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Voorwoord

In Brabant gaan wonen, werken en recreëren hand in hand. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Het
vraagt elke dag opnieuw onze inspanning om de economie te laten bloeien, onze unieke natuur te
behouden en tegelijkertijd te zorgen voor een prettige, gezonde leefomgeving. Ook voor het havenen industrieterrein is dat de opgave. ‘Groeien, in balans met ‘people, planet en profit’, is het
uitgangspunt van de Havenstrategie 2030.
Economische groei vraagt om extra aandacht voor leefbaarheid, natuur en milieu. In Duurzame
Verbindingen Moerdijk creëren gemeente, provincie, waterschap, Rijkswaterstaat en bedrijven een
gezamenlijk, inspirerend toekomstperspectief. Meer energie besparen en meer gebruik maken van
duurzame energie, bijvoorbeeld. Met als resultaat een volledig energieneutraal haven- en
industrieterrein in de toekomst. In 2014 is daarvoor onder meer gewerkt aan EnergyWeb. Bedrijven
wisselen warmte, stoom of CO2 uit, die vrijkomt tijdens de productieprocessen. Wat de een over
heeft, wordt door de ander nuttig gebruikt.
Ook op andere terreinen liggen er belangrijke opgaves. Werken en groeien aan de rand van drie
woonkernen, in een landschappelijk bijzondere, maar kwetsbare omgeving: aan het Hollands Diep,
tussen de Biesbosch en Natura 2000-gebieden. Daarvoor zijn innovatieve oplossingen vereist. En
daarvoor hebben we elkaar nodig: bedrijfsleven, overheid, burgers, natuur- en milieuorganisaties. In
2014 hebben zij gewerkt aan een omvattend Natuurmanagementplan, dat in 2015 is vastgesteld. Het
plan bevat slimme strategieën om de natuur te versterken en de leefomgeving van kwetsbare soorten
te beschermen en verbeteren. Het motto? Eerst de natuur versterken en zo ruimte creëren voor
nieuwe economische activiteit. Een uitstekende basis voor allerlei nieuwe natuurprojecten en
maatregelen in de komende jaren.
Ook in de in 2014 opgerichte Klankbordgroep Milieuklachten weten bedrijfsleven, overheid en
burgers elkaar goed te vinden. En ook voor hen is er werk aan de winkel. In 2014 is er 554 keer een
klacht ingediend, fors meer dan het jaar ervoor. De Klankbordgroep is in 2015 aan de slag gegaan en
werkt inmiddels aan een Verbeteragenda: een lijst van onderwerpen die de communicatie rondom
klachten kunnen verbeteren. Overigens is het aantal klachten in de eerste drie kwartalen van 2015
juist weer opvallend laag.
Er zijn mooie resultaten behaald in 2014. Maar dat is zeker geen reden om achterover te leunen. Wél
om ook komend jaar er de schouders weer onder te zetten. Want er is nog veel te bereiken en nog
meer te doen. Deze Milieumonitoringsrapportage - dit jaar in een nieuwe, publieksvriendelijke opzet legt niet alleen verantwoording af over de milieuprestaties in 2014. Het laat ook zien welke kansen er
liggen. En het helpt te bepalen of we op de goede weg zijn. Dat oordeel laat ik graag aan u als lezer. Ik
wens u veel leesplezier.
Johan van den Hout
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu van de provincie Noord-Brabant
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Samenvatting

