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i. INLEIDING

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ontvngen op 10 juli 2006 van Peutz BV,

namens Van Vliet Recycling een startnotitie ingevolge de Wet milieubeheer ten

behoeve van een op te stellen Milieueffectrapport voor de uitbreiding van de capaciteit

van het composteerbedrijf aan het Oranjekanaal 45 te Hoek van Holland. Van Vliet

Recycling heeft het voornemen om de hoeveelheid te composteren organisch afval van

100.000 ton per jaar naar 214.500 ton uit te bereiden. Krachtens de Wet mileubeheer

en het Besiuit m.e.L, onderdeel D, de categorieën 18.2 en 18.3, is deze activiteit

m.e.r.-beoordelingsplichtig. Daarnaast heeft de initiatiefnemer het voornemen om

diverse overige stromen afvai te bewerken en werken met een totale omvang van

181.000 ton per jaar en om zand en potgrond met een hoeveelheid van 5.000 ton op

jaarbasis in te nemen. Na overleg met de provincie heeft de initiatiefnemer besloten

een m.e.r.-procedure te volgen.

De startnotitie heeft van 21 augustus 2006 tot en met 18 september 2006 ter inzage

gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingezonden. Het hoogheemraadschap

van Delfland heeft op 13 september een brief gezonden over de inhoud van de vast te
stellen richtlijnen. Deze brief is tevens ter kennis gesteld aan de Commissie voor de

milieueffectrapportage. De commissie heeft op 23 ok1ober 2006 haar advies voor de
richtljnen aan Gedeputeerde Staten uitgebracht. Op grond van dit advies zijn de

richtlijnen met een enkele aanvullng vastgesteld.



11. RICHTLIJNEN

Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de vergunningverlening op basis

van de Wet mileubeheer (Wm). Het hoogheemraadschap is bevoegd gezag voor de
vergunningverlening op grond van de Wet verontreiniging oppervlak1ewateren (Wvo).

Ten behoeve van de vaststellng van de richtlijnen heeft de Commissie voor de

milieueffectrapportage op 23 ok1ober 2006 aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

een advies uitgebracht. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben in de

hoedanigheid van coördinerend bevoegd gezag mede namens het hoogheem-

raadschap van Delfland de volgende richtljnen vastgesteld. Aan de hand van de

richtlijnen dient door Van Vliet Recycling het MER te worden opgesteld.

Het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage is de basis van de

richtlijnen. Het advies van de commissie samen met de onderstaande aanvullng

vormen de richtljnen voor het opstellen van het MER voor de uitbreiding van de

capaciteit van Van Vliet Recycling te Hoek van Holland.

AIl!vullng
In aanvullng op het gestelde in paragraaf 5.3 van het advies van de Commissie voor

de milieueffectrapportage dient, zoals vermeld in de brief van het hoogheemraadschap

van Delfland van 13 september 2006, in het MER ook inzicht te worden geboden in

concentraties en vrachten van de volgende parameters in het influent en effluent van

de afvalwaterwaterzuiveringsinstallatie: SZV, NKj, zware metalen, N-totaal en

bestrijdingsmiddelen.
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Geacht college,

Met bovengenoernde brief stelde u (als coördinerend bevoegd gezag) de Commissie

voor de mileueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid een advies voor richtlijnen uit

te brengen voor een milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over

Van Vliet Recycling te Hoek van Holland.

Overeenkomstig artikel 7.14 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

totstandkoming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik

maak1 van haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde
richtlijnen krijgt toegestuurd.

Hoogachten

,
""

drs. H.G. Ouwerkerk

Voorzitter van de werkgroep m.e.L

Van Vliet Recycling te Hoek van Holland



Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Van Vliet Recycling te Hoek van Holland

Advies op grond van artikel 7. 14 van de Wet milieubeheer voor het milIeueffectrapport

over Van Vliet Recycling te Hoek van Holland,

uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (als coördinerend bevoegd

gezag) door de Commissie voor de milieueffectrapportage; namens deze

de werkgroep m.e.r.

