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INLEIDING. 

Korte terugblik. 
In de startnotitie MER van februari 2001 heef Akzo Nobel Base Chemicals B.V. (initiatiefnemer) kenbaar 
gemaakt voornemens te zijn een vergunning aan te vragen voor het uitbreiden van de chloor 
productie met 150.000 ton per jaar op de locatie Rotterdam Botlek. 
Deze uitbreiding van de chloorproductie valt onder de m.e.r.-beoordelingsplicht. Akzo heeft echter 
besloten de milieueffecten direct in een milieueffectrapport te beschrijven. 
Bevoegd gezag voor de Wet milieubeheer zijn Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 
Bevoegd gezag voor de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is de staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat. 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dragen zorg voor een gecoordineerde voorbereiding en 
behandeling van het milieueffectrapport. 

De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in de Staats courant van 21 

maart 2001. De startnotitie is eveneens gepubliceerd in de Volkskrant, alsmede in enkele regionale 
huis aan huisbladen. 
De startnotitie he eft met ingang van 26 maart 2001 tot en met 23 april 2001 ter inzage gelegen. Op 25 

mei 2001 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage haar advies voor richtlijnen aan het 
bevoegd gezag uitgebracht. 

RICHTLIJNEN. 
Gelet op de compleetheid en bruikbaarheid van het commissieadvies is besloten de richtlijnen vast te 
stellen conform het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. 
In bijlage 4 van het advies van de commissie zijn de vier binnengekomen inspraakreacties opgenomen, 
te weten van de Zuid-Hollandse Milieufederatie, H. van Driel, Regionale Hulpverieningsdienst 
Rotterdam-Rijnmond en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
Inspectie Milieuhygiene Zuid-West. De plaats van de verwerking van deze reacties is met voetnoten in 
het advies voor richtlijnen van de commissie verwerkt. 



Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 

Uitbreiding chloorproductie Akzo Nobel te Rotterdam-Botlek 

Advies op grond van artikel 7.14 van de Wet milieubeheer voor het milieu effect

rapport over de Uitbreiding chloorproductie Akzo Nobel te Rotterdam-BoUek. 

uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (coordinerend bevoegd 

gezag) door de Commissie voor de milieueffectrapportage; namens deze 

de werkgroep m.e.r. 

Uitbreiding chloorproductie Akzo Nobel te Rotterdam-BoUek, 

~[t: 
de secretaris 

/./1~~ 
"--------

drs. M.P. Laeven ir. M.M.U. van Dis 

Utrecht, 25 mei 2001 
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1. INLEIDING 

Akzo Nobel Base Chemicals BV (verder aangeduid met Akzo) heeft het voor
nemen om de chloorproductiecapaciteit op haar productielocatie in Rotter
dam-Botlek uit te breiden met 150.000 ton/jaar tot 500.000 ton/jaar. Hier
mee wordt het mogelijk om aan de extra vraag naar chloor in regio Rijnmond 
te voldoen en de chloortransporten van andere productielocaties in Nederland 
naar Rotterdam terug te dringen. 
Voor een productieuitbreiding van een dergelijke omvang geldt een m.e.r.
beoordelingsplicht. Akzo heeft echter besloten de milieueffecten direct in een 
milieueffectrapport (MER) te beschrijven. 

Bij brief van 19 maart 2001 is de Commissie voor de milieueffectrapportage in 
de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de richtlijnen voor het 
milieueffectrapport1• De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving 
van de startnotitie in de Staatscourant van 21 maart 20012. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3. 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. Het doel 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. 

De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4 , 

die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. In dit advies verwijst de Com
mis~~ie naar een reactie wanneer deze naar haar oordeel: 
• informatie bevat die in het MER opgenomen moet worden of die nader Qn

derzocht moet worden, zoals informatie over specifieke lokale milieu
omstandigheden; 

• belangrijke vragen en discussiepunten naar voren brengt, bijvoorbeeld over 
te onderzoeken altematieven. 

I Zie bijlage l. 

2 Zie bijlage 2. 

3 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3. 

4 BiJlage 4 geeft hiervan een lijst. 
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2. 

3. 

3.1 

HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 

De Commissie acht een gedegen motivering van de uitbreiding van het 
chloorproductiebedrijf te Rotterdam-Botlek van belang. Het MER dient een 
overzicht te bevatten van de te verwachten effecten op het milieu van de uit
brei ding van de chloorproductie en de alternatieven. Naast de exteme veilig
heid (zowel van de productielocatie als van de op- en overslag) zijn de emissies 
naar de lucht en naar water van groot belang. 

Daarnaast acht de Commissie het van belang dat de chloortransporten van 
Delfzijl en Hengelo naar de chloorproductielocatie te Rotterdam-Botlek - vol
gens de startnotitie ook na uitbreiding van de chloorproductie noodzakelijk -
worden beschreven. Hierbij dient ingegaan te worden op de aan de chloor
transporten verbonden risico's, met onderscheid naar de twee onderscheiden 
fasen in de uitbreiding van de chloorproductie. 
In het MER dienen mogelijkheden beschreven te worden om de chloortrans
porten van de Akzo productielocaties te Delfzijl en Hengelo naar de locatie 
Rotterdam-Botlek te minimaliseren of zelfs geheel te ondervangen. 

