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Geacht College, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER) 
ten behoeve van de besluitvorming over Uitbreiding Slibverwerking Noord-Brabant met 
een vijfde verbrandingslijn, Moerdijk. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies 
van de Commissie aan. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit 
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt 
toegestuurd. 

Hoogachtend, 
 
 
 
drs. L. van Rijn-Vellekoop 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Uitbreiding Slibverwerking Noord-Brabant 
met een vijfde verbrandingslijn, Moerdijk 
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Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieuef-

fectrapport over Uitbreiding Slibverwerking Noord-Brabant met een vijfde ver-

brandingslijn, Moerdijk, 

uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant door de Commissie 

voor de milieueffectrapportage; namens deze 

de werkgroep m.e.r. 
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1. INLEIDING 
De N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk heeft het voornemen 
om de huidige inrichting met vier verbrandingslijnen met één verbrandingslijn 
uit te breiden. Voor deze uitbreiding is een vergunning nodig op grond van de 
Wet milieubeheer (Wm) waarvoor Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
bevoegd gezag zijn. Daarnaast is een vergunning nodig op grond van de Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) en de Wet op de waterhuishou-
ding (Wwh). Bevoegd gezag voor lozingen op de riolering is het Waterschap 
Brabantse Delta en bevoegd gezag voor inname van en lozing op oppervlakte-
wateren is Rijkswaterstaat. Ten behoeve van de besluitvorming over de Wm, 
Wvo en Wwh vergunningen is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. 
 
Bij brief van 23 juni 2006 heeft de provincie Noord-Brabant (als coördinerend 
bevoegd gezag) de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de 
gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het opgestelde MER1. Het 
MER is op 30 juni 2006 ter inzage gelegd2. Het 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' ge-
noemd. De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en ad-
viezen4, die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen en heeft deze betrokken 
bij haar advies. 
 
Op grond van de Wet milieubeheer toetst de Commissie: 
 aan de richtlijnen van het MER; 
 op eventuele onjuistheden; 
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER. 
 
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen 
zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na 
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve ver-
melding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomin-
gen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is 
om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over de 
uitbreiding. 
 
Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiële tekort-
koming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekort-
komingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen 
worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze 
werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken be-
perkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt 
belang. 

                                                

1 Zie bijlage 1. 
2 Zie bijlage 2. 
3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 
4 Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan. 
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2. OORDEEL OVER HET MER EN AANBEVELING 

2.1 Algemeen 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aan-
wezig is. Het MER biedt goede en bruikbare informatie om het milieubelang 
een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. 
 
De energetische vergelijking tussen de uitbreiding met een 5de verbrandings-
lijn en het meestoken van slib in een kolencentrale wordt in het MER margi-
naal behandeld. In het MER wordt wel terecht de conclusie getrokken dat 
meestoken van slib in een kolencentrale energetisch gunstiger kan zijn als het 
voordrogen van slib niet nodig is. 

2.2 Aanbeveling 

Monitoring van temperatuur 
De verbrandingstemperatuur boven in het wervelbed is bepalend voor de 
emissies. Bij lage oventemperaturen, al dan niet in combinatie met een hoge 
zuurstofconcentratie, zal er meer N2O gevormd en geëmitteerd worden. Voor 
een optimale verbranding, waarbij de totale uitstoot van N2O, NO, CO en SO2 
minimaal is, is een constante hoge temperatuur nodig van boven de 850 oC. 
 
■ De Commissie beveelt aan om de temperatuur en zuurstofconcentratie in de uit-
brandruimte van het wervelbed te monitoren zodat een optimale verbranding met een 
minimale uitstoot van N2O, NO, CO en SO2 gewaarborgd wordt. 
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BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in Staatscourant nr. 125 d.d. 30 juni 2006 

 

 



 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: N.V. Slibverwerking Noord-Brabant 
 
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (coördinerend  
bevoegd gezag), Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat directie Zuid-
Holland 
 
Besluit: vergunningen van de Wet milieubeheer (Wm), Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren (WVO) en de Wet op de waterhuishouding (Wwh) 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C 18.4 
 
Activiteit:  
De N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk heeft het voornemen 
om de huidige inrichting met vier verbrandingslijnen met één verbrandingslijn 
uit te breiden. 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 5 augustus 2005 
richtlijnenadvies uitgebracht: 4 oktober 2005 
kennisgeving MER: 30 juni 2006  
toetsingsadvies uitgebracht: 14 september 2006 
 
Bijzonderheden:  
De N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk heeft het voornemen 
om de huidige inrichting met vier verbrandingslijnen met één verbrandingslijn 
uit te breiden. Voor deze uitbreiding is een vergunning nodig op grond van de 
Wet milieubeheer (Wm) waarvoor Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
bevoegd gezag zijn. Daarnaast is een vergunning nodig op grond van de Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) en de Wet op de waterhuishou-
ding (Wwh). Bevoegd gezag voor lozingen op de riolering is het Waterschap 
Brabantse Delta en bevoegd gezag voor inname van en lozing op oppervlakte-
wateren is Rijkswaterstaat. Ten behoeve van de besluitvorming over de Wm, 
Wvo en Wwh vergunningen is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. 
 
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwe-
zig is. Het MER biedt goede en bruikbare informatie om het milieubelang een 
volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. Daarbij heeft de 
Commissie nog de aanbeveling om de temperatuur en zuurstofconcentratie 
om in de uitbrandruimte van het wervelbed te monitoren zodat een optimale 
verbranding met een minimale uitstoot van N2O, NO, CO en SO2 gewaar-
borgd wordt. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
dr. ir. F.G. van den Aarsen 
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter) 
drs. P.C. van Veen 
 
Secretaris van de werkgroep: 
drs. B.F.M. Beerlage 
 



 

 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

1.  20060803 VROM-Insprctie Regio Zuid Afval Eindhoven 20060824 
2.  20060714 Rijkswaterstaat Zuid-Holland Rotterdam 20060825 
 



 

 



 

 

 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding 
Slibverwerking Noord-Brabant met een vijfde verbrandingslijn, 
Moerdijk 

De N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk heeft het 
voornemen om de huidige inrichting met vier verbrandingslijnen 
met één verbrandingslijn uit te breiden. Voor deze uitbreiding is 
een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer (Wm) 
waarvoor Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd 
gezag zijn. Daarnaast is een vergunning nodig op grond van de 
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) en de Wet op de 
waterhuishouding (Wwh). Bevoegd gezag voor lozingen op de 
riolering is het Waterschap Brabantse Delta en bevoegd gezag 
voor inname van en lozing op oppervlaktewateren is 
Rijkswaterstaat. Ten behoeve van de besluitvorming over de Wm, 
Wvo en Wwh vergunningen is een milieueffectrapport (MER) 
opgesteld. 
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