Van Vliet Recycling te Hoek van Holland,

de secretaris /)

~ø' (1 Q - ----~
.tc ~¿i~:r. -- - -

'-;Jl~r; ~R Dijk/-- I~//

de voorzitter

,
dm f; G. O~JJ::Fkc¡k ..

Utrecht, 23 oktober 2006
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1. INLEIDING

Van Vliet Recycling te Hoek van Holland (initiatiefnemer) is voornemens de

verwerkingscapaciteit van composteerbaar materiaal te vergroten van 100.000 naar

214,500 ton op jaarbasis. Daarnaast heef! de initatiefnemer het voornemen om diverse

overige stromen afval te bewerken en verwerken met een totale hoeveelheid van

181.000 ton op jaarbasis en om de producten zand en potgrond met een hoeveelheid

van 5.000 ton op jaarbasis in te nemen.

Ten behoeve van de besluitvorming Over vergunl1ingverlening in het kader van de Wet

mileubeheer (bevoegd gezag zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland)

en de Wet verontreiniging oppervlak1ewateren (bevoegd gezag is het hoogheem-

raadschap van Delfland) wordt een mileueffectrapport (MER) opgesteld.

Sij brief van 15 augustus 2006 heeft de provincie Zuid-Holland (coördinerend bevoegd

gezag) de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld

om advies uit te brengen over de richtlijnen voor het MER'. De m.e.r.-procedure ging

van start met de kennisgeving van de startnotíie in de Hoekse krant, de Maaskoerier

en 't Hele Westland2

Dit advies is opgesteid door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. - verder
aangeduid als 'de Commissie". Het bedoelt aan te geven welke informatie het MER

moet bieden om het milieu belang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. De

Commissie bouwt in haar advies voort op de startnotite. Dat wil zeggen dat dit advies

niet zelfstandig leesbaar is, maar in combinatie met de startnotitie moet worden

gelezen,

Via de provincie Zuid-Holland heeft de Commissie kennis genomen van het ingediende

advies van het Hoogheemraadschap van Delfland en deze betrokken in haar

advisering.

,
2

3

4

Zie bijlage 1.
Zie bijlage 2.
Zie voor de samenstelling bijlage 3.
Zie bijlage 4.



De Commissie heeft bij het opstellen van haar advies, naast de startnotitie, kennis-

genomen van;

'Beleidsregels voor de geuraanpak in het kerngebied van Rijnmond', Provincie

Zuid-Holland, juli 2005;

'Nota van beantwoording geuraanpak kerngebied Rijnmond' , provincie

Zuid-Holland, juli 2005.



2. HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES

De Commissie beschouw! de volgende punten als essentiële informatie in het

mileueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het
meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie

ontbreek/:

Awal
Het MER dient een heldere beschrijving te bevatten van de te verwerken stromen en

de processtappen, die deze stromen ondergaan, en de reststoffen die daarbij

vrijkomen. Maak inzichtelijk dat de bewerking van afvalstromen gecontroleerd en

verantwoord verloopt.

Geur
Maak in het MER inzichtelijk hoe productie-uitbreiding kan samengaan met

vermindering van geur(hinder). Schenk ook uitdrukkelijk aandacht aan (oorzaken van)

geurhinder in de huidige en toekomstige situatie.

Samenvatting
Het MER moet voorzien zijn van een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is

voor burgers en geschik1 is voor bestuurlijke besluitvorming.



3. ACHTERGROND EN BESLUITVORMING

3.1 Achtergrond, probleemstellng en doel

De startnotiUe (paragraaf 1.2) geeft aan dat de uitbreiding noodzakelijk Is

aangezien:
een rendabel proces alleen nog mogelijk is door substantiële verhoging van

de composteercapacIteit gecombineerd met de be- en verwerking van overige

afvalstoffen;

er een toename is van aan glas- en tuinbouw gerelateerd composteerbaar

afval;

er een behoefte bij glas- en tuinbouwbedrijven is aan een centraal punt voor

het inleveren van diverse afvalstoffen,

Neem In het MER een kwantitatieve beschouwing van bovengenoemde noodzaak

op.