Het is belangrijk dat de informatie uit het MER voor een ieder toegankelijk is. 
In de praktijk blijkt dit regelmatig niet het geval te zijn. Een goede samenvat
ting kan een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de overdracht van informa
tie. Om deze reden zal de Commissie, meer dan tot nu toe het geval was, bij 
haar oordeel over het MER de inhoud en presentatie van de informatie in de 
samenvatting meewegen. Hiervoor wordt derhalve extra aandacht gevraagd. 

PROBLEEMSTELLING, DOEL EN BESLUITVORMING 

Artikel 7.10. lid 1. onder a van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt be
oogd. " 

Artikel 7.10. lid 1. onder c van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een aanduiding van de besluiten by de voorbereiding waarvan het 

milieu-effectrapport wordt gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen besluiten van be

stuursorganen, die betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven altematie
ven." 

Probleennstelling 

De aanleiding en de ontwikkelingen die tot het initiatief hebben geleid, moe
ten worden beschreven. De informatie uit de startnotitie (§ 2.1) kan als basis 
gebruikt worden voor de beschrijving. Twee punten in de probleemstelling 
verdienen een nadere uitwerking en motivering: 
.. de verdubbeling van de opslagcapaciteit (levert een buffer voor circa een 

etmaalop); 
.. het handhaven van (een deel van) de chloortransporten per trein, terwijl dit 

slechts 2% aan de productiecapaciteit in Rotterdam-Botlek bijdraagt. Tij
dens het locatiebezoek is toegelicht dat de chloortransporten vooral be
trekking hebben op de situatie dat de volledige productiecapaciteit te Bot-
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lek wegvalt en er gedurende een aantal dagen toch chloor geleverd moet 
worden. Onder welke omstandigheden deze situatie optreedt. en de fre
quentie daarvan. dient in het MER te worden beschreven5 • Hierbij dient 
aangegeven te worden of het structurele. dan weI incidentele transporten 
(tot een maximum van 10.000 ton per jaar) betreft6. 

De samenhang tussen de voorgenomen activiteit in Rotterdam-Botlek en de 
(veranderingen op de) andere productielocaties van Akzo voor chloor dient te 
worden beschreven7 • 

Doel 

Uit de probleemstelling moet een concrete en dUidelijke omschrijving van het 
doel worden afgeleid. Het doel van de activiteit is in de startnotitie voldoende 
beschreven. In het MER moeten ook de doelen ten aanzien van milieubescher
ming en -verbetering worden aangegeven. Doelen moeten zodanig worden be
schreven. dat ze kunnen dienen voor de afbakening van te beschrijven alter
natieven. Met het oog op het volwaardig meewegen van het milieubelang in de 
besluitvorming moet aangegeven worden welke ruimte de gestelde doelen la
ten voor het ontwikkelen van alternatieven die gunstig zijn voor het milieu. 

Besluitvorming 

Kort moet worden aangegeven welke randvoorwaarden en uitgangspunten 
(ruimtelijke beperkingen. grenswaarden emissies e.d.) gelden bij dit voor
nemen. Hierbij dient te worden verwezen naar de beleidsnota's. (ontwerp) 
plannen en wetten. waarin deze zijn of worden vastgelegd. Aangegeven moet 
worden of er in (de omgeving van) het studiegebied gebieden liggen. die op 
grond van milieuaspecten een speciale status in het beleid hebben of krijgen. 
De consequenties hiervan voor de ontwikkeling van alternatieven moeten 
eveneens worden aangegeven. Tevens moet beschreven worden welke maat
staven voor de afweging van alternatieven8 (bijvoorbeeld grens- en streefwaar
den) aan het milieubeleid worden ontleend. Daarbij dient te worden ingegaan 
op de nieuwe normen voor luchtkwaliteit die naar verwachting binnenkort in 
werking zullen treden op grond van de Europese kaderrichtlijn luchtkwali
teit9 • en op de consequenties die deze zullen of kunnen hebben voor het voor
nemen. 

5 Momenteel is er (tweeljaarlijks sprake van een geplande stop vanwege onderhoudswerkzaamheden. 
waarmee alle ontvangende partijen rekemng houden in hun eigen productieschema. 

6 Zie inspraakreactie van de ZUid-Hollandse Milieufederatie. mede namens drie milieuorganisaties 
(nummer 1. bijlage 4). 

7 De vraag kan hierbij gesteld worden wat op de langere terrrujn met de resterende 40.000 ton chloor per 
jaar uit Delfzijl en Hengelo - die dan met langer naar de Botlek locatie wordt getransporteerd - gebeurt 
(inspraakreactie nummer 3. bijlage 4). 

8 Zie ook hoofdstuk 6 van dit advies. 

9 De eerste dochterrichtlijn is de Richtlijn 1999/30/EG.van de Raad van 22 april 1999 betreffende grens
waarden voor zwaveldioxide. stikstofdioxide. stikstofoxiden. zwevende deeltjes en lood in de lucht. 
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4. 