Het Milieumonitoringsrapport 2014 monitort zes thema’s: water, lucht, natuur, afval, energie en
milieuklachten en hinder. Omdat een deel van 2014 een grote fabriek op het terrein een tijd lang stil
heeft gelegen, is het niet overal mogelijk een accurate vergelijking te maken met de cijfers van
eerdere jaren. Het rapport geeft aan op welke punten hiermee rekening gehouden dient te worden.
Afval
• In 2014 wordt 83% van de afvalstromen hergebruikt (nuttig toegepast), een stijging van 1% t.o.v.
2013. • De totale hoeveelheid afgevoerd afval is in 2014 met 9% gedaald. • Er wordt minder afval
verbrand (2%) en minder gestort (1%). • Onder de noemer ’EnergyWeb’ wisselen bedrijven op het
terrein warm water, stoom of CO2 uit, die vrijkomt tijdens productieprocessen. Dat draagt bij aan de
gewenste omslag naar de ‘circulaire economie’.
Natuur
• Het opgestelde Natuurmanagementplan 2030 geeft een goed beeld geeft van mogelijke kansen en
bedreigingen voor natuurontwikkeling in de toekomst. • De meeuwenpopulatie op het terrein is fors
verkleind, dankzij het meeuwenbeheerplan en actief maaibeheer.
Lucht
• De gemeten concentraties fijnstof, stikstofdioxide en benzeen zijn in 2014 gelijk gebleven of
afgenomen. • Over het algemeen is de invloed van het haven- en industrieterrein op de
luchtkwaliteit gelijk gebleven. • Er zijn in 2014 nieuwe eNoses geplaatst (26 op en rond het terrein op
dit moment), die o.m. bijdragen aan de opsporing (early warning) van bronnen van geuroverlast.
Geluid
• De geluidsnorm van 50 dB(A) is nergens overschreden. • Groeiambitie Havenschap (Havenstrategie
2030) vraagt in de toekomst om nieuwe oplossingen voor geluid en geluidbelasting.
Water
• Het waterverbruik is gedaald, met als voornaamste reden het (langduriger) stil liggen van een groot
bedrijf.
Energie
• In 2014 is becijferd dat 4,7% van de totale duurzame energieproductie in Nederland uit Moerdijk
komt (2013). • 9,5% van het totale energieverbruik door bedrijven wordt duurzaam opgewekt (2013).
• De totale hoeveelheid zelf geproduceerde duurzame energie is in 2014 licht gestegen. Dit draagt bij
aan een energieneutraal haven- en industrieterrein in de toekomst. • Het elektriciteits- en
aardgasverbruik en de CO2-emissies dalen flink. Aangenomen mag worden dat het stilliggen van een
grote fabriek deze laatste cijfers beïnvloedt.
Klachten en hinder
• In 2014 zijn 554 klachten geregistreerd: 33% meer dan in 2013. • In 2014 waren er 27 ‘klachtenclusters’: dagen waarop 5 of meer klachten op 1 dag binnen komen. • Bijna al deze klachten gaan
over geur. • Onduidelijk is wat de stijging van het aantal klachten over geur heeft veroorzaakt. • De
eerste drie kwartalen van 2015 daalt het aantal klachten aanzienlijk. • De Klankbordgroep
Milieuklachten, die in 2014 is ingesteld, gaat onderzoeken hoe er meer grip kan komen op de
oorzaken van de fluctuaties in de klachtenaantallen en of er een betere analyse mogelijk is tussen het
aantal klachten en geregistreerde incidenten.
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1.Inleiding
Haven- en industrieterrein Moerdijk
Duurzame Verbindingen Moerdijk
Op haven- en industrieterrein Moerdijk werken het Havenschap, overheidsorganisaties en bedrijven
al vele jaren samen aan een toonaangevend duurzaam haven- en industrieterrein Moerdijk.
Duurzaamheid betekent dat op haven- en industrieterrein Moerdijk een optimale balans ontstaat en
behouden blijft tussen ecologische, economische en sociale aspecten. Vanuit deze intentie is het
samenwerkingsverband Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM) ontstaan.

De partijen provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk, Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM),
Rijkswaterstaat, Waterschap Brabantse Delta en het Havenschap Moerdijk zijn vertegenwoordigd in de
stuurgroep Duurzame Verbindingen Moerdijk. Deze partijen streven gezamenlijk naar een toonaangevend
duurzaam haven- en industrieterrein Moerdijk. Op www.dvmoerdijk.nl is meer informatie te vinden over de
organisatie en activiteiten van DVM.

Milieumonitoringrapportage
Voor het uitvoeren van activiteiten zijn binnen DVM meerdere werkgroepen actief. Eén daarvan is de
werkgroep Monitoring. Al sinds 1999 wordt door deze werkgroep jaarlijks de beschikbare
(milieu)informatie bij bedrijven en (overheids)instanties verzameld en gepresenteerd in een
milieumonitoringrapportage.
Deze milieumonitoringrapportage wordt gebruikt om:
 voorlichting aan omwonenden en bedrijven te geven over de situatie en de trends van
milieuaspecten;
 activiteiten gericht op duurzaamheid op haven- en industrieterrein Moerdijk te initiëren en
effecten daarvan te volgen;
 kansen voor verdere verduurzaming op het haven- en industrieterrein inzichtelijk te maken.
Met de vastgestelde Havenstrategie Moerdijk 2030 zijn deze punten nog belangrijker geworden. In de
Havenstrategie is de balans tussen People, Planet en Profit het uitgangspunt. Verbetering van het ene
mag niet ten koste gaan van het andere.
Wat leest u in deze rapportage?
Deze milieumonitoringrapportage bevat de resultaten van de milieumonitoring over het jaar 2014.
Door een bedrijfsstoring van een grote fabriek is 2014 echter geen representatief jaar en zijn de cijfers
niet overal vergelijkbaar met de cijfers van 2013. Daar waar aangenomen mag worden dat deze
bedrijfsstoring (grote) invloed heeft gehad op de cijfers, is dat aangegeven in de tekst.
Voor het opstellen van deze rapportage is gekozen voor een andere opzet dan eerdere jaren. Er
worden meer afbeeldingen gebruikt om het leesbaarder te maken maar ook om de verbruikte/
gebruikte/geproduceerde hoeveelheden te visualiseren en te vergelijken met alledaagse dingen (zoals
hoeveel afval de gemiddelde Nederlander produceert). In hoofdstuk 1 zijn algemene en logistieke
gegevens van haven- en industrieterrein Moerdijk opgenomen. In de hoofdstukken daarna worden
per milieuthema de belangrijkste conclusies over de situatie in 2014 besproken en weergegeven. Ook
wordt, waar mogelijk, aangegeven hoe de resultaten van 2014 zich verhouden tot eerdere jaren: is
een trend waarneembaar?
In de bijlagen zijn de verzamelde en gebruikte gegevens opgenomen, waar nodig voorzien van een
toelichting. Deze gegevens dienen als ´technische´ achtergrondinformatie over de milieuthema´s.
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1. Haven- en industrieterrein Moerdijk

