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HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 

De Commissie is van mening dat in het milieueffectrapport (MER) inforrnatie ver
strekt moet warden over de doelmatigheid van het voornemen voor uitbreiding 
van de thermische capaciteit. 
Het MER zal antwoord moeten geven op de vraag of het initiatief van de AVR in 
overeenstemming is met het vigerende nationale beleid van krappe planning voor 
eindverwerking uit het TJP.A II en de voorkeur voor toepassing van technieken 
met een hoog energierendement, zoals vastgelegd in het Nationaal Milieubeleids
plan (NMP-3). 
Aangegeven zal moeten warden ofhet initiatiefmoet warden beschouwd als eind
verwerking waarop capaciteitsplanning van toepassing is dan wel sprake is van 
nuttige toepassing. Daarbij zullen de uitkomsten van de discussie in Europees 
verband over dit onderwerp betrokken moeten warden, evenals de meest recente 
stand van de discussie in nationaal verband. 

Dit betekent dat het MER onder de probleemstelling zal moeten ingaan op de mo
gelijkheden voor toepassing van andere technieken dan verbrandingstechnieken 
voor de verwerking van het type afval dat de initiatiefnemer voomemens is te 
gaan verwerken. Wanneer daaruit blijkt dater reele toepassingsmogelijkheden 
zijn voor andere technieken dan integrale verbranding moeten deze technieken 
als volwaardig altematief op beleidsniveau in het MER warden uitgewerkt. 
Deze altematieven op beleidsniveau dienen met elkaar vergeleken te warden aan 
de hand van een levenscyclusanalyse (LCA). 

Op inrichtingsniveau vraagt de Commissie in aanvulling op de in de startnotitie 
genoemde varianten aandacht voor varianten voor de rookgasreiniging, zoals dro
ge of semi-droge rookgasreiniging en varianten met een hoger energierendement. 
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1. lNLEIDING 

In de startnotitie heeft de N.V. Afvalverwerking Rijnmond (AVR) locatie Rozenburg 
kenbaar gemaal<t voomemens te zijn om haar inrichting uit te breiden met een 
thermische verwerkingsinstallatie voor hoogcalorische afvalstromen in de vorm 
van een verbeterde roosteroven met een capaciteit van 200.000 ton/jaar. Daar
naast omvatte het voomemen de realisatie van een scheidingsinstallatie met een 
capaciteit van 300.000 ton/j. 
Tijdens de richtlijnenfase is het voomemen gewijzigd hetgeen de initiatiefnemer 
bij brief van 16 februari 1999 aan de provincie Zuid-Holland heeft meegedeeld 1

). 

De wijziging betreft: 
het voomemen is gericht op realisatie van een wervelbedoven in plaats van 
een verbeterde roosteroven; 
de realisatie van een scheidingsinstallatie maakt niet langer onderdeel uit van 
de voorgenomen activiteit, aangezien de m.e.r. plicht voor een dergelijke in
stallatie op zeer korte termijn bij de inwerkingtreding van het nieuwe Besluit 
m.e.r. gaat vervallen. 

Bevoegd gezag in het kader van de Wet milieubeheer is Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland. Voor het verkrijgen van de Wm vergunning is een verklaring van 
geen bedenkingen vereist van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer. Bevoegd gezag in het kader van de Wvo is Rijkswater
staat, directie Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland treden opals 
coordinerend bevoegd gezag. De m.e.r.-procedure ging van start met de kennis
geving van de startnotitie in de Staatscourant2). 

Bij brief van 29 juli 19983
) is de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 

in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de inhoud van het milieu
effectrapport (MER). Doordat er tussentijds discussie is ontstaan over de inhoud 
van het voomemen is de normale adviestermijn van de Commissie overschre
den. 4

) 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. 5
]. De 

werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit 
advies 'de Commissie' genoemd. Het doe! van het advies is om aan te geven welke 
informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het milieubelang 
volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. 

Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met de 
adviezen, commentaren en opmerkingen6

). die zij in afschrift van het bevoegd ge
zag heeft ontvangen. De insprekers zijn tussentijds door het bevoegd gezag gei:n
formeerd over de wijziging van het voornemen. 

Zie bijlage 2a 

2 Zie bijlage 2. 

3 Zie bijlage 1. 

4 zie bijlage 2b. 

5 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3. 

6 Bijlage 4 geeft een lijst van deze reacties. 
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2. 

2.1 

PROBLEEMSTELLING, DOEL EN BESLUITVORMING 

Probleemstelling 

In het recente verleden is gebleken dat bij de vergunningverlening doelmatig
heidsaspecten nadrukkelijk dienen te worden meegewogen7

]. Voor de besluitvor
ming over de vergunning zal dan ook in het MER duidelijk gemaakt moeten war
den in hoeverre het initiatief spoort met het landelijke beleid voor planning van 
verbrandingscapaciteit en in moeten gaan op de hoogwaardigheid van de voorge
stelde verwerkingstechniek. 

Het MER zal antwoord moeten geven op de vraag of het initiatief van de AVR in 
overeenstemming is met het vigerende nationale beleid van krappe planning voor 
eindverwerking uit het TJP.A II en de voorkeur voor toepassing van technieken 
met een hoog energierendement, zoals vastgelegd in het NationaaI Milieubeleids
plan (NMP-3). 
Aangegeven zal moeten worden ofhet initiatiefmoet worden beschouwd als eind
verwerking waarop capaciteitsplanning van toepassing is dan wel sprake is van 
nuttige toepassing. Daarbij zullen de uitkomsten van de discussie in Europees 
verband over dit onderwerp betrokken moeten worden, evenals de meest recente 
stand van de discussie in nationaal verband. 