Geadviseerd wordt om in het MER een heldere beschrijving van de voor-

geschiedenis op te nemen (zie onder andere paragrafen 1.1 en 1,3 van de

startnolitie) .

3.2 Beleidskader

Beschrijf het relevante juridische en beleidsmatige kader en geef In het MER

tenminste een opsomming van de harde randvoorwaarden hieruit:

die bepalend zijn voor de keuze tussen alternatieven;

waaraan het voorkeursalternatief zeker moet voldoen.

3.3 Te nemen besluiten

Hoofdstuk 6 van de startnotile beschrijft de te nemen besluiten, te weten een

revisievergunning Wet milieubeheer (provincie Zuld-Holland/DCMR) en een

nieuwe vergunning Wet verontreiniging oppervlak1ewateren (hoogheemraadschap

van Delfland) .



4. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATElEN

4.1 Algemeen

Het initiatief wordt gekenmerk1 door een grote mate van variatie In te accepteren

afvalstoffen. Uit de startnolíie valt niet eenduidig op te maken welke afvalstoffen

exact worden bedoeld en welke bewerkingen elke afvalstroom apart ondergaat. In

het MER moet duidelijk gemaak1 worden op welke wijze de verwerking plaatsvindt
en zal gaan plaatsvinden. Aandacht is ondermeer nodig voor;

de juiste benaming, aanduiding en herkomst van afvalstoffen;

de wijze waarop besloten wordt een afvalstroom al of niet te sorteren of enkel

op te slaan;
een totale massabalans van de locatie;

de invloed van nieuw te composteren stromen op de huidige afzet van

compost;
het beleid ten aanzien van de administratieve organisatie en interne controle;

toetsing op basis van de minimum standaarden uit het Landelijk

afvalbeheerplan (LAP);

het verantwoord omgaan met asbesthoudende afvalstoffen.

Ga in op het procesverloop in de twee sorteerhallen. Hieruit moet duidelijk blijken

welke handelingen worden verricht, welke producten worden uitgesorteerd en
welke afvalstromen hiervoor in aanmerking komen.

Beschrijf nauwkeurig het toe te passen composteringsproces inclusief lucht-

behandeling. Ga in op de veranderingen ten opzichte van de huidige bedrijfs-

voering, Geef aan op welke wijze de kwalieit van de compost zal worden
gegarandeerd en dat productie-uitbreiding samen kan gaan met vermindering van

(geur)hinder.

4.2 Alternatieven

Beschrijf de variant biovergisting als een volwaardig alternatiefS

4.3 Nulalternatief

De startnotitie presenteert het basisalternatief. Het basisalternatief omvat het

nulalternatief aangevuld met een verdubbeling van de composteercapaciteit,

bewerking en verwerking van diverse afvalstromen en optimalisatie van de

werking van de huidige biofilers.

Zie pagina 19 van de startnotitis.



De Commissie deelt de visie van de Initiatiefnemer dat het nuialternatief, gezien

de doelstellng van de Initiatiefnemer, geen reëel alternatief Is. Het nulalternatief

vormt de basis voor de referentiesituatie (zie ook paragraaf 5.1 van dit advies).

4.4 Meest milieuvriendelijk alternatief (mma)

Een mma waarin de optimale milieumaatregelen zijn weergegeven behoort tot één

van de kwantitatief te beschrijven alternatieven. In de startnotitie staat dat uit een

onderlinge vergelijking van de varianten, zoals beschreven in paragraaf 3,2 van de

startnotitie, met de bijbehorende mileueffecten gekomen zal worden tot een
beschrijving van een meest mileuvriendelijke alternatief. De startnotíle bevat

hiermee een aanzet voor het meest milieuvriendelijke alternatief (mma). Daarbij

moet het mma:

uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/of

verbetering van het mileu;
binnen de competentie van de Initiatiefnemer liggen.