1.1 Beschrijving en indeling
Het haven- en industrieterrein van Moerdijk is een gebied met een zestal havenbekkens met een
aanliggend industrieterrein in de gemeente Moerdijk. Het gebied is strategisch gelegen aan het
Hollandsch Diep in de Rijn-Schelde Delta, tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen
(Vlaams-Nederlandse Delta). De haven van Moerdijk is de vierde zeehaven en de meest landinwaarts
gelegen zeehaven van Nederland. Het totale terrein beslaat een oppervlakte van 2.635 hectare. Het
Havenschap beheert deze gronden en geeft delen ervan uit aan bedrijven.
Duurzaamheid hoog in het vaandel
Haven- en industrieterrein Moerdijk is een duurzame en ‘groene’ haven. Er is veel aandacht in de
bedrijfsvoering voor duurzaamheid en milieu.
Haven- en industrieterrein Moerdijk beschikt sinds 2006 over een EcoPorts PERS Certificate van de
European Sea Ports Organisation (ESPO). Het Port Environmental Review System (PERS) is een
Europees initiatief voor de milieucertificering van zeehavens die aangesloten zijn bij de ESPO. Deze
methodiek van PERS is één van de instrumenten van de ESPO om aan te tonen dat de haven van
Moerdijk aan diverse voorschriften voldoet met betrekking tot duurzame ontwikkeling en
milieubescherming.
Clustering van bedrijven in deelgebieden
Het haven- en industrieterrein is verdeeld in vijf deelgebieden:
 Distriboulevard en Tradepark: de Distriboulevard ligt aan de zuidkant van het terrein. Hier zijn de
bedrijven gevestigd die werkzaam zijn in transport, distributie en handel. Het TradePark is gelegen
ten zuiden van de havenspoorlijn. Hier zijn handelsondernemingen en logistieke bedrijven
samengebracht. Omdat de bedrijfsactiviteiten in beide gebieden grotendeels hetzelfde zijn, is er
voor gekozen om het als één deelgebied te beschouwen.
 Seaport: dit gebied ligt ten oosten van het Ecopark. Hier bevinden zich vooral bedrijven met
havengebonden bedrijfsactiviteiten, zoals op- en overslag van goederen. Ook de servicegerichte
bedrijven voor de scheepsvaart zijn hier gevestigd.
 Ecopark: dit park is centraal gelegen op het haven- en industrieterrein aan de Westelijke
Insteekhaven. Hier vindt men energiegerelateerde bedrijven en/of recyclebedrijven.
 Industrial Park: dit gebied ligt in het meest westelijke deel van het industrieterrein en is het
grootste deelgebied van het bedrijventerrein. Hier zijn de chemische en industriële bedrijven
gevestigd.
 Servicepoint: gelegen in het zuidoosten van het haven- en industrieterrein. Hier zijn verschillende
bedrijven en organisaties gevestigd, zoals de Douane, de Marechaussee, het Havenschap Moerdijk
en technische onderhoudsbedrijven. Hier ligt ook de in 2013 in gebruik genomen
Brandweerkazerne Industrieterrein Moerdijk en het Port Health Centre. Deze bedrijven en
organisaties verlenen diensten aan het totale haven- en industrieterrein.
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1. Haven- en industrieterrein Moerdijk

Indeling van haven- en industrieterrein Moerdijk in deelgebieden

De bovenstaande indeling in gebieden zorgt ervoor dat gelijksoortige bedrijven bij elkaar gevestigd
worden (bedrijfsclustering). Hierdoor kunnen de bedrijven goed gebruik maken van elkaars
aanwezigheid en de leidingstraat. Zoals het bestemmingsplan aangeeft, mag op haven- en
industrieterrein Moerdijk zwaardere industrie gevestigd worden. Daarom zijn op het haven- en
industrieterrein diverse chemische bedrijven gevestigd. Een aantal van deze chemische bedrijven
werkt met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en valt onder de werking van het Besluit Risico's
Zware Ongevallen (BRZO). Het BRZO stelt eisen aan de bedrijven om ongevallen met deze gevaarlijke
stoffen te voorkomen. Hiervoor worden vergunningen uitgegeven en vindt toezicht/handhaving
plaats. De ligging van BRZO-bedrijven is opgenomen in de afbeelding op de volgende pagina.
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1. Haven- en industrieterrein Moerdijk

Locaties van BRZO-bedrijven (de oranje vierkantjes) op haven- en industrieterrein Moerdijk (bron: www.risicokaart.nl).

