 
Wateren (riool/HWB) nr, 0O/IB354 

< Hoogheemraadschap West-Brabant 

14/U/00 01/01/01 van kracht 

20. Wee Verontreiniging Oppen/takte 
Wateren & Wet op Waterhuishouding 
(Hollands Diep/RW) nr.AWU/143810 I 

< Rijkswaterstaat 

24/U/94 30/01/95 van kracht 

21, Wet Verontreiniging Oppervlakte 
Wateren & Wet op Waterhuishouding 
(Hollands Oiep/RW) nr.AWU/99.18346 1 

< Rijkswaterstaat 

10/12/99 01/02/00 van kracht 

22. Wet Verontreiniging Oppenjiakte 
Wateren & Wet op Waterhuishouding 
(Hollands Oiep/HW) nr.AWU/2000.14476 

< Rijkswaterstaat 

13/11/00 01/01/01 van kracht 

23, Kernenergiewet nr. 98/551 S 
< Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen! 

03/03/98 14/04/98 Onherroepelijk 

24. 
Gemeenschappelijke Regeling IHM & 
Artikel 7.01 van de Havenverordening nr. 

< Havenschap Moerdijk 

16/09/95 01/07/95 Onherroepelijk 

2S. Aanwijzing Haven Ontvangst Installatie 
< Havenschap Moerdijk 

15/02/95 15/02/95 Onherroepelijk 
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3.4.2 Besluiten die randvoonwaarden scheppen 

Deze categorie van besluiten betreft met name: 
- het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Industrieterrein Moerdijk"; 
- het besluit tot uitwerking van het bestemmingsplan "Industrieterrein Moerdijk"; 
- het besluit tot vaststelling van de geluidszone "Industrieterrein Moerdijk"; 
- het besluit tot vaststelling van het Streekplan Noord-Brabant. 

Besluit tot vaststelling van het Bestemmingsplan "Industrieterrein Moerdijk" 
De gemeenteraad van Klundert stelde op 30 juni 1969 het bestemmingsplan "In
dustrieterrein Moerdijk" vast. Dit plan werd. voor zover hier van belang, bij besluit 
van 25 maart 1970 door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant goedgekeurd. 
Tegen dat besluit werd beroep ingesteld. Naar aanleiding van de ingestelde be
roepen werd het plan eerst bij Koninklijk Besluit van 14 augustus 1971. no. 92, on
herroepelijk. 
In het plan zijn de gronden waarop ATM is gevestigd bestemd tot "Industrieterrein". 
In artikel 1 van de voorschriften van het bestemmingsplan is aangegeven dat de 
gronden met deze bestemming zijn bestemd voor de bouw van bouwwerken, geen 
woningen zijnde, ten behoeve van industriële en handelsdoeleinden met de daarbij 
behorende voorzieningen. Verder zijn deze gronden bestemd voor de, ten behoe
ve van die doeleinden en voorzieningen, nodige terreinen en werken. 
De maximale hoogte van de bedoelde bouwwerken boven het peil van het terrein 
mag niet meer bedragen dan 120 meter. Voor schoorstenen is een maximale 
hoogte van 250 meter toegestaan. 

Per bedrijf of instelling mag ten hoogste 60% van de gronden door gebouwen 
worden ingenomen. Het plan is, althans voor zover het gaat om de bestemming 
van de gronden waarop ATM is gevestigd, een globaal, uit te werken bestem
mingsplan. Dit betekent dat Burgemeester en Wethouders van de gemeente Klun
dert de bestemming "Industrieterrein" in een uitwerkingsbesluit nader hebben 
moeten preciseren, overeenkomstig bij het bestemmingsplan gegeven regels. 