Ter onderbouwing van de doelmatigheid van het initiatief dient in het MER de 
volgende informatie gegeven te worden: 

een schatting van de hoeveelheid extra aJ.Valaanbod en de periode waarop dit 
extra aanbod van toepassing is; aangezien het uitgangspunt van regionale 
zelfVoorziening komt te vervallen zal dit aanbod in een landelijk perspectief ge
plaatst moeten worden; 
categorieen en samenstelling van dit extra afValaanbod; 
de mate waarin hiervoor alternatieve verwerkingscapaciteit wordt gereali
seerd, waarbij wordt ingegaan op de mate waarin specifieke afValstromen ver
werkt (gaan) worden met andere technieken dan integrale verbranding; 
de wenselijkheid om, gegeven een beleid van krappe planning, extra capaciteit 
bij de A VR te realiseren. 

Daarbij zal een relatie gelegd moeten worden met de informatie die ten grondslag 
ligt aan het vigerende beleid, zoals vastgelegd in het TJP.A. 

In de startnotitie wordt beschreven dater op dit moment geen andere thermische 
verwerkingstechnieken in aanmerking komen dan de "moderne" roosteroven en 
de wervelbedoven. De keuze voor deze twee technieken wordt in de startnotitie 
onderbouwd met onderzoek waarin een aantal technieken om integraal huisvuil 

7 In 1996 en 1997 schorste de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State drie 
besluiten om milieuvergunningen te verlenen, omdat niet voldoende zou zijn ingegaan op doelmatigheidsaspec
ten. De Wm stelt in artikel 1.1 lid 2 dat onder gevolgen voor het milieu mede moeten worden verstaan "gevolgen 
die verband houden met de doelmatige verwijdering van afvalstoffen". De Commissie is van mening dat in een 
MER informatie over de doelmatigheidsaspecten "hoogwaardigheid"en "een op het aanbod afgestemde capaciteit" 
aan de orde moeten komen. 
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2.2 

te verbranden/vergassen wordt geevalueerd. De bovengenoemde technieken wor
den als enige bewezen technieken aangemerkt. 

In het MER zal aangegeven dienen te worden welke type afvalstromen verwerkt 
gaan worden in de nieuwe verwerkingseenheid. Specifiek zal ingegaan moeten 
worden op het al dan niet verwerken van afvalstromen met een hogere calorische 
waarde dan die van integraal bedrijfsafval. 
De Commissie constateert dat er voor dergelijke specifieke hoogcalorische 
(mono)stromen andere dan verbrandingstechnieken in ontwikkeling zijn die een 
aanzienlijk hogere energie efficiency hebben. De initiatieven op dit vlak worden 
beschreven in een rapport dat is vervaardigd in opdracht van het Afval Overleg 
Orgaan (AOO) en de provincie Zuid-Holland8

]. Het MER zal moeten aangeven in 
hoeverre dergelijke technieken toepasbaar zijn voor de afvalstromen, die AVR 
voomemens is te gaan verwerken. 
Meer in het algemeen geldt dat, indien het initiatief afvalstromen uit de markt 
trekt waarvoor een realistische hoogwaardige(r) verwijdering voorhanden is, hier 
specifiek aandacht aan geschonken dient te worden. 

Do el 

De startnotitie bevat de volgende doelstelling voor het realiseren van thermische 
verwerkingscapaciteit: 

Het - binnen de inrichting te Rozenburg- realiseren van een scheidingsinstallatie 
met een capaciteit van 300.000 ton (groj) huishoudelyk en (groj) bedrijfsajval als
mede een additionele een thermische verwerkingseenheid met een capaciteit van 
200.000 ton/j voor het verwerken van bedrijfsajvalsto.ffen (150.000 ton/j) alsmede 
hoogcalorische gevaarlyke ajvalsto.ffen (maximaal 50.000 ton/j) op een doelmatige, 
bedrijfseconomische en milieuhygienische wyze. 

Deze omschrijving dient in het MER te worden aangepast gegeven de wijziging 
van het voomemen. 

De startnotitie geeft met deze formulering geen inzicht in de doelen die beoogd 
worden met het voomemen. Uit de beschrijving van de doelstelling in het MER 
zal moeten blijken of wordt beoogd bij te dragen aan het opheffen van een tekort 
aan verbrandingscapaciteit voor bedrijfsafvalstoffen, huishoudelijk afval of frac
ties daarvan, hoger of hoogcalorische (gevaarlijke) afvalstromen en/ of andere af
valstromen. 

Daarbij moet specifiek worden vermeld of het gaat om de realisatie van verbran
dingscapaciteit voor de categorie bedrijfsafval dan wel dat het gaat om de ver
branding van andere afvalstromen. 
Dit is van belang voor het kunnen plaatsen van het initiatief in de beleidsdiscus
sie die op dit moment wordt gevoerd over het al of niet aan de markt over laten 
van het creeren van verbrandingscapaciteit voor bedrijfsafval. 

8 Zie hiervoor ender andere de beleidsstudie "lnitiatieven voor thermische verwerkingsmogelijkheden van 
hoogcalorische afValstromen ... AOO (98-06). september 1998. 
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2.3 Besluitvorming 

Hoofdstuk 3 van de startnotitie geeft informatie over de besluiten ten behoeve 
waarvan het MER wordt opgesteld en wat de planning en procedure is voor de be
sluitvorming. Deze dient in het MER te worden aangepast gegeven de wijziging 
van het voornemen. 