Uitgegeven gronden
in hectares

Bedrijven en werkgelegenheid
In 2014 waren op het industrieterrein 416 bedrijven gevestigd. In 2014 is 0,16 hectare uitgegeven
voor uitbreiding of vestiging van bedrijven (zie onderstaande figuur).
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Uitgegeven gronden voor vestiging en uitbreiding van bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk
(bron: Jaarverslag 2014, Havenschap Moerdijk).

In totaal bood het haven- en industrieterrein van Moerdijk in 2014 aan 8.663 mensen
werkgelegenheid. Daarnaast is er sprake van indirecte werkgelegenheid aan vele duizenden mensen
die werken voor toeleveranciers van bedrijven en overheden.
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1. Haven- en industrieterrein Moerdijk

1.2 Logistiek
Haven- en industrieterrein Moerdijk is bereikbaar via diep vaarwater, spoor, het wegennet en een
buisleidingenstraat. In zijn jaarverslag rapporteert Havenschap Moerdijk jaarlijks over de overslag en
transport van goederen. Hieronder is een samenvatting opgenomen.

Overgeslagen goederen in
scheepvaart (x 1.000 ton)

Scheepvaart
In de haven van Moerdijk komen zowel zee- als binnenvaartschepen. In 2014 hebben in totaal 1.603
zeevaartschepen en 11.622 binnenvaartschepen de haven bezocht. De totale goederenoverslag in
2014 bedroeg 16.781.000 ton.
25000
20000
15000
10000
5000
0
2010

2011

2012

2013

2014

Totale overslag van goederen (x 1.000 ton) in zee- en binnenvaart in de jaren 2010-2014
(bron: Jaarverslag 2014, Havenschap Moerdijk).

Overslag (x 1.000 ton)

Ten opzichte van 2013 is de totale overslag in 2014 gedaald met 9%. Voor binnenvaart is ten opzichte
van 2013 sprake van een daling van het volume van 14%. Het tonnage zeevaart is in 2014 met 1%
toegenomen ten opzichte van 2013. In figuur 2 is de verdeling van de goederenoverslag per
goederensoort van de zee- en binnenscheepvaart opgenomen.
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Verdeling goederenoverslag (x 1.000 ton) per goederensoort zee- en binnenvaart 2014
(bron: Jaarverslag 2014, Havenschap Moerdijk).
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1. Haven- en industrieterrein Moerdijk

Spoor
In 2014 zijn er 21.694 wagons ingezet om 579.000 ton product te vervoeren van en naar het havenen industrieterrein (zie figuur 1 en 2). Dit is qua vervoerde goederen een stijging van 22% ten opzichte
van 2013. De belangrijkste goederen die vanuit Moerdijk per spoor worden vervoerd, zijn chemische
producten en staalproducten. Spoorvervoer is een duurzame vorm van vervoer. Verbetering van de
spoorfaciliteiten is daarom ook onderdeel van de Havenstrategie 2030.

Figuur 1. Vervoer van en naar het haven- en industrieterrein: aantal wagons.

Figuur 2. Vervoer van en naar het haven- en
industrieterrein: vervoerde goederen in tonnen (x 1.000).

Wegtransport
Bij de registratie van de vervoersgegevens ten aanzien van vervoer over de weg is er onderscheid
gemaakt tussen personenauto’s en vrachtwagens die het haven- en industrieterrein Moerdijk op
rijden. In de onderstaande tabel is het aantal vervoersbewegingen over de weg weergegeven voor de
jaren 2012-2014.
2012

2013

2014

Personenauto’s

2.737.000

2.174.000

2.007.617

Vrachtwagens

1.159.000

1.097.000

943.965

Totaal

3.896.000

3.271.000

2.951.582

Aantallen vervoersbewegingen naar het haven- en industrieterrein over de weg.

Niet alleen de hoeveelheid personenauto’s, maar ook het aantal vrachtwagens die het haven- en
industrieterrein op rijden, is gedaald. Het in onduidelijk wat hiervan de oorzaak is.
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1. Haven- en industrieterrein Moerdijk

Buisleidingenstraat
Tussen de havens van Moerdijk, Rotterdam en Antwerpen ligt een ondergrondse buisleidingenstraat
(zie onderstaande figuur). Deze leidingstraat is ruim 40 jaar geleden aangelegd om door ondergronds
transport de verbinding tussen deze havens en industriegebieden te versterken. Deze duurzame
manier van transporteren levert een bijdrage aan de economische ontwikkeling van de regio en de
veiligheid en gezondheid van de leefomgeving. Het beheer van de buisleidingenstraat wordt verzorgd
door Leidingenstraat Nederland (LSNed).