Besluit tot uitwerking twstemmingsplan "Industrieterrein Moerdijk" 
Ingevolge artikel 1, vierde lid, van de planvoorschriften van het bestemmingsplan 
"Industrieterrein Moerdijk", dient het bouwen op onder meer de locatie van ATM 
plaats te vinden overeenkomstig de uitwerking van het desbetreffende deel van 
het plan door burgemeester en wethouders. Daarbij mag, ingevolge de bepalingen 
in artikel 11 van de planvoorschriften de structurele opzet van het plan niet worden 
aangetast. 

Tevens moet iedere bestemming binnen het in het plan aangegeven raam verder 
worden ingedeeld en onderverdeeld en moeten, ten behoeve van een goede ont
sluiting van de terreinen, brede openbare ontsluitingswegen worden geprojecteerd, 
die zijn afgestemd op de aard en de omvang van de vestigingen. Verder moeten 
burgemeester en wethouders bij de uitwerking zorg dragen voor de realisering van 
voldoende openbare parkeergelegenheid. 
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De uitwerking van het bestemmingsplan "Industrieterrein Moerdijk" is, voor zover 
het de locatie van ATM betreft {uitwerking VI KL), vastgesteld bij besluit van Bur
gemeester en Wethouders van de gemeente Klundert van 22 oktober 1975. Het 
uitwerkingsplan is goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant van 23 december 1975, Gnr. 229.000. 
Het terrein waarop ATM is gevestigd, is in het uitwerkingsplan bestemd tot "Bedrij
ven Il A". De gronden met deze bestemming zijn bestemd voor onder andere de 
bouw van bouwwerken ten behoeve van industriële en handelsdoeleinden met 
daarbij behorende voorzieningen, waaronder inrichtingen ten dienste van water- en 
energievoorziening, waterzuivering en waterbeheersing, havenbeheer, brand- en 
rampenbestrijding. De bouwwerken op terreinen met de bestemming "Bedrijven II 
A" mogen een hoogte van 120 meter (met vrijstelling van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant een hoogte van 150 meter) niet overschrijden, met dien ver
stande dat schoorstenen tot maximaal 250 meter hoogte zijn toegestaan. Per be
drijf of instelling mag maximaal 60% van de grond door gebouwen worden inge
nomen. 

Besluit tot vaststelling geluidszone "Industrieterrein Moerdijk" 
Bij het Koninklijk Besluit van 25 juni 1993 is voor het gebied rondom industrieter
rein Moerdijk een geluidzone vastgesteld. Deze zone omvat het gebied waarbin
nen een hogere geluidsbelasting vanwege het industrieterrein dan 50 dB(A) op
treedt. Bij de beoordeling van het door de ATM geproduceerde geluidsniveau 
moeten Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, op grond van artikel 8.8, der
de lid. onder a van de Wm, de grenswaarden die zijn vastgelegd in een zonebe-
sluit op grond van de Wet geluidhinder in acht nemen. Een procedure met be
trekking tot verhoogde geluidsnormen is in voorbereiding. 

Besluit tot vaststelling van het Streekplan Noord-Brabant 
Provinciale staten van Noord-Brabant hebben op 17 juli 1992 een nieuw Streek
plan Noord-Brabant vastgesteld. Het plan bevat een beschrijving in hoofdlijnen 
van de meest gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de provincie. 
Voor zover hier van belang is in het streekplan aangegeven dat de vestiging van 
grootschalige afvalbe- en -verwerkende bedrijven moet plaatsvinden op daartoe 
geschikte bedrijfsterreinen. Het bedrijventerrein Moerdijk is als vestigingslocatie 
voor de vestiging van een aantal afvalverwijderingsactiviteiten aangewezen. 

Het bestemmingsplan "Industrieterrein Moerdijk" en het uitwerkingsplan passen 
derhalve in het provinciale planologische beleid. 

3.5 Te nemen besluiten 

Deze categorie van besluiten wordt onderverdeeld in besluiten ten behoeve 
waarvan dit MER is opgesteld, overige besluiten die rechtstreeks op de realise
ring van de voorgenomen activiteit betrekking hebben en besluiten die rand
voorwaarden voor de besluitvorming scheppen. 
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