Daamaast dient zij uitgebreid te worden met informatie over de inhoud van loca
tiespecifieke besluiten, waarin de ruimtelijke bestemming, de (geluid)zonering en 
saneringsafspraken zijn vastgelegd. 
Beschreven moet worden welke maatstaven voor de afweging van altematieven9

] 

(bijvoorbeeld grens- en streefwaarden) aan het milieubeleid worden ontleend. 

De startnotitie noemt de regelgeving die op het initiatief van toepassing is. In 
aanvulling hierop zal in het MER informatie gegeven moet worden over de feite
lijke normen, grens- en streefwaarden. 
Bij de bespreking van het beleidskader dient aandacht besteed te worden aan de 
actuele stand in de discussie in EU-verband over het onderscheid tussen eindver
werking en nuttige toepassing in relatie tot vrije marktwerking. 
Tevens dient ingegaan te worden op de vigerende minimumstandaard uit het 
Meerjarenplan Gevaarlijk Afval (MJP GA II) voor die gevaarlijke afvalstoffen die 
in de nieuwe eenheid verwerkt gaan worden. Zoals vastgelegd in het MJP GA II 
dient, bij afwijking van de minimum-standaard, met behulp van LCA de hoog
waardigheid van de voorgestelde techniek vergeleken te worden met de minimum
standaard. 

9 Zie ook hoofdstuk 8 van dit advies. 
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3. 

3.1 

3.2 

3.2.l 

3.2.2 

3.2.3 

ALTERNATIEVEN OP BELEIDSNIVEAU 

Algemeen 

Indien uit de probleem- en doelstelling blijkt dat er hoogwaardiger technieken 
beschikbaar zijn voor de verwerking van de afvalstromen, die verwerkt gaan 
worden, zal een vergelijking van altematieve technieken op beleidsniveau plaats 
moeten vinden. 
Daamaast zal het MER zoals gebruikelijk aandacht moeten besteden aan alter
natieven op inrichtingsniveau, waaronder de voorgenomen activiteit (zie hoofd
stuk 4). 

Alternatieven op beleidsniveau 

Nulalternatief op beleidsniveau 

Het nulaltematief is de situatie die ontstaat als de A VR zijn initiatief niet reali
seert. In het MER zal beschreven moeten wDrden op welke wijze het afvalaanbod 
dan verwerkt gaat worden. Hierbij kunnen de scenario's en de capaciteitsprogno
ses uit de ontwerp-wijziging van het TJP.A aangehouden worden. 

Alternatieve technieken 

Uit de probleemstelling (paragraaf 2.1.1.) kan blijken dater reele toepassingsmo
gelijkheden zijn voor andere technieken dan toepassing van de wervelbedoven 
voor die afvalstromen die A VR voornemens is te gaan verwerken. Indien dit het 
geval is dan zullen deze technieken als alternatief op beleidsniveau in het MER 
moeten worden uitgewerkt. Aandacht voor alternatieve technieken voor verwer
king is gewenst omdat deze een hogere energie efficiency kunnen opleveren dan 
de voorgestelde integrale verbranding. 
Daarnaast is aandacht voor afvalverwijderingsopties met een hoger milieurende
ment gewenst, omdat het huidige overaanbod aan afval veroorzaakt lijkt te wor
den door het achterblijven van de realisatie van hergebruiktaakstellingen. Het 
zou dus kunnen zijn dat het initiatief zich richt op eindverwerking van afval dat 
in principe geschikt is voor hergebruik. 

Vergelijking van alternatieven op beleidsniveau 

De beschrijving en vergelijkingvan alternatieven op beleidsniveau moet plaatsvin
den door middel van een (verkorte) Levenscyclusanalyse (LCA). Daarbij dient bij 
de initiele beschrijving de systeemgrens te worden aangehouden, die gebruikelijk 
is in LCA. De inventarisatie van milieu-ingrepen kan beperkter en kwalitatiever 
worden uitgevoerd dan in een normale LCA, indien plausibel gemaakt kan 
worden dat een dergelijke uitgebreide aanpak geen meerwaarde heeft voor het af
wegen van de alternatieven op dit niveau. 
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4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.3.1 

4.4 

ALTERNATIEVEN OP INRICHTINGSNIVEAU 

Algemeen 

De inrichtingsalternatieven moeten beschreven met een zelfde detailniveau en 
voor zover deze gevolgen hebben voor het milieu. 

Nulalternatief op inrichtingsniveau 

Volstaan kan worden met een beschrijving van de huidige situatie en autonome 
ontwikkeling als referentiekader voor de beoordeling van de milieueffecten van de 
inrichtingsalternatieven en het meest milieuvriendelijke altematief (mma). 

Inrich tingsalternatieven 

Bijlage 5 geeft een lijst met aandachtspunten bij de beschrijving van inrichtings
altematieven. 

Thermische verwerking 

De initiatiefnemer heeft aangegeven dat in het MER de verbeterde roosteroven en 
de wervelbedoven als volwaardige alternatieven zullen worden uitgewerkt. 
In de startnotitie is beschreven dat varianten worden beschreven voor de logi
stiek, de koeling en aanvullende milieubeschermende maatregelen. 

De Commissie vraagt daamaast aandacht voor: 
varianten voor de rookgasreiniging, zoals droge of semi-droge rookgasreini
ging; 
varianten voor verbetering van de energie opbrengst. 