4.1 

Het MER dient aan te geven dat het is opgesteld voor de vergunningverlening 
in het kader van de Wet milieubeheer (door Gedeputeerde Staten van Zuid 
Holland, tevens coordinerend bevoegd gezag) en in het kader van de Wet ver
ontreiniging oppervlaktewateren (door Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland). 
Het moet dUidelijk zijn volgens welke procedure en welk tijdpad dit geschiedt 
en welke adviesorganen en instanties daarbij formeel en informeel zijn be
trokken. Tot slot kunnen de besluiten worden aangegeven die in een later 
stadium nog moeten worden genomen om de voorgenomen activiteit te reali
sereno 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artikel 7. 10. lid 1. onder b van de Wm: 

Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de wijze waar

op zij zal worden uitgevoerd, alsmede van de altematieven daarvoor, die redelijkerwijs in be

schou wing dienen te worden genomen, en de motive ring van de keuze voor de in beschouwing ge
nomen altematieven." 

Artikel 7.10. lid 3 van de Wm: 
"Tot de ingevolge het eerste lid, onder b, te beschrijven altematieven behoort in ieder geval het al

tematief waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan wei, voor zover dat 

niet mogelijk is, deze met gebruikmaking van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming 
van het milieu, zoveel mogelijk worden beperkt. " 

Algemeen 

De voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten worden beschreven 
voor zover deze gevolgen hebben voor het milieu, mede aan de hand van blok
schema's, massabalansen en energiebalansen. De hinder door incidenten 
verdient bijzondere aandacht. Hiertoe dienen incidentele bronnen (met emis
sies en immissies) die verantwoordelijk zijn voor de overlast te worden be
schreven. 

Het verdient aanbeveling am onderscheid te maken tussen activiteiten die 
plaatsvinden tijdens normale en bijzondere bedrijfsomstandigheden (zoals op
starten, onderhoud en storingen/calamiteiten). 

De fasering van het voomemen dient beschreven te worden, tezamen met een 
indicatie van het te volgen tijdpad. Hierbij dient aandacht geschonken te wor
den aan het aantal chloortransporten in de tijd. 

Preventieve en mitigerende maatregelen 
Bij elk altematief moet worden aangegeven welke preventieve en mitigerende 
maatregelen worden getroffen (bijvoorbeeld maatregelen om de overlast op 
aangrenzende percelen te voorkomen) en wat het effect van de betreffende 
maatregel is op de emissies naar het milieu. Aangegeven moet worden op wel
ke wijze het ALARA principe een rol heeft gespeeld bij het ontwerpen van de 
(diverse onderdelen van de) installatie. 
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Alternatieven 

De keuze van de altematieven moet worden gemotiveerd. In het MER zijn 
vooral de milieuargumenten voor deze keuze van belang. Voor onderlinge ver
gelijking moe ten de milieueffecten van de altematieven volgens dezelfde me
thode en met hetzelfde detailniveau worden beschreven. Beschrijving van het 
meest milieuvriendelijke altematief is verplicht. 

In de startnotitie is een aantal uitvoeringsaltematieven genoemd. In aanvul
ling hierop vraagt de COmmissie aandacht voor de volgende punten: 
.. altematieven ten aanzien van de opslag van chloor: 

.. een altematief waarbij het bestaande opslagvolume blijft gehandhaafd 
en net als in de huidige situatie. slechts voor de helft wordt benut10; 

• een altematief waarin een of meerdere opslagtanks worden bijgeplaatst. 
zodat de gewenste opslagcapaciteit van 2000 ton wordt bereikt zonder 
dat de tanks geheel afgevuld (hoeven tel worden ll . 

.. mogelijkheden om de chloortransporten van de Akzo locaties te Delfzijl en 
Hengelo naar de locatie Rotterdam-Botlek te minimaliseren of zelfs geheel 
te ondervangen 12. 

.. technische en operationele maatregelen ter beperking of voorkoming van 
incidentele chloor emissies. 

• altematieve koeltechnieken in het productieproces. bijvoorbeeld droge en 
hybride koeling. 

Nulalternatief 

In de startnotitie is het nulaltematief beschreven als het altematief waarbij de 
chlooruitbreiding niet wordt gebouwd en de extra chloorvraag in de regio 
wordt opgevangen door (extra) aanvoer van chloor van andere locaties in Ne
derland en het buitenland. Het chloortransport zal dan toenemen tot circa 
150.000 ton per jaar. Naast dit nulaltematief dient als referentie de huidige 
situatie in beeld te worden gebracht (geen productie-uitbreiding en geen toe
name van het chloortransport). 
De milieugevolgen van de altematieven moeten concreet worden gemaakt 
door vergelijking met het nulaltematief en de referentiesituatie. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 

Het meest milieuvriendelijke altematief (mma) moet: 
• uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/of ver

betering van het milieu; 
.. binnen de competentie van de initiatiefnemer liggen. 