Ligging van de Leidingenstraat Nederland (bron: www.LSNed.nl).
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1. Haven- en industrieterrein Moerdijk

Bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk maken gebruik van deze buisleidingenstraat. Hierin
liggen leidingen van diverse klantgroepen en voor de transport van diverse stoffen. In onderstaande
figuren is de verdeling tussen klantgroepen en de producten die worden getransporteerd
weergegeven. In de buisleidingenstraat is nog ruimte voor het aanleggen van nieuwe buisleidingen en
kabels.
Data en telecom
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Transport door de buisleidingstraat: Verdeling naar klantgroep.
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Water
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Transport door de buisleidingstraat: Verdeling naar getransporteerd product.

De buisleidingenstraat: een duurzame, relatief veilige vorm van transport.
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Milieuthema’s
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2. Energie
“4,7% van de totale duurzame energieproductie in Nederland komt van
haven- en industrieterrein Moerdijk.”
HIGHLIGHTS








4,7% van de totale duurzame energieproductie in Nederland komt uit Moerdijk (in 2013).
9,5% van alle energie die bedrijven op het terrein gebruiken werd duurzaam geproduceerd (in
2013).
Bedrijven op het terrein gebruikten in 2014 iets (1%) meer duurzame energie dan het jaar ervoor.
De hoeveelheid zelf geproduceerde energie is gestegen. Dat is onder meer een gevolg van
lopende projecten als EnergyWeb en de inzet op zonne-energie door bedrijven.
De CO2-uitstoot is in 2014 gedaald met ca. 25% ten opzichte van 2013.
De in 2014 verbruikte hoeveelheid aardgas was voldoende om 320.000 huishoudens een jaar lang
te voorzien in hun behoefte.
In 2014 hebben de bedrijven op het terrein net zoveel elektriciteit gebruikt als ongeveer 255.000
huishoudens (893.828 MWh). Dat is evenveel als de jaaropbrengst van 136 windmolens aan de
kust met een vermogen van 3 MegaWatt. Zie ook bijlage 1.
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2. Energie

Situatie in 2014
Door een grote bedrijfsstoring is 2014 geen representatief jaar en zijn de cijfers niet overal
vergelijkbaar met de cijfers van 2013. Om toch ontwikkelingen op het gebied van energiegebruik te
kunnen monitoren, zijn in dit hoofdstuk soms ook gegevens van 2013 gebruikt. In de tekst staat
steeds aangegeven wanneer het gaat om gegevens van 2013 en wanneer van 2014.
In 2013 is in totaal 69,7 PJ gebruikt aan fossiele brandstoffen, voor de productie van proceswarmte,
elektriciteit en vervoer. Dit is net zoveel als het gemiddeld energieverbruik van 1,4 miljoen
huishoudens. Van het totale verbruik in 2013 werd 6,6 PJ duurzaam opgewekt. Dit is bijna 9% van het
totale energieverbruik (vergelijkbaar met 209 miljoen m3 aardgas).
In 2014 zijn de data geanalyseerd die deze gegevens hebben opgeleverd, zodat trends inzichtelijk
kunnen worden gemaakt. Dit is gedaan ter voorbereiding van een energievisie voor het haven- en
industrieterrein, waaraan in 2015 is gewerkt. Deze energievisie brengt in beeld welke strategieën en
mogelijkheden er zijn voor energiebesparing en inzet van duurzame energie, zodat een
energieneutraal haven- en industrieterrein dichterbij komt.
De stijging van het aandeel duurzame energie draagt bij aan de langere termijnambitie van de
partners: een energieneutraal terrein in de toekomst. De partners zien het inzetten van duurzame
energiebronnen en het besparen van energie als een van de belangrijkste kansen. Het project
EnergyWeb draagt daaraan bij. Hierin wordt onderzocht hoe een optimale uitwisseling van energie /
warmte kan plaatsvinden. Meer hierover is te vinden in het hoofdstuk Afval.
Een aantal bedrijven op het terrein produceert zelf zonne-energie. Naar aanleiding van de
toepassingsmogelijkheden is samenwerking gezocht bij het project ‘Zonneklaar’, van de Brabant
Zeeuwse Werkgevers Vereniging (BZW).

Voorbeeld van een duurzame verbinding: transportleiding voor CO2 over de Middenweg op haven- en industrieterrein Moerdijk.