Emissies en milieuvoorzieningen 

Algemeen 
Om een beeld te krijgen van de emissies en de werking van de milieuvoorziening
en bij de altematieven, dient het MER de concentraties en hoeveelheden milieu
belastende stoffen aan te geven die uit de installaties vrijkomen naar lucht en op
pervlaktewater. 
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4.5 

Luchtemissies en reinigingsvoorzieningen 
• emissies van stof, zoutzuur, fluorwaterstof, zwaveldioxide, stikstofoxiden, 

koolmonoxide, dioxinen/furanen en zware metalen (in ieder geval kwik en 
cadmium); 

• emissies van geurhoudende stoffen en voorzieningen ter beperking daarvan; 
• de werking van de reinigings- en filteringsprocessen in de opstartfase, bij nor

male bedrijfsomstandigheden en bij piekbelasting; 
• de relatie tussen de emissies naar de lucht, de normstelling daarvoor en de 

keuze van de rookgasreiniging; 
• de maatregelen die warden genomen wanneer emissies belangrijk hoger zijn 

dan tijdens reguliere bedrijfsomstandigheden (storingen, opstarten, andere re
ceptuur, et cetera); 

• maatregelen ter beperking van stofemissies (o.a. uit opslag eindproduct). 

Emissies naar het oppervlaktewater en waterzuivering 
• samenstelling en hoeveelheid (verontreinigde) waterstromen vanuit ontwate

ring en eventueel uit de rookgasreiniging naar de zuivering , waarbij wordt be
schreven het biologisch zuurstofverbruik, chemisch zuurstofverbruik, N, P, 
S en zware metalen; 

• de thermische verontreiniging van het oppervlaktewater; 
• regenwateropslag en behandeling. 

Geluidemissies 
• emissierelevante bronsterktes van continue en incidentele geluidsbronnen; 
• piekgeluiden vanuit de inrichting; 
• voorzieningen ter beperking van de emissie van geluid. 

Calamiteiten 
Het MER dient inzicht te geven in de mogelijke calamiteiten die ontstaan door 
uitval van voorzieningen, plotselinge omstandigheden et cetera. Voorts wordt 
aangegeven welke maatregelen warden genomen om de risico's van calamiteiten 
te beperken. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 

Het meest milieuvriendelijk altematief (mma) dient uit te gaan van de best be
staande mogelijkheden ter bescherming van het milieu. 

De Commissie vraagt bij het ontwikkelen van het mma aandacht voor: 
voorzieningen ter beperking van de thermische belasting van het oppervlakte
water, zoals een koeltoren; 
voorzieningen om het energierendement van de thermische installatie te ver
hogen, zoals een aparte stoomturbine; 
voorzieningen ter beperking van geluid-, stof- en geur emissies, waaronder de 
maatregelen zoals beschreven onder 4.4. 
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5. 

6. 

6.1 

6.2 

BESTAANDE MILIEUTOESTAND EN AUTONOME ONTWIKKELING 

Het studiegebied moet op kaart warden aangegeven en omvat de locatie en haar 
omgeving, voor zover daar effecten van de voorgenomen activiteit kunnen gaan 
optreden. Per milieuaspect (lucht, bodem, water, enz.) kan de omvang van het 
studiegebied verschillen. Tevens moet op kaart een overzicht warden gegeven van 
de in het studiegebied gelegen gevoelige gebieden en objecten. 

De startnotitie baseert de beschrijving van de bestaande situatie deels op geda
teerde gegevens uit 1994 en 1995. In het MER zal deze informatie geactualiseerd 
dienen te warden. Daarbij moet informatie warden gegeven over de bestaande sa
neringsafspraken ten aanzien van geluid. 

Bij de beschrijving van de autonome ontwikkeling kan als basis warden genomen 
de informatie die hierover wordt gegeven in de startnotitie. Deze dient aangevuld 
te warden met concrete informatie over de milieusituatie, die gaat ontstaan bij 
effectuering van de het beleid in het Rijnmond-gebied om de milieubelasting te 
reduceren. 

MILIEUGEVOLGEN INRICHTINGSALTERNATIEVEN 

Onderscheid beleidsalternatieven en inrichtingsalternatieven 

In hoofdstuk 3 en 4 is nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen alternatieven 
op beleidsniveau en alternatieven op inrichtingsniveau. 
Bij de alternatieven op beleidsniveau is aangegeven dat altematieven vergeleken 
moeten warden met een LCA. Het accent ligt hierbij op de vergelijking van moge
lijke technieken, onafhankelijk van de locatie. 

De beschrijving van de milieugevolgen van inrichtingsaltematieven en van het 
mma zal locatiespecifiek moeten zijn. 

Beschrijving milieugevolgen inrichtingsalternatieven 

Bij de beschrijving van de milieugevolgen dienen de volgende algemene richtlijnen 
in acht te warden genomen: 
• bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet, waar nodig, de emst 

warden bepaald in termen van aard, omvang, reikwijdte en mitigeerbaarheid; 
• naast negatieve effecten moet ook aan positieve effecten aandacht warden be

steed, zoals vermindering van reststoffen en energiebesparing; 
• expliciet dient te warden ingegaan op cumulatie van effecten; 
• bij onzekerheden over het wel of niet optreden van effecten moet een betrouw

baarheidsanalyse warden uitgevoerd of een 'worst case scenario' warden ge
bruikt; 

• onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in ge
bruikte gegevens moeten warden vermeld; 

-10-



7. 