10 Dit altematief is met name bedoeld om het verschil in risico met het voorgestelde altematief (volledige 
be nutting van het opslagvolume) te kunnen expliciteren. 

II In inspraakreactie nummer 2 (bijlage 4) wordt bijvoorbeeld een voorstel gedaan om een opslagtank bij te 
plaatsen en de drie opslagtanks voor maximaal 2/3 te vullen. In geval van bijvoorbeeld een lekkage kan 
de inhoud van de bewuste tank dan worden geleegd in de twee overige tanks. 

12 Zie ook de inspraakreactie van de Inspectie Milieuhygiene Zuid-West (nummer 4, bijlage 4) met 
betrekking tot een nUl-transport scenario. 
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5. 

5.1 

Het mma kan worden opgebouwd uit elementen uit de uitvoeringsalternatie
yen (zie § 4.2) die de beste mogelijkheden ter bescherming en/of verbetering 
van het milieu bieden. 

BESTAANDE MILIEUTOESTAND, AUTONOME ONTWIKKELING EN 
MILIEUGEVOLGEN 

Artikel 7.10, lid 1, onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover 

de voorgenomen activiteit of de beschreven altematieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, als

mede van de te venuachten ontwikkeling van dat milieu, indien de activiteit noch de altematieven 
worden ondemomen. " 

Artikel 7.10, lid 1. onder e van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen 

activiteit, onderscheidenlijk de altematieven kunnen hebben, alsmede een motivering van de wijze 

waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven. " 

Algemeen 

Bestaande toe stand en autonome ontwikkeling 
De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied, inclusief de auto
nome ontwikkeling hiervan. moet worden beschreven als referentie voor de te 
verwachten milieueffecten. Daarbij wordt onder de autonome ontwikkeling 
verstaan: de toekomstige ontwikkeling van het milieu. zonder dat de voorge
nomen activiteit of een van de alternatieven wordt gerealiseerd. Bij deze be
schrijving moet het MER uitgaan van ontwikkelingen van de huidige activi
teiten in het studiegebied en van reeds genomen besluiten over nieuwe acti
viteiten. Hierbij kan worden gedacht aan de vestiging van andere industrieen. 

De beschrijving van de huidige milieutoestand en de autonome ontwikkeling 
moet betrekking hebben op dezelfde milieuaspecten als die in § 5.2 tim 5.6 
aan de orde komen. 

Het studiegebied moet op kaart worden aangegeven en omvat de locatie en 
haar omgeving. voor zover daar effecten van de voorgenomen activiteit kun
nen gaan optreden. Per milieu aspect (externe veiligheid. lucht. water) kan de 
omvang van het studiegebied verschillen. 

Milieugevolgen 
Bij de beschrijving van de milieugevolgen dienen de volgende algemene richt
lijnen in acht te worden genomen: 
• bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet, waar nodig. de 

ernst worden bepaald in termen van aard. omvang. reikwijdte. mitigeer
baarheid en compenseerbaarheid; 

.. naast negatieve effecten moet ook aan positieve effecten aandacht worden 
besteed (bijvoorbeeld vermindering van het aantal chloortransporten en 
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5.2 

5.3 

vermindering van emissies en afvalstromen van de chloorproductie el
ders13); 

.. bij onzekerheden over effecten moet een betrouwbaarheidsanalyse worden 
uitgevoerd of een 'worst case scenario' worden gepresenteerd; 

.. de manier waarop milieugevolgen zijn bepaald dient inzichtelijk en contro
leerbaar te zijn door het opnemen van basisgegevens in bijlagen of expli
ciete verwijzing naar geraadpleegd achtergrondmateriaal; 

.. vooral aandacht moet besteed worden aan die effecten die per altematief 
verschillen of die welke de gestelde nonnen (bijna) overschrijden. 

Gelet op de voorgestane fasering van de uitbreiding van de chloorproductie en 
de (nog) onbekende duur van de realisatie van het geheel, dienen de milieuef
fecten, zowel op en nabij de productielocatie Rotterdarn-Botlek als ten gevolge 
van de chloortransporten. niet aIleen beschreven te worden voor de eindsitu
atie, maar ook voor de situatie na afronding van fase 1 (uitbreiding chloor
productie met 90.000 ton per jaar middels installatie van 4 nieuwe elektroly
zers), omdat mogelijk alleen fase 1 wordt uitgevoerd. 

Externe veiligheid 

In het MER zal een analyse van de risico's van de chloorfabriek rnoeten wor
den opgenornen. Daarbij dienen de methoden te worden gehanteerd die ook in 
het kader van het BRZO worden gebruikt alsrnede de aanwijzingen die onder 
andere zijn neergelegd in het Paarse Boek (CPR RE-18E). Er zal rnoeten wor
den weergegeven wat het aandeel van de verschillende onderdelen van de fa
briek is in het risico. Tevens moet worden aangegeven wat het risico van de 
chloorfabriek bijdraagt aan het risico van de gehele inrichting. 
Aangegeven moet worden welke maatregelen zijn genomen om de risico's zo
veel als redelijk mogelijk is te beperken en welke maatregelen worden voorge
steld in geval van calamiteiten en hoe deze zijn verwerkt in het rampen- en 
rampenbestrijdingsplan. 
Naast het risico voor de omwonenden in de nabijgelegen woongebieden dient 
te worden aangegeven wat het risico van de installatie is voor de werknemers 
van de buurbedrijven. 
Tenslotte dient - in kwalitatieve zin en per fase - aangegeven te worden wat de 
gevolgen van de uitbreiding van de chloorfabriek heeft voor de risico's van het 
transport, waarbij aandacht gegeven moet worden aan de ontwikkeling van de 
transportbewegingen van chloor in Nederland en de risico's daarvan. 