De Commissie adviseert om bij het mma specifieke aandacht te besteden aan

optimalisatie van de aspecten geur, luchtkwaliteit, geluld en waterkwaliteit.

Het verwachte draagvlak of een eerder vastgeiegd budget mogen geen

argumenten zijn om oplossingsrichtingen met belangrijke mileuvoordelen bulten

beschouwing te laten bij de ontwikkeling van een mma.



5. HUiDiGE SITUATIE, AUTONOME ONTWIKKELING EN MILIEUEFFECTEN

5.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling

Beschrijf in het MER de huidige situatie plus de autonome ontwikkelingen als

referentiekader waartegen de effecten van de alternatieven en varianten moeten
worden beschreven en beoordeeld.

Sij de beschrijving van de autonome ontwikkelingen kan worden uitgegaan van de

ontwikkeling van de 2e-ontsluitingsweg, welke tot doel heeft een betere

aansluiting op de A20 te bieden, die tussen 2005 en 2010 gereed zal komen.

Hiervoor is een MER is afgerond en het voor Van Vliet relevante deel is

vastgelegd in het bestemmingplan.

Daarnaast dient rekening te worden gehouden met het transformatiegebied ten

noordoosten van de locatie waar woningen zijn gepland. Hettransformatiegebied

valt binnen de geurcontour, zoals aangegeven in de startnotitie. Het

bestemmingsplan hieromtrent is nog niet vastgesteld. In het MER dienen de

situaties, waarbij deze ontwikkeling wel, niet of deels gerealiseerd zal gaan

worden, te worden beschreven.

5.2 Geur

In het MER dient ten aanzien van het aspect geurhinder in ieder gevall1et

volgende te worden beschreven:
een overzicl1t van de verscl1i1ende geurbronnen in de huidige situatie en
toekomstige alternatieven en varianten, waarbij met name aandacl1t moet
worden besteed aan l1et omzetten van de composthopen van de voor-

composteervelden naar de nacompostering, het afzeven en meteorologische

omstandigheden;
inzicht in de relatieve bijdrage aan de totale geuremissie en geurimmissie van

de diverse bronnen in de huidige situatie en toekomstige alternatieven en

varianten door middel van verspreidingsmodellen;

welke bronnen/bedrijfsomstandigheden op basis van ervaring het belangrijkst

zijn voor de hinder in de omgeving (bijvoorbeeld het omzetten van de

composteringshopen);
situering van geurgevoelIge objecten in de omgeving;

in hoeverre te beschrijven alternatieven/Varianten het ontstaan van geurhinder

kunnen voorkomen, zoals die soms optreedt in de huidige situatie:

hoe de huidige situatie en toekomstige alternatieven en varianten zicl1

verhouden tot het beoordelIngskader 'Geuraanpak Kerngebied Rijnmond',



5.3 Water

De waterzuivering van Van Vliet is door middel van een persleiding rechtstreeks

verbonden met de waterzuivering van het waterschap Delfland.

Het MER dient inzicht te geven in het volgende:6

de capaciteit en belasting van de waterzuivering van Van Vliet in de huidige

situatie en toekomstige alternatieven en varianten;

de effecten van het inilatief op de hoeveelheden, kwaliteit en het proces van
de zuivering door middel van overzichten van de concentraties en vrachten

van de kenmerkende parameters;
de huidige en toekomstige te verwachten inert stikstof- en CZV-gehaltes in de

lozing van de waterzuivering en welke maatregelen getroffen gaan worden om

te hoge gehaltes te voorkomen en te verminderen. Hierbij zijn de

seizoensinvloeden een specifiek aandachtspunt.

5.4 Geluid

De Commissie beveelt aan om alle varianten en alternatieven te toetsten aan

zowel de huidige vergunde geluidsruimte, als aan het aanwezige 'referentieniveau

van het omgevingsgeluid'.