16

2. Energie

Trends
Wat gaat goed?
•

•
•

•

Het elektriciteits- en aardgasverbruik is aanzienlijk gedaald. Dat geldt ook voor de CO2-emissies.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat aangenomen mag worden dat het stilliggen van een
grote chemische fabriek deze cijfers beïnvloedt.
Bij de andere energiestromen, zoals olie, LPG (liquefied (vloeibaar) petroleum gas) en warmte
vindt er ook een afname plaats.
Naast elektriciteit en aardgas worden er door diverse bedrijven ook andere brandstoffen
gebruikt, zoals afvalstoffen, biomassa en reststoffen. Zij zetten deze om naar warmte of
elektriciteit, gebruiken deze stoffen zelf, of leveren ze door aan anderen. Daarmee dragen ze bij
aan de ambities om fossiel energiegebruik te verminderen, ten gunste van duurzame
energiebronnen, en om op het terrein aanwezige (rest)energie beter te benutten.
Het duurzame energiegedeelte, zoals de zelf opgewekte elektriciteit, en het eigen gebruik van
duurzame elektriciteit, is in vergelijking met 2013 licht gestegen. Dit laat zien dat de inzet van de
bedrijven en het Havenschap vruchten afwerpt.

Wat kan beter?
•

Het aandeel duurzame energie kan verder groeien. Bijvoorbeeld door de inzet van meer wind en
zonne-energie, maar ook door de verdere uitbreiding van het gebruik van reststromen (duurzame
verbindingen).
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3. Lucht
“De invloed van haven- en industrieterrein Moerdijk op de luchtkwaliteit in de
omgeving is in 2014 vrijwel gelijk gebleven.”
HIGHLIGHTS




De bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk stoten diverse stoffen uit naar de lucht.
Sinds jaren wordt, in opdracht van de provincie Noord-Brabant, de luchtkwaliteit gemeten. In
Moerdijk stond al een meetstation. In 2013 zijn er twee stations bijgeplaatst, in Klundert en
Zevenbergen. Daarmee kan de invloed van de activiteiten op het industrieterrein op de
omliggende dorpskernen nog beter - en lokaler - in beeld worden gebracht. De meetstations
staan er voornamelijk voor de bewaking van de meerjarige luchtkwaliteit, en zijn dus niet
specifiek bedoeld om de effecten van eventuele storingen of incidenten te meten. In 2017
wordt de werking van de stations geëvalueerd.
In het algemeen zijn de gerapporteerde luchtemissies van de bedrijven gelijk gebleven de
afgelopen jaren. Zie bijlage 7.
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3. Lucht

Situatie in 2014
Met metingen wordt bepaald in hoeverre de activiteiten op het haven- en industrieterrein Moerdijk
de luchtkwaliteit in de omgeving van het haven- en industrieterrein beïnvloeden. De ligging van deze
meetstations is te zien op onderstaand kaartje (afbeelding 1).
Op pagina 20 staan de jaargemiddelde gemeten concentraties van fijnstof (PM10), stikstofdioxide
(NO2), en benzeen op de drie meetstations (zie figuur 1).
Daarnaast is berekend hoeveel het haven- en industrieterrein gemiddeld bijdraagt aan de
hoeveelheid fijnstof, stikstofdioxide en benzeen in de lucht. Het gaat om de gemiddelde (berekende)
bijdrage van het industrieterrein aan de luchtkwaliteit op de meetstations in Moerdijk, Klundert en
Zevenbergen (De cijfers staan in figuur 2).

Afbeelding 1. Ligging van luchtmeetstations in de omgeving van haven- en industrieterrein Moerdijk.
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3. Lucht

Figuur 1. Metingen van fijnstof (PM10), stikstofdioxide (NO2) en benzeen op de
luchtmeetstations in Moerdijk, Klundert en Zevenbergen.
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3. Lucht

Relatieve bijdrage (%)

Figuur 2. Bijdrage van het haven- en industrieterrein aan de luchtkwaliteit op de
luchtmeetstations in Moerdijk, Klundert en Zevenbergen.
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3. Lucht

Trends
Wat gaat goed?
 De gemeten concentraties fijnstof, stikstofdioxide en benzeen zijn in 2014 gelijk gebleven of
verder afgenomen, onder de wettelijke norm. Er lijkt sprake van een licht dalende trend. Met de
resultaten uit de toekomst zal blijken of dit ook werkelijk het geval is.
 Voor stikstofdioxide (NO2) is de gemiddelde berekende bijdrage van het haven- en
industrieterrein in 2014 rond de 15%. Dit is nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren. In
Zevenbergen is de bijdrage ongeveer 5%. Dit verschil wordt mede bepaald door de veel
voorkomende westelijke wind.
 De bijdrage aan concentraties benzeen in de lucht is de laatste jaren verder afgenomen en
bedraagt in de kern Moerdijk ongeveer 25%. In Klundert is dit circa 20% en in Zevenbergen circa 5
%. Dit is conform verwachting, gezien de meest voorkomende windrichting.
 De bijdrage van het haven- en industrieterrein aan fijnstof (PM10) in de kern Moerdijk bleef in
2014 gelijk en bedraagt ongeveer 10%. In Zevenbergen en Klundert is de bijdrage van fijnstof
door het industrieterrein zo klein dat het niet van betekenis is.
Wat kan beter?
 Een aanvullend meetstation ten noorden van het industrieterrein (overzijde Hollands Diep).
 Betere communicatie over de aard en herkomst van geuremissies.
 Op kwartaalbasis communiceren over de luchtkwaliteit, in plaats van op jaarbasis (zie ook het
hoofdstuk over milieuklachten en hinder).
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4. Water