Emissies naar lucht 

De emissiebronnen dienen in kaart te worden gebracht met een overzicht van 
de aard en hoeveelheid van de uitstoot van stoffen. met name van chloor. 
stikstofoxiden (NOxl en waterstof. Het gaat om emissies bij op- en overslag. 
tijdens het proces, en ten gevolge van verbranding en affakkelen. De maatre
gelen die genomen worden om de incidentele emissies van chloor tot een mi
nimum te beperken, moeten opgenomen worden in het MER. Aangetoond 

13 Ervan uitgaande dat de chloorproductie elders met circa 40.000 ton per jaar verminderd. Indien dit Diet 
het gevaJ is dienen de indirecte milieugevolgen, met name de wijzigingen in chloortransporten, te worden 
aangegeven (zie inspraakreactie nummer 3, bijlage 4). 
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5.4 

5.5 

5.6 

moet worden dat emissies naar lucht binnen de wettelijke normen (NER. 
BEES) znllen blijven. Ook de emissies bij uitzonderlijke bedrijfsomstandighe
den. dienen beschreven te worden. In het MER moet beschreven worden op 
welke wijze de diffuse emissies zoveel mogelijk kunnen worden gereduceerd. 
In het MER dient tevens een goed werkend monitoring- en onderhoudspro
gramma beschreven te worden. 

Emissies naar water 

De hoeveelheden. herkomst. aard en samenstelling van de te onderscheiden 
afvalwaterstromen dienen in het MER te worden beschreven, evenals de wijze 
en punten van lozing van de (gecombineerde) effluenten en de te hanteren 
monitoringssystemen. Daarbij dient tenminste aandacht te worden gegeven 
aan de thermische lozingen en concentraties en vrachten van zouten(chloride, 
sulfaat}, oxiderende verbindingen (hypochloriet. chloraat. bromaat etc.) en 
metalen (Ni. Cr). Verder dient het MER het totale waterverbruik, de wijze 
waarop schone en vuile stromen gescheiden worden gehouden en de opslag
systemen voor eventuele calamiteiten te worden beschreven. Tenslotte dient 
het MER de effecten van deze lozingen op de kwaliteit van het ontvangende 
water en de waterbodem te beschrijven. 

Energie en reststoffen 

In het MER dient aandacht geschonken te worden aan de energie-efficH~ntie 
van het proces. De te nemen maatregelen voor een optimaal energieverbruik 
moeten worden beschreven. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de uit
gevoerde energie optimalisatie-studies. Mogelijk meer energiezuinige proces
uitvoeringen dienen beschreven te worden. Beschreven moet worden op welke 
wijze afvalstoffen uit het proces nuttig kunnen worden hergebruikt of hoe mi
lieuhygienisch acceptabele verwerking gegarandeerd wordt. Hierbij kan met 
name gedacht worden aan de ijzerhoudende !3libben bij de pekelbereiding en 
reststoffen uit de chloorscrubber. 

Overige milieueffecten 

De verkeersaantrekkende werking van het initiatief (toename van het aantal 
transportbewegingen op en rondom het terrein) en de hieraan gerelateerde 
mogelijke geluidhinder in nabijgelegen (woon}gebieden dienen in het MER te 
worden beschreven. 
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6. 

7. 

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

Artikel 7.10, lid 1, onder fvan de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een vergelijking van de ingevolge onderdeel d beschreven te venvach

ten ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen 

activiteit, alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing genomen 

altematieven. " 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de altematieven moeten 
onderling en met de referentie worden vergeleken. waarbij zowel de effecten 
op/nabij de chloorproductielocatie te Rotterdam-Botlek in beschouwing wor
den genomen als de effecten van de chloortransporten naar deze locatie. Doel 
van de vergelijking is inzicht te geven in de mate waarin. dan weI de essenW~le 
punten waarop. de positieve en negatieve effecten van de voorgenomen acti
viteit en de altematieven verschillen. Vergelijking moet bij voorkeur op grond 
van kwantitatieve informatie plaatsvinden. Bij de vergelijking moeten de doel
stellingen en de grens- en streefwaarden van het milieubeleid worden betrok
ken. 

Hoewel dit geen verplicht deel van het MER uitmaakt. beveelt de Commissie 
aan een indicatie te geven van de kosten van de verschillende altematieven. 