Maak daarbij een bijdrageanalyse van geluidsbronnen voor enkele meest

representatieve waarneempunten. Geef een betrouwbaarheidsanalyse van de

gevonden onderzoeksresultaten (modelgevoeligheidsanalyse).

Naast de vaststellng van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximaal

geluidsniveau dient in het MER aandacht geschonken te worden aan mogelijk

optredend tonaal en impulsachtig geluid in de geluidsgevoelIge omgeving.

De geluidsbelasting wordt bepaald voor de dag, avond en nachtperiode op de

relevante woningen (inclusief de bedrijfswoningen), de grens van potentiële

nieuwbouwlocaties en de omringende natuurgebieden Korten Bronnen en

Staelduinse Bosch.

Daarnaast adviseert de Commissie de geluidsbelastingscontouren vast te stellen

in termen van een etmaal geluidsbelasting in stappen van 5 dS met als

ondergrens de 45 dB(A) etmaalwaarde, ten minste voor de huidige situatie, het

MMA en de voorkeursvariant.

ij Zie advies van Hoogheemraadschap van Delfland d.d. 13 september 2006 (nr. 1 van bijlage 4).



Verder dient in kwantitatieve zin aandacht geschonken te worden aan mogelijke

invloed van het (toenemende) transporterkeer voor zover dit plaats vindt buiten

de inrichting, door of langs geluidsgevoelige bestemmingen (routes), voor zover

deze duidelijk kan worden toegewezen aan de inrichting. Ga daarbij tevens in op

mogelijk optredende trillngshinder/gebouwschade.

Geef voor elke variant en alternatief aan welke maatregelen getroffen worden om

de geluidsbelasting te reduceren.

De geluidsbelasting zal in de toekomst in de uniforme Europese dosismaat lo"
moeten worden uitgedruk1. Geef tenminste op kwaliatieve wijze inzicht in de

mogelijke consequenties hiervan.

5.5 Lucht

Het MER moet inzicht geven in de huidige en toekomstige situatie van de

luchtkwaliteit bij autonoom beleid en bij realisatie van het initiatief. Beschrijf in het

MER de gevolgen van het initiatief voor de luchtkwaliteit, onafhankelijk of sprake

zal zijn van normoverschrijding of niet. Voer een modelberekening uit voor de

toetsing aan de eisen van het Sesluit LuchtkwalIteit (Sik) 2005 of van de ten tijde

van het verschijnen van het MER relevante wet- en regelgeving. De keuze voor

een specifiek rekenmodel moet worden gemotiveerd. De beperkingen verbonden

aan de gekozen methode en de representativiteit van gebruikte modelinput (zoals

activiteitsgegevens, emissiefactoren en meteorologische gegevens) en model-

aannames (ten aanzien van bijvoorbeeld verspreiding en omzetting van lucht-

verontreiniging in de atmosfeer) moet beschreven worden. Onzekerheidsmarges

in de eindresultaten, alsook in de berekende achtergrondconcentraties en de

effecten van mitigerende maatregelen moeten gepresenteerd worden.

In een MER moet inzicht worden gegeven in de concentratieniveaus en

overschrijdingen van grenswaarden voor fijn stof (PM10) en N02 (en plan-

drempels' voor N02) door middel van contourenkaarten op basis van model-

berekeningen, zowel bij autonome ontwikkeling als bij uitvoering van de voor-

genomen activiteit.

Opgemerk1 kan worden dat in de regel de grenswaarden voor de overige stoffen

uit het Bik 2005 (S02' CO, Pb en benzeen) niet zullen worden overschreden.

Gezien recente jurisprudentie beveelt de Commissie echter toch aan de concen-

traties van deze stoffen en de toetsing daarvan aan de grenswaarden op te

nemen in het MER. Deze beoordeling kan ook eventueel kwalitatief worden

uitgevoerd.

De verwachting is dat binnen afzienbare termijn de Europese Unie grens- dan wel

streefwaarden zal vaststellen voor PM2.s.

Overschrijding van plandrempels is toegestaan, maar verplichten wel tot het opstellen vaneen
verbeterplan.