• de manier waarop milieugevolgen zijn bepaald dient inzichtelijk en controleer
baar te zijn door het opnemen van basisgegevens in bijlagen of expliciete ver
wijzing naar geraadpleegd achtergrondmateriaal; 

• vooral aandacht moet besteed worden aan die effecten die per alternatiefver
schillen of die welke de gestelde normen (bijna) overschrijden; 

• minder gangbare voorspellingsmethoden moeten worden gemotiveerd. 

De Commissie onderschrijft de prioriteit die in de startnotitie bij de beschrijving 
van de milieugevolgen gelegd wordt bij: 

het energierendement van het gehele verwerkingsproces; 
de hoeveelheid en samenstelling van eind- en restprodukten. 

Voor de overige aspecten acht zij de volgende punten van belang. 

Lucht 
• immissies van stof, zoutzuur, fluorwaterstof, zwaveldioxide, stikstofoxiden, 

koolmonoxide, dioxinen/furanen en zware metalen waaronder in het bijzon
der kwik en cadmium aan de hand van iso-contouren; 

• geurbelasting op gevoelige bestemmingen en de gevolgen voor de geurhinder 
door het voornemen. 

Geluid 
• de toename van de geluidbelasting vanuit de inrichting, weergegeven aan de 

hand van immissiecontouren; 
• de toename van de geluidbelasting op de referentiepunten, zoals vastgelegd 

in de vigerende vergunning; 
• de relatie naar de vastgestelde geluidszone. 

Water 
• samenstelling en hoeveelheid (verontreinigde) waterstromen vanuit ontwate

ring en eventueel uit de rookgasreiniging naar de zuivering , waarbij wordt be
schreven het biologisch zuurstofVerbruik, chemisch zuurstofVerbruik, N, P, 
S en zware metalen; 

• de thermische verontreiniging van het oppervlaktewater. 

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

Voor de vergelijking van altematieven op beleidsniveau is reeds onder 3.2.3. aan
gegeven dat deze dient te geschieden met een LCA. 

Bij de vergelijking van de inrichtingsalternatieven en/ of varianten moeten de ge
bruikelijke aandachtspunten in beschouwing worden genomen, zoals: 

het richten van de vergelijking op onderscheidende effecten; 
het betrekken van de doelstellingen en de grens- en streefwaarden van het mi
lieubeleid; 
een indicatie van de kosten van de verschillende altematieven. 
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9. 

LEEMTEN IN INFORMATIE EN EVALUATIEPROGRAMMA 

Zoals gebruikelijk dient het MER informatie te bevatten over leemten in kennis 
en onzekerheden, waarbij nadrukkelijk ingegaan wordt op de consequenties die 
leemten en onzekerheden hebben voor het te nemen besluit. 

Het verdient aanbeveling, dat in het MER reeds een aanzet tot een programma 
voor het evaluatie-onderzoek wordt gegeven, omdat er een sterke koppeling be
staat tussen onzekerheden in de gebruikte voorspellingsmethoden, de geconsta
teerde leemten in informatie en het te verrichten evaluatieonderzoek. 

VORM, PRESENTATIE EN SAMENVATTING 

Bij de vorm en presentatie van de informatie dient een duidelijk onderscheid ge
maakt te worden tussen de beschrijving van alternatieven op beleidsniveau en 
alternatieven op inrichtingsniveau. 

De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede af
spiegeling zijn van de inhoud van het MER. De samenvatting dient bij voorkeur 
dezelfde hoofdstukindeling te hebben als het hoofdrapport. Hiermee wordt de toe
gankelijkheid van de informatie bevorderd. 
Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven, zoals: 
• de doelmatigheid van het voomemen op het punt van capaciteitsplanning; 
• de altematieven op beleidsniveau en de vergelijking tussen deze altematieven; 
• de altematieven op inrichtingsniveau, het mma en hun belangrijkste effecten 

op het milieu; 
• de vergelijking van de inrichtingsaltematieven en het mma; 
• de argumenten voor de selectie van het voorkeursaltematief; 
• belangrijke leemten in informatie. 
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BIJLAGEN 

bij het Advies voor richtlijnen 
voor het milieueffectrapport 

Uitbreiding thermische verwer
kingscapaciteit A VR, 

locatie Rozenburg 

(bijlagen 1 t/m 5) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 29 juli 1998 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

Di rec tie 
Afdeling 
Ambtenaar 
Doorkiesnr. 
Telefaxnr. 

Onderwerp 

Provinciehuis 
Zuid-Hollandplein 1 
Postbus 90602 
2509 LP DEN HAAG 

Water en Milieu 

Commissie veer de Milieu-effectrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Water en Milieu 
Algemeen Beleid en Coordinatie 
J.J. Meijer 
(070) 4417264 
(070) 4417815 

Ons kenmerk DWM 159757 

's-Gravenhage, 29 juli 1998. 

Awb/Wm/Wvo/Whh; startnotitie van NV Afvalverwerking Rijnmond 
voor het oprichten en in werking hebben van een additionele, 
thermische verwerkingsinstallatie voor hoogcalorische 
afvalstromen met een capaciteit van 200.000 ton/jaar binnen de 
inrichting van AVR te Rozenburg (DWM 159757). 

Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Rijkswaterstaat, directie 
Zuid-Holland doe ik u een exemplaar van de op 27 juli 1998 ontvangen 
startnotitie met betrekking tot bovengenoemd onderwerp toekomen. 

Op grond van de Wet milieubeheer zijn Gedeputeerde Staten belast met de 
gecoordineerde voorbereiding en behandeling van het Milieu-Effectrapport. 