LEEMTEN IN INFORMATIE 

Artikel 7.10, lid 1, onder g van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht van de leemten in de onder den e bedoelde beschrijvin

gen (d.w.z. van de bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling daarvan, resp. van de 
milieueffectenj ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens. " 

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan wor
den opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet wor
den toegespitst op die milieuaspecten. die (vermoedelijk) in verdere be
sluitvorming een belangrijke rol spelen. Op die manier kan worden beoor
deeld. wat de consequenties moeten zijn van het gebrek aan milieuinformatie. 

Beschreven moet worden: 
.. welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 
.. in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de Ieemten in 

informatie; 
.. hoe emstig Ieemten en onzekerheden zijn voor het te nemen besluit; 
.. de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit. 
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8 .. 

9. 

10. 

EvALUATIEPROGRAMMA 

Artikel 7.39 van de Wm: 
"Het bevoegd gezag dat een besluit heeft genomen, by de voorbereiding waarvan een milieu

effectrapport is gemaakt, onderzoekt de gevolgen van de betrokken activiteit voor het milieu, wan

neer zij wordt ondemomen of nadat zij is ondemomen. " 

Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. directie Zuid-Holland moeten bij 
de besluiten aangeven op welke wijze en op welke termijn een evaluatieonder
zoek verricht zal worden om de voorspelde effecten met de daadwerkelijk op
tredende effecten te kunnen vergelijken en zo nodig aanvullende mitigerende 
maatregelen te treffen. Het verdient aanbeveling. dat Akzo in het MER reeds 
een aanzet tot een programma voor dit onderzoek geeft. omdat er een sterke 
koppeling bestaat tussen onzekerheden in de gebruikte voorspellingsmetho
den. de geconstateerde leemten in kennis en het te verrichten evaluatieonder
zoek. 

VORM EN PRESENTATIE 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling 
van de altematieven. De onderlinge vergelijking dient bij voorkeur te worden 
gepresenteerd met behulp van tabellen. figuren en kaarten. Voor de presen
tatie beveelt de Commissie verder aan om: 

.. het MER zo beknopt mogelijk te houden. onder andere door achtergrond
gegevens (die conclusies. voorspellingen en keuzen onderbouwen) niet in 
de hoofdtekst zelf te vermelden. maar in een bijlage op te nemen; 

.. een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een li
teratuurlijst bij het MER op te nemen; 

.. bij gebruik van kaarten recent kaartmateriaal te gebruiken, topografische 
namen goed leesbaar weer te geven en een duidelijke legenda erbij te voe
gen. 

SAMENVATTING VAN HET MER 

Artikel 7.10, lid 1, onder h van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht 

geeft voor de beoordeling van het milieu-effectrapport en van de daarin beschreven gevolgen voor 

het milieu van de voorgenomen activiteit en van de beschreven altematieven. " 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door be
sluitvormers en insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. Het 
moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van 
de inhoud van het MER. Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weerge
geven. zoals: 
.. de hoofdpunten voor de besluitvorming; 
.. de voorgenomen activiteit en de altematieven; 
.. de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voor

genomen activiteit en de altematieven; 
-10-
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.. belangrijke leemten in kennis. 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen voor het 
milieueffectrapport Uitbreiding chloorproductie 

Akzo Nobel te Rotterdam-Botlek 

(bijlagen 1 tIm 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 19 maart 2001 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen. 

ingek:.:;rnsn : 

Commissie voor de 

mjl!eU~ne~raOOill1a~e. 

21 fIMRT· 2001 

provincie HOLLAND 
ZUID 

DIRECTIE WATER EN MILIEU 

afdeling A1gemeen Beleid en 

CoOrdinatie 

CONTACTPERSOON 

H.D.Oosthoek 

DOORKIESNUMMER 

070 - 44' 7644 

E-MAIL 

oost-h@pzh.nl 

PROVINCIEHUIS 

Zuid-Hollandplein , 

Postbus 90602 

2509 LP Den Haag 

TELEFOON 

070 - 4417327 

FAX 

070 -44' 78 '5 

WEBSITE 

www.pzh.nl 

Tram 1 en9cn 

bus 65 en 88 stop~ 

bij het provinciehuis . 

Vall af station Den Ha ag CS 

is het tien minuten lopen o 

De parkeerruimtc voor 

auto's is beeperkt. 

ONS KENMERK 

DWM 2001 /2243 

ONDERWERP 

Commissie voor de milieueffectrapportage 

Postbus 2345 

3 5 00 GH UTRECHT 

Uw KENMERK BIJLAGEN DATUM 

19 maart 2001 

startnotitie van Akzo Nobel Base Chemicals BV voor het uitbreiden van de 
productiecapaciteit van het Membraam Elektrolyse Bedrijf(MEB) tot maximaal 
150.000 ton chloor per jaar op de locatie aan de Welplaatweg 12 te Rotterdam
Botlek 

Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. directie Zuid
Holland zend ik u een zevental exemplaren van de 'op 2 maart 2001 ontvangen 
startnotitie met betrekking tot bovengenoemd onderwerp. 

Op grond van de Wet milieubeheer zijn Gedeputeerde Staten belast met de 
gecoordineerde voorbereiding en behandeling van het Milieueffectrapport en de 
vergunningaanvragen. 