De gevolgen van het initiatief voor de PM'.5-concentraties zullen dan ook ten-

minste kwalitatief moeten worden beschreven aan de hand van bijvoorbeeld de

aard van de processen en technieken, Geef daarom, indien maatregelen

genomen worden om de PMwconcentraties te reduceren, tevens aan hoe deze

maatregelen uitwerken voor de PM,,5-concentraties.

Geef inzicht in de mate waarin bio-organisch materiaal, zoals bijvoorbeeld

ziek1ekiemen, bacteriën, schimmels, e.d., vrij kan komen en welke risico's dit met
zich mee kan brengen voor de volksgezondheid.

5.6 Afval

Seschrijf de af te voeren afvalstoffen naar aard en hoeveelheid, en de verdere

bewerking of eindverwerking hiervan.

5.7 Natuur

Soorlenliescherming
Geef aan welke effecten worden verwacht op de staat van instandhouding van de

in of nabij het plangebied voorkomende soorten, die zijn beschermd op grond van

de Flora- en faunawet (Ffw) met nadruk op de soorten van Tabel 2 en Tabel 3

(AMvB Flora- en faunawet). Ga hierbij speciaal in op de zeldzame soorten.' Geef
hierbij ook aan welke beschermde soorten op de zogenaamde Rode lijsten staan.

Geef aan of voor het voornemen een ontheffing van de Minister van Landbouw,

Natuur en Visserij vereist is op grond van artikel 75 Ffw. Indien die vereist is,

motiveer dan in het MER op grond waarvan verondersteld wordt dat ontheffing

verleend zal worden. Geef in het MER beknopt aan welke beschermde planten- of

diersoorten voorkomen in of nabij het plangebied.

Gebiedsbescherming
In de startnotitie worden de natuurgebieden de Korten Sronnen en de Staelduinse

Bosch genoemd. De beschermde status van deze gebieden dient in het MER

aangegeven te worden, alsmede de mogelijke gevolgen en de consequenties

daarvan.

Deze staan in bijlage IV van de Habitatrichtljn en in bijlage 1 van het Besluit houdende wijziging
van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de
Flora- en faunawet (Ffu) en enkele andere aanwijzingen (AMvB artikel 75 Ffw).



6. VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN EN LEEMTEN IN MILIEU-INFORMATIE

Voor de onderdelen 'vergelijking van alternatieven' en 'leemten in milieu-

informatie' heeft de Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke

voorschriften.



7. EVALUATIEPROGRAMMA

In het geval van verwerking van verontreinigd water in de zuiveringsinstallatie

dient gemonitord te worden op belangrijke parameters, zoals bestrijdingsmiddelen,

inert stikstof en CZV,

Daarnaast dient bij de evaluatie aangegeven te worden hoe feitelijk de be- en

verwerking van de diverse afvalstoffen verloopt.



8. VORM EN PRESENTATIE

Het hoofd rapport van het MER moet de nodige informatie bevatten, waarbij

verwezen kan worden naar bijlagen. In het MER dient recent kaartmateriaal met

duidelijke legenda te worden gebruik1. Op minstens één kaart moeten alle

topografische namen, die in het MER worden gebruik1, goed leesbaar zijn

weergegeven.



9, SAMENVATTING VAN HET MER

De samenvalling is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door

besluitvormers en insprekers. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht.

De samenvalling moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede
afspiegeling zijn van de inhoud van het MER.