Gelet op artikel 7.14, tweede lid van de Wet milieubeheer zie ik uw advies 
ten aanzien van de richtlijnen uiterlijk 26 oktober 1998 tegemoet. Een 
exemplaar van de kennisgeving is te uwer informatie bijgevoegd. 

Ik stel u in de gelegenheid te reageren op de startnotitie en eventuele 
opmerkingen met betrekking tot de op te stellen richtlijnen aan ens kenbaar 
te maken binnen de in de bijgevoegde kennisgeving gestelde termijn. 

en Milieu 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de ter inzagelegging van de startnotitie 
in Staatscourant nr. 146 d.d. 5 augustus 1998 

provincie HOLLAND 
ZUID 

Kennisgeving 

lNSPRAAK STARTNOTITIE 
Ml LIEUEFFECTRAPPORTAG E 

0NDERWERP 
Gedcputeerde Staten van Zuid·Holland hebben, ten bchocvc 
van cen op tc stcJ!cn Milieucffcctrapport:, op 2-!juli 1998 

ccn startnotitie m.e.r. ontvangcn van NV Afvalverwerking 
Rijnmond (vcrdcr te noemcn AVR). 

De startnotitic m.e.r. hccft betrckking op het oprichtcn en in 
wcrking hebben van een additionele, thcnnischc vemicrkings· 
installatie voor hoogcalorische atvalstromcn met ecn 
capaciteit van 200.000 ton/jaar binnen de inrichting van AYR 
tc ROzenburg. Het initiatiefis gcbascerd op de verwachtc 
ontwikkeling van bet a an bod van brandbaar afval in de 
komendc 3·5 jaar alsmede gerkht op een optimalisatie van 
de bestaande roosterovens. 
Daarnaast za\ een scheidingsinsta\latie voor grofhuishoudelijk 
en bedrijfsafval wordcn gercaliscerd met cen capaciteit van 
300.000 ton/jaar. 

MER OP MAAT 
Door de bevoegde gezagcn wordt een 'MER op maat'·belcid 
gcvoerd. De grondgedachte hiervan is dat inhoud en procedure 
warden toeg:esncden op de bcJangrijkstc gcvolgcn voor h"t 
milieu, de keuzemogelijkhcden van de initiatiefnemer en de 
beleidsvrijheid van de t>cvoegdc instantic.?s. In dat kader achten 
wij van ovcrwegend bclang een goede beschrijving van de 
voorgenomen activitcit. waarbij met name de aandacht zal 
wordC'n gericht op de wijze van uitvooring van roosterovcn 7 
waarondcr vallcn logistiek, uitbreiding turbinccapacitcit en 
systeem stoomcondensatic/koelwatcrsystcem, wijzc van 
uitvoering van de scheidingsinstallatic en prloritaire 
milicuaspectcn. Oaarnaast een uitwcrk.ing van variantcn 
en alternatievcn, waaronder in icdcr geval hct mecst 
mi!ieuvriende!ijke alternaticf, 

PROCEDURE 
Voor deze activiteit mocten vergunningcn op grond van de 
Wet milicubehecr (Wm), de Wet verontrciniging 
oppervlaktewateren (Wvo) en de Wet op de Waterhuishouding 
{Wwh) worden aangcvraagd bij Gedeputeerdc Staten van 
Zuid·Holland {Wm) en Rijkswaterstaat, dircctie Zuid·Holland 
{Wvo en Wwh). 
De minister van Vo!kshuisvcsting, Ruimtclijke OrdenJng 
en Milieu zal een verklaring van geen bedenkingen diencn 
af te geven voor de vcrgunningverlening in bet kader van de 
Wet milieubehecr. 

Voordat de aanvragcn in bchandcling kunnen worden 
g:enomen dient door de initiaticfncmcr voor dezc activiteit een 
Mil1eu-cffcctrapport (MER) te worden opgcstcld. 
Gcdeputccrdc Staten van Zuid·Holland en R.ijkswatc.rstaat, dircctic 
Zuid·Holland iullen de richtlijnen opstcllen waarcan hct MER 
zal moetcn voldoen. 

lNSPRAAK 
Ecniedcr kan, alvorcns de richtlljnen warden vastgcstcld, 
opmcrkingen met bctrckkJng tot de inhoud van de richtlijnen 
kenbaar makcn aan het college van Gedeputecrdc Staten van 
Zuid-Holland. Dit college coOrdineert de voorbcrciding en de 
bchandeling van deze m.e.r·procedure. 
Opmerkingcn kunncn tot en met 21 september 1998 
schriftelijk warden ingcdiend bij het college van Gedeputccrde 
Staten van Zuid·Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag 
onder vennelding van DWM 159757. 
Uw pcrsoonlijke gegevens warden niet bekendgemaakt a.ls u 
daar in cen aparte briefbij de, van pcrsoonlijke gegevens 
ontdane, schriftelijke opmerkingen om vraagt. 