Gelet op artikel 7.14. tweede lid van de Wet milieubeheer zie ik uw advies ten 
aanzien van de op te stellen richtlijnen uiterlijk tegemoet. Een exemplaar van de 
kennisgeving is te uwer infonnatie bijgevoegd. 

De directeur Directie Water en Milieu. 

Voor deze. 

mw. mr. 1.M. Grasveld-Beijnen 
hoofd bureau Coordinatie Vergunningen en Milieueffectrapportage 



provincie HOLLAND 
ZUID 

Kennisgeving 

INSPRAAK 
STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 

ONDERWERP 
Gedeputeerde Staten van Zuid·HoUand !lebben, ten behoeve 
van een op te stellen Milieueffectrapport, op 2 maar! 2001 
een startnotitie ontvangen van Altzo Nobel Base Olemicals BV 
voor het u1tbreiden van de productiecapadtelt van het 
Membraam Elektrolyse Bedrijf (MEB) met 150.000 ton chloor 
per jaor tot 500.000 ton per jaar op de locatie We1plaatweg 12 

te Rotterdam·Bollel<. 

MER OP MAAT 
Door de provlnde Zuid·Holland wordt een 'Mer op maat' 
beleid gevoerd. De grondgO<lachte hiervan is dat Inhoud en 
procedure worden toogesneden op de belangrijkste gevolgen 
voer het milieu. "e keuzemogelijkheden van de initiatief· 
nemer en de beleidsvrijheid van de bevoegde instanties. 
In dat Kader achten Gedeputeerde Staten naar de huidige 
inzichten de volgende aspecten van belang die in het MER 
beschreven zullen moeten worden. 

. Nut en noodzaak 
In de richtlijnen zal gevraagd worden in het MER 
aandacht te besteden aan de noodzaak om de 
produeriecapaciteit te vergroten. 

Externe ""illgheld 
In de rlchtlljnen zal eveneens vl!rZOcht worden In het 
MER aandacht te besteden >an het veiligheldsaspect 
op de Botleklocatie en de d!rocte omgeving. 

Emlssies 
Met namE de emissies naar delucht en het 
oppervlaktewater dlenen uitvoorlg te worden 
beschreven. 

Energie 
Ben gedegen beschouwing over het energiegebruik 
zal onderdeel van het MER mooten ultmaken. 

Locati.,. en technlekkeuze 
Het bevoegd gezag is van mening dat op deze punten 
geen reiHe alternatieven voorhanden zijn. 

PROCEDURE 
Voor deze activiteit moeten vergunningen op grond van de 
Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontrelniging opper
vlaktewateren (Wvo) worden aangevraagd pij respectievelijk 
Gedeputeerde Staten van Zuid·Holl.nd en Rijkswatersta>t. 
directJe Zuid·Holiand. De activiteit is m .• .r.-beoordelings
plichtig op grand van de Wet milieubeheer. De Inlti.tief· 
nemer heelt besloten de beoordeling ruet te vragen en 
vrljwiUig een m.e.r.-procedure te doorlopen.Voord.t de 
vergunnlngaanvragen In behandeling kunnen worden 
genomen dlent door de initiatiefnemer het Milieuelfect
rapport (MER) te worden opgesteld en vervolgens met 
genoomde aanvragen te worden Ing'ediend. Gedeputeerde 
Staten en Rijkswaterstaat. directie Zuid-Holland, zullen 
de richtlijnen, waaraan het MER zal moeten voldoen. 
vaststellen. 

INSPRAAK 
Eenieder kan opmerkingen met betrekking tot de inhoud 
van de op te stellen richtiijnen kenbaar m.ken aan het 
college van Gedeputeerde Staten Van Zuid·Holland. 
Oit COllege coordineert de voorberelding en de behande1ing 
van deze m.e.r-procedure. 
Opmerkingen kunnen tot en met 23 april 2001 schriftelijk 
worden ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten 
van Zuid·Holland, Postbu, 90602, 2509 LP Den Haag, onder 
vennelding van DWM 2001/2243. 

Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt als 
u daar in een apane briefbij de, van persoonlijke gegevens 
ontdane, schrlftelijke opmerkingen om vraagt. 

INZAGE 
De startnotitie voor de m.e.r,-pro<:edure lIgt met ingang 
van 26 maart 2001 tot en met 23 april 2001 op werkdagen 
terlnzage: 