BIJLAGEN

bij het advies voor richWjnen voor het mileueffectrapport

Van Vliet Recycling te Hoek van Holland

(bijlagen 1 l/m 4)



BIJLAGE 1

Brief van het bevoegd gezag d.d. 15 augustus 2006 waarin de Commissie
in de geiegenheid wordl gesteld om advies uitte brengen
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IBIJLAGE2

Kennisgeving van de startnotitie Ven Vilet Recycling te Hoek van Holland in de Hoekse krant, de
Maaskoerier en 't Heia Westiand

d.d. 17 augustus 200

provincie HOLLAN D
ZV Ihkndinnking

Inspraak staii:otitle :mm~eff.edraport~

ünde.:erp
Giedeputeerde Staü:n van Zuid-Ho1Jand he.bbtn. reik behoevt 'lat, een op te stellen Mileud'fectt2.ppo!t
(l\1ER), op io juli :wo6 een slariolitie omvigen 'T.m Peutz bl., li-,IWenS Van Vliet RccycüngVQor
uithrórlligvilll de capaciteit vanher composrccrbcdrtjf aan het üraj0.!\Jl¡¡a!45 h' Hoek Wln
Holland, gemente Rotterdam. Herg¡¡¡¡t hierbij omM yolgend(~ llí¡:brt'dhg: de lioev"dheid ie
composttxen organisch ;¡ai "',lil LOO.OOO naal' 214.500 ton pci:jMr en de be- en vc:t\"erkíng v;m
18i.ooo ton JXr ja2-r wm diverst stomen afvaL.

M0.fOpma¡it
Door de provincie ZlJíd.Ho.lland wordt een 'Mer op ¡naii~ l)i;Jdd gevoerd. ~ grondgedachte híerv,¡m is
dat in.lim¡à etl proæduit. worden toegesnedeit op de belangrijkste gevo!geH 'lOOf het miJku, dl?
kt'Bzemúgelijkhcdcn van cie initüiticfnemer en Or. br.leidsvrijlieid v,in de bev()tgde iiistmities. In dat
kader achten wij Õ0V6Jgt'.tide miJtlhaspl~Cl:tl¡ ove¡wegeiid van belang; een motivatie \'an cie gewensté
afvalstromen met bijbehorende ¡¡C'.iv:tcitcn en de (br.¡icrJting: van ¡k) milieiig(tolgeri v;m de
voorgenomen uitbrt.iding, vooral mer.bettekkìi:,g tot de eini%ie v,m geur cn fijn stof.

Procedure
Voor deze ;ii;ivitcit m.oeten vergunningen op glond van de Wet mileubeheer (Wm) en Je íNt:
veronlleinigjng opiiei:a!¡tew;itereii (Wvo) werden aangevraagd bij resectieveItik Gei1epntt:erd!
Staten van t:uid-Holland en bet Hoogheemraadsdi.p van DeHlaiid. V(y.)ldat deze aanv,'agen in
bchatidding k(J!m~ti wonlen genomen dieiU door de initiatiefnemer voor deze .activiteit eell MER te
worden opgesteld. Gedeputeerde Staten v.an Z¡¡ü.i.Bolland coordiricæn de voorhereiding en de
beli,imleling van deze m.c.t-proi:cdiire. Gedepmeerde Staien Vim Zuid.Holland en het
Hoogh0."mrwsi:hap van Delfhuid zullen de rid:iUijrien t.-aststel1eii l('&ir",;iu het MER i.al mIJ-eten
voldoe.

Inr~1ge
De ~t,irtnotitie voor cte m.c.r..pmæduri: .ligt O1l?t ingang Võ:n aU¡nI~tas ;wo6 tot eii llt'l 13 ~e¡itemb~r
.2006 op wtrlid;igETi tr.r ìnr.age:

bij de Direnie Groen, Water en Milíeu Vaii de provincie Zuid-Holland. kam.er 1) 405, tiJMns
k;mtooruren, Zuid-Hollalldplein :t te De11 Hiù1g, telnr. (070) 44i n ~~;
in de deelgemeentesff.tet¡irie vaii HOt~k \'; Holl;id, vim 8.30-16.uo uur, Prìps HeiidrilttE'i!il16i.
tel.nr. (Ot74)31 51 3i;
bij de afdeliii, CQörmuaÛe Mi1t:utaken Rotteldani, Eiiropojnt Hl, kaim'rs.o4. "M 9.0::..6.0(. uur.
(na telefonisch/! Rfspra;¡kj, GaJvanistr;;it 15 t~ Rottiml.ai, leL,i!. (010) 489 61 9:i;
in het gem.eenteJijk lnformatiecentrm in het ;;i:adhui$ van Maassíui:i, ma tiin do Vim 8.00'17.00
uur er. van 19.00':11.00 uur. vr van 8.oÖ'i6.oo tlUl", td.r.r. (010) 593 19 3i;
in kmitoor 's-Gravenz.indevan de geme-ente Westlaiid. ma v~n 11.00'.16.u(J uur, di tjm vlvml9.oo-
'16.00 tltl, Var¡ Geesi:stra¡¡t 1, tänr. (0174¡ 67 36 73;
bij bet Hüogheem.radsrhap van Deliand, Vall 9,¡¡o-i~.oo uur eil van 14.00-16.QO Ulll, i)dfiechp,llk
:1:; t(~ Delf, td.1ir. (01sì 270 iB 00.

Buiten kantooruren is ínr.age van de sml:kei, mogelijk na te!efoiiisdie alspra,lÌ\

Zienswijzen
Een ieder kan tot en mi:t 113 septem.r ~o06 schrildijl, eii!ofniOi¡deJii¡g zijn :ien~wjjze over de
inhoud Wil de nog op te stenen richrlt¡nen mar ViJen b.rerig~n. Schriftd.\íke zitnruij.ie.n k'inr i:
indienen bij het college.van (*,h;ptlt~rde Sti"ten van Zuid-Holland, Postbus !SOi.M., Z5(i9lJ DeB Haag,
Daarbij km worden ve.rzod:it '.: pe!'soùli.Hjke gegevens niet beend te maken. Voor het na:ir YQL"en
òre.iige.n 'lau mondelinge zienswijzen kut u contact opnemen me! de heer ir.J.W. Gre,..üik, teLn-.
(070)4-41o936.

:',:'(,,):1-::-,:' \'n,,:¡;;,:-':~:,':::~'; i,t_gf~2ftK~'J.ii.Jt£m



BIJLAGE 3

Projeclgegevens

initiatiefnemer: Van Vliet Recycling te Hoek van Holland

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (Wet mileubeheer; coördinerend) en
Hoogheemraadschap van Delfland (Wet Verontreiniging Oppervlaktewater)

Besiult: vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging
oppervlak1ewateren

Categorie Gewi¡zigd Besluit m.e... 1994: 0 18.2 en 0 18.3

Activiteit: verwerkingscapaciteit van composteerbaar materiaal te vergroten van 100.000 naar
214.500 ton op jaarbasis, diverse overige stromen afval te bewerken en verwerken rnet een totale
hoeveelheid van 181.000 ton op jaarbasis en om de producten zand en potgrond met een
hoeveelheid van 5.000 ton op jaarbasis in te nemen

Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 21 augustus 2006

richtljnenadvies uitgebracht: 23 ok1ober 2006

Bijzonderheden:
De Commissie beschouW! de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

Afval
Het MER dient een heldere beschrijving te bevatten van de te verwerken stromen en de
processlappen, die deze stromen ondergaan, en de reststoffen die daarbij vrijkomen. Maak
inzichtelijk dat de bewerking van afvalstromen gecontroleerd en verantwoord verloop!.

Geur
Maak in het MER inzichtelijk hoe productie-uitbreiding kan samengaan met vermindering van

geur(hinder). Schenk ook uitdrukkelijk aandacht aan (oorzaken van) geurhinder in de huidige en

toekomstige situatie.

Samenslellngvan de werkgroep:
ir. J.G. Cuperus

Ir. W.J. van Doorn

ing. CA Nierop Azn.
drs. H.G, Ouwerkerk (voorzitter)

Secretaris van de werkgroep:
drs. A.R. van Dijk



BiJLAGE 11

lijst van inspraakreacties en adviezen

nr. datum persoon of instantie plaats datum van

ontvangst Cie.
m.e.f..-

1. 2006-09-13 Hoogheemraadscliap van Delftand Delft 2006-09-29