INZAGE 
In vcrband met de zorneivakantie wordt de wettclijke termijn 
voor de tcr inzagelegging van vier we ken verlengd met 1wee 
weken. De startnotitie voor de m.c.r.·proccdure !igt met ingang 
van 10 aui,'\Jstus 1998 lot en met 21 septcmbcr 1998 op 
wcrkdagen cijdens kantooruren tcr inzagc: 

blj de Directie Water en Milieu. Zuid-Hollandplcin 1 
te Den Haag, kamer 0 511 tel.nr. (070) 4416697; 
bij Rijkswatcrstaat. directie Zuid-Holland, Boompjes 200 
te Rotterdam, tel.or. (010) 4026200: 
bij de DCMR·Milieudicnst R.ijnmond, kamer 422, 
's·Gravelandscweg 565 te Schiedam. tel.nr. (010) 2468418; 
in de bibliotheek van het Ministeric van VROM, Rijnstraat 8 
te Den Haag, tel.nr. (070) 3393939; 
in het gemeentehuis van Rozcnburg. afdcling Open bare 
Werken & Milieu, Jan van Goycnstraat 1 tc Rozcnburg. 
tel.nr. (0181) 212300; 
bij Gemeentewerken Rotterdam. Europointcomplex. 
toren 3, afdeling Milieubeleid. kamcr 0152, Galvanistraat 15 
te Rotterdam, lel.nr. (010) 4896922; 
in de Openbare Bibliothcek Rotterdam, Hoogstraat 110 
tc Rotterdam, tel.nr. (010) 4338233. 

Buiten kantooruren is inzagc van de stukken mogclijk 
na telcfonische afspraak. 

INLJCHTINCEN 
Voor nadere inlichtingen met betrekking tot deze procedure 
kunt u contact opncmen met de heer ).). Meijer. 
tel.nr. (Q70) 4417264 ofmevrouw S. Veraar, 
tel.or. (070) 4416697. 

DWM/D~ 



BIJLAGE 2a 

Brief van AVR d.d. 16 februari 1999 aan provincie 
Zuid-Holland over de wijziging van het voornemen 

Gedeputeerde Staten van de 
provincie Zuid-Holland 
Afdeling ABC 
t.a.v. de heer ing. J. Meijer/J. Wennekers 
Postbus 90602 
2509 LP DEN HAAG 

kenmerk 

A VR-A/99/43.1.1/RSc.doc 
doorkiesnummer 

0181-274863 

'-, \.? /.._tj 

VR 
Afvalverwerking 

~; Jjj fMvafverwerking Rijnmond 

datum 

16 februari 1999 

Betreft: m.e.r.-procedure ASVTVE N.V. A VR Afvalverwerking 

Geachte heer Meijer/Wennekers, 

Langs deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen met betrek
king tot de m.e.r.-procedure voor de thennische verwerkingseenheid (TYE) en de Afva!Schei
dingsinstallatie (ASI). Zoals bij u bekend, is de procedure tijdelijk stilgelegd naar aanleiding 
van de inspraakreacties op onze Startnotitie m.e.r. (i.e. de uitbreiding van onze thennische 
verwerkingscapaciteit). 

Na rijp beraad hebben wij besloten om de procedure voor de uitbreiding van de thennische 
capaciteit te hervatten. In het MER zullen wij de verbeterde roosteroven en de wervelbedoven 
als volwaardige altematieven beschrijven, omdat dit volgens KEMA de enige technieken zijn 
die op dit moment in aanmerking komen voor integrale verwerking van de ons aangeboden 
afva!stoffen. Bij het opstellen van de vergunningsaanvraag voor uitbreiding van de thennische 
capaciteit zullen wij rekening houden met de reactie van het Mal Overleg Orgaan en uw in
fonnele reactie inzake de vergunbaarheid van de verwerkingstechnieken. 

Binnen afzienbare tijd krijgenwij te maken met het vraagstuk van vervanging van een ofmeer
dere van de bestaande roosterovens. Door de genoemde keuze voor de scope van de te be
schrijven technieken, kan het MER ook fungeren als basis voor de besluitvonning over ver
gunningverlening voor vervanging van thennische capaciteit. 

N.V. Afvalverwerking Rijnmond 

k.v.k. Rotterdam 24122872 
prof. Gerbrandyweg 10 

3197 KK Ro11erdam-Botlek 

havennr. 4506 

postbus 1136 
3180 AC Rozenburg (ZH} 

tel. 0181 - 275 275 

fax 0181 - 275 402 
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16 februari 1999 

R 
Afvalverwerking 

Afvalverwerking Rijnmond 

Inrniddels is duidelijk geworden dat het Besluit m.e.r. in maart definitiefzal warden gewijzigd, 
waardoor de m.e.r.-plicht voor een afvalscheidingsinstallatie komt te vervallen. In het licht 
hiervan zal in het voomoemde MER aan de ASI geen aandacht meer behoeven te warden be
steed. De richtlijnen voor de m.e.r. kunnen naar onze mening warden beperkt tot de thermische 
verwerkingseenheid. 

Wij verzoeken u om de richtlijnen van het m.e.r. op korte termijn afte geven, zodat de oor
spronkelijk ingezette procedure kan warden vervolgd. Wij hopen u voldoende te hebben ge1n
formeerd. Voor vragen kunt u zich richten tot onze milieucoiirdinator drs. R Schrier (0181-
274849) of ondergetekende. 

Met vriendelijke groet, 

ir. HA Lie 
Directeur 

Bijlage 2a, blz. ii 



BIJLAGE 2b 

Brief van provincie Zuid-Holland d.d. 5 maart 1999 waarin deCommissie 
wordt verzocht rekening te houden met de wijziging van het voornemen 

provincie HOLLAND 
Zurn 

CONTACTPERSOON 

mr. ].AM. Wennekers 

DOORKIESNUMMER 

070-441 78 87 

E-MAIL 

wenneker-j@pzh.nl 

PROVINCIEHUIS 

Zuid-Hollandplein 1 

Postbus 90602 

2509 LP Den Haag 

TELEFOON 

070-4416611 

FAX 

070-4417815 

WEBSITE 

www.pzh.nl 

Tram 1 en 9 en bus 18, 67, 

88 en go stoppen 

bij bet provinciehuis. 