tijdens Jcantooruren bi) d. dlrectie Water en Milieu 
van de provinde Zuld-Holland. kamer 0516, 
Zuid·Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr, (070) 4417324; 
tijdens kantoortll"'n blj Rljkswaterstaat. 
dlrectie Zuid·Holland, Gebouw De Maas, afdeling AWU, 
Boompjes 200 te Rotterdam, te1.nr. (010) 4026402; 
van 09.00-16.00 uurbij Gerneentewerken Rotterdam, 
Europolntcomplex, toren 3, afdeling Milieubeleid, 
kamer 174, Galvanistraat 15 te Rotterdam, 
tel.nr, (010) 4894597; 
tijdens opertingstijden in de bibllotheek van het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer, Rijnstraat 8 te Den Haag, 
tel.nr. (070) 3393939; 
tijdens openingstijden in de Openbare Bibliotheek van 
Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam, 
tel.nr. (010) 2816100; 
tiJdens kantooruren bi) DQ.IR MIlieudienst Rijnmond, 
Kamer 422, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam, 
tel.nr, (010) 2468418; 
van 08.30-12.30 uur In het gem .. ntehuis van Rozenburg, 
afdeling Openhare Werlcen 8< MIlieu, Jan van Goyenstraat 1 
te Rozenburg, tel.nr, (0181) 212300; 
van 09.00-15.00 uur In het gemeentehuis van Spijkenisse, 
bl) de voorllchtingsbalie, Raadhuislaan 106, 
te Spijkenisse, telm, (0181) 696969; 
van 08.3().12.30 uur op het Stadskantoor van Brielle, 
Slagve1d 36 te Brielle, te1.nr. (0181) 471111; 
tijdens kantooruren op de hulpsecretarie Pernis, 
Vroomstraat 14 te Pernis, tel.nr. (010) 2954848. 

Buiten genoomde uren is Inzag. van de stukken mogelijk na 
telefonuche afSpraak. 

INLlCHTINGEN 
Voor Inlichtingen en inhoudelijke opmerkingen met 
betrekking tot deze procedure kunt u contact opnemen met 
de heer H.D. Oosthoek. tel.nr. (070) 4417644. 

DWMI078 

~ 
1:1 
1:1 ... 

... I'll 
I:I(I'Q 

@ 

00< 1"1" ... 
I» 1:1 
I»(I'Q 
&t< () I» 
o 1:1 
= ~ 
;.t @ 
1:1 1"1" 
I"I"@ 

1:1 :::t 
"I 1:1 • N 
C1II» 
"'I(I'Q 

@ 

~• @ 
~(I'Q .(I'Q 
~ ... 
I-'~ 
S ~ 
= 1:1 
"I ~ 
I"I"@ 

~I'II 
01"1" 
01» 
~:+ 

1:1 
o 
1"1" ... 
1"1" .... 
@ 

b:f ..... 
c... 

~ 
tv 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Akzo Nobel Base Chemicals B.V. 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (coordinerend), 
DCMR Milieudienst Rijnmond, Rijkswaterstaat Directie ZUid-Holland 

Besluit: vergunningverleningen op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: D 21.6 

Activiteit: Akzo heeft het voornemen om de chloorproductiecapaciteit op 
haar productielocatie in Rotterdam-Botlek uit te breiden met 150.000 
ton/jaar tot 500.000 ton/jaar. Hiermee wordt het mogelijk om aan de extra 
vraag naar chloor in regio Rijnmond te voldoen en de chloortransporten van 
andere productielocaties in Nederland naar Rotterdam terug te dringen. 
Voor een productieuitbreiding van een dergelijke omvang geldt een m.e.r.
beoordelingsplicht. Akzo heeft echter besloten de milieueffecten direct in een 
milieueffectrapport (MER) te beschrijven. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie:21 maart 200 I 
richtlijnenadvies uitgebracht: 25 mei 2001 

Bijzonderheden: De Commissie acht een gedegen motivering van de uitbrei
ding van het chloorproductiebedrijf te Rotterdam-Botlek van belang. Het MER 
dient een overzicht te bevatten van de te verwachten effecten op het milieu 
van de uitbreiding van de chloorproductie en de altematieven. Naast de ex
terne veiligheid (zowel van de productielocatie als van de op- en overslag) zijn 
de emissies naar de lucht en naar water van groot belang. 
Daarnaast acht de Commissie het van belang dat de chloortransporten van 
Delfzijl en Hengelo naar de chloorproductielocatie te Rotterdam-Botlek - vol
gens de startnotitie ook na uitbreiding van de chloorproductie noodzakelijk
worden beschreven. Hierbij dient ingegaan te worden op de aan de chloor
transporten verbonden risico's, met onderscheid naar de twee onderscheiden 
fasen in de uitbreiding van de chloorproductie. In het MER dienen mogelijk
heden beschreven te worden om de chloortransporten van de Akzo produc
tielocaties te Delfzijl en Hengelo naar de locatie Rotterdam-Botlek te minima
liseren of zelfs geheel te ondervangen. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr. B.J .M. Ale 
ir. J.W. Assink 
ir. H.S. Buijtenhek 
ir. M.M. U. van Dis (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. M.P. Laeven. 



BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

l. 20010423 Zuid -Hollandse Milieufederatie Rotterdam 20010424 

2. 20010405 H. van Driel Rotterdam 20010424 

3. 20010423 Regionale H ulpverleningsdienst Rot- Rotterdam 20010426 
terdam-Rijnmond 

4. 20010423 Ministerie van Volkhuisvesting. Rijswijk 20010509 
RUimtelijke Ordening en Milieube-
heer. Inspectie Milieuhygiene Zuid-
West 