HIGHLIGHTS
 In 2014 hebben de bedrijven op het haven- en industrieterrein 1.089.000 m³ drinkwater verbruikt.
In Nederland verbruikt een gemiddeld gezin 125 m3 kraanwater per jaar. Dat betekent dat
dezelfde hoeveelheid water goed is voor het jaarverbruik van 8.700 gezinnen in Nederland. Het is
ook voldoende om meer dan 17.000 standaard zwembaden te vullen.
 De hoeveelheden gebruikt drinkwater en ook industriewater zijn gedaald ten opzichte van 2013. In
vergelijking met de voorgaande jaren is een dalende trend te herkennen. Zie ook bijlage 6.
 De bedrijven op het haven- en industrieterrein gebruiken water en lozen vervolgens (afval)water.
Bij gebruikt water wordt onderscheid gemaakt tussen drink-, industrie-, grond- en
oppervlaktewater. (Afval)water wordt geloosd op het riool of op het oppervlaktewater, of
geïnfiltreerd op grondwater (zie tekstvak “Begrippen”).

Begrippen
Drinkwater: onder drinkwater wordt water verstaan dat direct geschikt is voor menselijke consumptie.
Industriewater: Voor een groot aantal industriële processen is niet de hoogst mogelijke waterkwaliteit noodzakelijk, bijvoorbeeld voor het koelen, spoelen
en reinigen. Industriewater is van een meer laagwaardige kwaliteit dan drinkwater en wordt gemaakt van oppervlaktewater. Hierdoor wordt bespaard op
de grondwatervoorraad, die belangrijk is voor de drinkwatervoorziening: een milieuverantwoord alternatief.
Grondwater: al het water dat zich in de ondergrond, in bodems en gesteenten bevindt.
Oppervlaktewater: rivieren, sloten, meren en zeeën. Dit kunnen natuurlijke of gegraven wateren en watergangen zijn.
CZV (chemisch zuurstofverbruik): een waarde die aangeeft hoeveel chemisch oxidatiemiddel nodig is om organische stoffen af te breken. CVZ wordt
uitgedrukt in milligram zuurstof per liter afvalwater.
Vervuilingseenheid (ve): De Vervuilingseenheid is de eenheid waarin de vervuiling van afvalwater wordt gemeten en waarmee in Nederland de
verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing (waterschapsbelasting) worden vastgesteld.
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4. Water

Situatie in 2014
De bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk gebruiken en lozen waterstromen. De meeste
hoeveelheden gebruikt of geloosd water zijn bij de bedrijven op het haven- en industrieterrein in
2014 gedaald ten opzichte van 2013.
Op het industrieterrein bestaat 80% van het gebruikte water uit het duurzamere industriewater. Dit is
60% van de totale hoeveelheid industrie- en proceswater die door HydroBusiness (dochter van
Brabant Water N.V.) in Brabant wordt afgezet.
De hoeveelheid gebruikt industriewater en oppervlaktewater voor koeling is in 2014 licht gestegen.
Er vinden twee soorten lozingen door de bedrijven plaats, namelijk de indirecte lozing van afvalwater
op de riolering en de directe lozing van koelwater op het Hollandsch Diep.

Trends
Wat gaat goed?






De hoeveelheid gebruikt drinkwater is gedaald ten opzichte van 2013.
Het gebruikte industriewater laat een afname van ca. 24% zien. Voornaamste reden voor de
daling zijn de opgetreden calamiteiten bij een groot bedrijf in 2014.
Het gebruikte oppervlaktewater voor koeling is een beetje gedaald.
De hoeveelheden water geloosd op de riolering en geloosd op het oppervlaktewater zijn ook
gedaald.
Bij indirecte en directe lozing zijn de aangetroffen hoeveelheden schadelijke stoffen
onderzocht. Indirecte lozing kent een afname van verontreinigingen in het water.

Wat kan beter?



Wel is er een toename van de hoeveelheden CZV (chemisch zuurstofverbruik), fosfor en
stikstof geconstateerd. Bij de directe lozing is een toename van stikstof en chloride te zien.
Volgens de gegevens zijn de geloosde vervuilingseenheden (ve’s) op de riolering in het
afgelopen jaar gestegen (van 75.500 ve’s in 2013 naar 83.500 ve’s in 2014). Dat komt door de
hogere concentraties CZV die geloosd zijn.
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5. Afval
“83% van het bedrijfsafval en de reststromen op haven- en industrieterrein
Moerdijk wordt hergebruikt.”
HIGHLIGHTS






Het Havenschap stimuleert hergebruik en het nuttig toepassen van afvalstoffen sinds enkele
jaren. Deze aanpak loont:
83% van alle afval en reststromen op het haven- en industrieterrein wordt hergebruikt.
In 2014 hebben de bedrijven in totaal 1.561.074 ton afval geproduceerd (gevaarlijk en nietgevaarlijk afval). Ter vergelijking: een persoon produceert gemiddeld 500 kilo huishoudelijk afval
per jaar. Zie ook bijlage 5.
De totale hoeveelheid geproduceerd afval is in 2014 met 9% gedaald ten opzichte van 2013.

