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Persbericht 

Omgevingsvergunning en waterwetvergunning voor het 

verwerken van afval door Lyondell te Rotterdam 

Nog geen volledig beeld milieueffecten 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het verwerken van afval 

door Lyondell Chemie Nederland B.V. op de Maasvlakte beoordeeld. Zij vindt het 

rapport nog niet volledig. Belangrijke basisinformatie is onvolledig of onvol-

doende helder beschreven, zoals de milieueffecten van de huidige verwerkings-

installatie en de samenstelling van afvalstoffen. De milieugevolgen zijn daardoor 

onvoldoende helder in beeld gebracht en mogelijk onderschat. 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer, in dit geval Lyondell Chemie Ne-

derland B.V. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en 

hebben hun taak om over de vergunning te besluiten gedelegeerd aan DCMR Milieudienst Rijnmond. De 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is het bevoegd gezag voor de waterwetvergunning. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

Het project 

Lyondell Chemie Nederland B.V., gevestigd op de Maasvlakte, wil het door het bedrijf 

geproduceerde afvalwater en twee brandbare afvalstromen zelf gaan verwerken. Deze 

(gevaarlijke) afval(water)stromen worden momenteel door het afvalverwerkingsbedrijf 

AVR verwerkt. Voordat besloten wordt over de omgevingsvergunning en de waterwet-

vergunning worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

De DCMR heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

Het advies 

In het rapport ontbreekt belangrijke basisinformatie die nodig is om de milieugevolgen 

van afvalverwerking door Lyondell te kunnen beoordelen. Zo is onvoldoende duidelijk 

wat de milieueffecten zijn van de verwerking van de afvalstromen door Lyondell ten 

opzichte van een situatie waarbij AVR de afvalstromen van Lyondell blijft verwerken. 

Verder ontbreekt in het rapport een actuele en heldere presentatie van de samenstelling 

en omvang van de te verwerken afvalstoffen. Het verwerkingsproces is ook onvol-

doende inzichtelijk. Doordat deze informatie ontbreekt zijn de milieugevolgen onduide-

lijk en mogelijk onderschat. De Commissie vindt het belangrijk dat deze milieu-informa-

tie beschikbaar is voorafgaand aan de besluiten over de vergunningen, zodat hier re-

kening mee gehouden kan worden. 

De DCMR heeft aangeven het rapport te laten aanpassen en de Commissie hierover 

opnieuw om advies te vragen. 
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