Vanaf stat.Jon Den Haag CS 

is het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto's 1s beperkt 

0Ns KENMERK 

ONDERWERP 

Commissie voor de MER 

Postbus 2345 

3500 GH Utrecht 

T.a.v. mevrouw ir. V.J.H.M. Ten Holder. 

(werkgroepsecretaris). 

Uw KENMERK BIJLAGEN DATUM 

05 maart 1999 

Voortgang M.E.R.-procedure voor de thermische verwerkingseenheid van de AYR 

afvalverwerking; verzoek om aanpassing/actualisatie van het advies voor de 

richtlijnen-MER 1VE/ASI. 

Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland doe ik U een afschrift van de op 26 

februari ingeboekte blief -met betrekking tot bovengenoemd onde1werp- van A VR 

afvalve1werking Rijnmond toekomen. Onder inachtneming van de inhoud van 

deze brief verzoek ik u, om een aanpassing/actualisatie van het (concept)-advies 

voor de richtlijnen-MER met betrekking tot de thermische ve1werkingseenheid 

(1VE) en de Afva!Scheidingslnstallatie (AS!). 

(Projectleider Bevoegd Gezag-MER). 

avr/tve/iacqfholtfqq~-mrt. 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: N.V. AVR AfValverwerking 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (coordinerend bevoegd gezag) en 
Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland (mede-bevoegd gezag) 

Besluit: vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreinig
ing oppervlaktewateren (WvO) 

Categorie Besluit m.e.r. 1994: 18.2/18.4/18.5 

Activiteit: Uitbreiding van de thermische capaciteit met 200.000 ton/j. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 5 augustus 1998 
richtlijnenadvies uitgebracht op: 14 mei 1999 

Bijzonderheden: De Commissie adviseert om in het MER speciale aandacht te schenken aan de 
doelmatigheid van het voomemen tot uitbreiding van de thermische capaciteit. Deze doelmatig
heid zal in het MER onderbouwd moeten worden met informatie over de afstemming van de voor
gestelde capaciteit op het nationale aanbod van atval en informatie over de hoogwaardigheid van 
de voorgestelde integrale verbrandingstechniek in vergelijking met andere technieken voor verwer
king van specifieke hoogcalorische afvalstromen. 
Daarbij zullen de resultaten van recente discussies over het al ofkunnen aanmerken van het ini
tiatief als eindverwerking dan wel nuttige toepassing betrokken moeten worden. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ctr. M.L. Beekes 
ir. G. Boonzaaijer 
ing. A.J. Dragt 
ir. H.Ch.M. Heyning (voorzitter) 
drs. A. Tukker 

Secretaris van de werkgroep: ir. V.J.H.M. ten Holder. 



BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

1. 980921 Afval Overleg Orgaan Utrecht 981009 

2. 980917 Zuid-Hollandse Milieufederatie Rotterdam 981009 



BIJLAGE 5 

Aandachtspunten beschrijving inrichtingsalternatieven 

L Thermische verwerking 

Herkomst materiaal 
0 acceptatiecriteria van het te verwerken mate1iaal (categolicen en samenstelling) en de toe

passing van het acceptatiebeleid. 

Aanuoer en trans port 
0 wijze van aanvoer en transport (zowcl externals intern). 

Ops lag 
0 opslagfaciliteiten (inclusief situering); 
0 capaciteit van de opslag. 

2. Uitbreiding thermische verwerking 

Algemene informalie 
• processchema's en water-, ener·gie- en massabalansen vanaf de aanvoer tot aan het eind-

product, rekening houdend met reststoffen; 
• beschrijving van onderdclen die nieuw warden gebouwd; 
• beschlijving van delen van de bestaande installaties die warden bcnut; 
• ligging van de installaties ten opzichte van bestaande installaties bij de AVR en ten opzichte 

van gevoelige objecten in de omgeving. 

Voorbehandeling 
• wijze van voorbehandeling. 

Thermische behandeling 
• energiehuishouding inclusief hct gebruik van vlijkomende warmte ten behoeve van stoom-

productie, eigen electliciteitsgebruik en leveling aan het electriciteitsnet; 
• werking en bedrijfszekerheid van de thermische installatie; 
• procescondities in de oven en de correctiemaatregelen bij overschrijding van die condities; 
• afvoer van restwarmte. 

Rookgasreiniging 
• noodzakelijke rookgasreinigingsstappen met de daarin te verwijderen materialen en te be

reiken rcndementen. 

Ajualwateroerwerking 
• procesbeschrijving; 
• kwaliteit van het behandelde afvalwater. 

Eindproduct en ajvalstojfen 
• kwaliteit (samenstelling) en hoeveelheid van de eindproducten, de valiatie daarbinnen mede 

in verband met de eisen die vanuit de teclmologie of vanuit het milieubeleid warden gesteld; 
• het eventuele ontstaan (kwaliteit en kwantiteit) van atvalstoffen uit het procede en de ver

dere verwerking van die afvalstoffen binnen of buiten de inlichting; 
e afzetmogelijkheden van de eindproducten met mogelijke knelpunten nu en in de toekomst. 

Daarbij dient te warden gemotiveerd op welke wijze wordt voldaan aan de daarvoor gelden
de normen, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het Bouwstoffenbesluit. 