Begrippen
(Gevaarlijk) afval: classificatie volgens de Europese afvalstoffenlijst (Eural). Deze classificatie is in hoofdzaak een op herkomst gerichte indeling van
afvalstoffen. Verder kan men de classificatie van Eural aanhouden:
de afvalstof is gevaarlijk; dit is aangegeven met een * achter de code;
de afvalstof is niet gevaarlijk; dit geldt voor die afvalstoffen die geen * achter de code hebben
de afvalstof behoort tot een complementaire categorie; achter de code staat een 'c'.
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Situatie in 2014
Bedrijven op het terrein zelf produceerden in 2014 1.561.074 ton afval. Dat is 9% minder dan het jaar
ervoor. Een groeiend deel van dit afval van bedrijven wordt ingezet als grondstof of hulpstof voor
nabijgelegen bedrijven.
Duurzame verbindingen (DVM)
Het haven- en industrieterrein heeft sinds 2013 een koploperspositie als het gaat om duurzame
verbindingen. Bedrijven wisselen grondstoffen, energie en reststromen uit. Afvalstoffen of
(rest)producten van het ene bedrijf dienen als grondstof of hulpstof voor een ander, nabijgelegen
bedrijf. Er zijn verschillende uitwisselingen tussen bedrijven. Onder de noemer ’EnergyWeb’ wisselen
zij warm water, stoom of CO2 uit, die vrijkomt tijdens de productieprocessen. Zo wordt stoom die
vrijkomt door huisvuilverbranding ingezet om elektriciteit op te wekken. CO2 wordt uit
verbrandingsgassen gefilterd, en vervolgens gebruikt voor het maken van pigment voor de
papierindustrie.
De partners van het samenwerkingsverband DVM werken zo aan een groeiend netwerk van
duurzame verbindingen op het terrein. Dat draagt bij aan de door de partners van DVM gewenste
omslag naar de ‘circulaire economie’, een economisch systeem dat herbruikbaarheid van producten
en grondstoffen maximaliseert, en waarde vernietiging minimaliseert. ‘Reduce, re-use en recycle’
krijgt in Moerdijk steeds meer concreet vorm. Bedrijven realiseren zo besparingen op de
productiekosten, vergroten zij het aandeel duurzame energie en verkleinen zij de CO2-footprint. De
uitwisseling maakt Moerdijk voor bedrijven een unieke vestigingslocatie.
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Trends
Wat gaat goed?
 In 2014 wordt 83% van de afvalstromen hergebruikt (nuttig toegepast), een stijging van 1% ten
opzichte van 2013.
 In 2014 is de hoeveelheid gevaarlijk afval van de industriebedrijven gedaald met 7,5% (270.000
ton) (Zie figuur 1).
 De hoeveelheid niet-gevaarlijk afval is in 2014 met 9% (1.290.000 ton) gedaald ten opzichte van
2013 (Zie figuur 1).
 In 2014 hebben de bedrijven minder afval binnen Nederland afgevoerd. De totale hoeveelheid is
met 9% gedaald ten opzichte van 2013 (Zie figuur 1).
 Er is een toename in het inzetten van de afgevoerde afvalstoffen als brandstof waar te nemen ten
opzichte van 2013 (Zie figuur 2).
 Ook stijgt het aandeel dat in de afvalscheidingsinstallatie terecht komt.
 Het toch al kleine percentage verbranden van afvalstromen is verder afgenomen met 2%, en ook
het storten van afvalstoffen is verminderd met 1%. Goed voor het milieu!

Figuur 1. Geproduceerde hoeveelheid gevaarlijk
en niet-gevaarlijk afval.

Figuur 2. Hoe wordt het afval verwerkt?

Wat kan beter?
 De bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk hebben bij het productieproces veelal
efficiënter en duurzamer gewerkt en daardoor minder gevaarlijk afval geproduceerd. Vanwege
wet- en regelgeving is het verwerken ervan echter niet altijd mogelijk in Nederland. Er is daarom
in 2014 een toename van transport naar het buitenland.
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6. Geluid

“Groeien zonder dat de geluidsnorm verlegd hoeft te worden en zonder
dat de overlast toeneemt. Dat is de inzet voor de komende jaren.”
HIGHLIGHTS
 De geluidbelasting van het industrieterrein van Moerdijk naar de omgeving bevond zich in 2014
binnen de toegestane grenzen.
 De geluidbelasting verschilt in 2014 nauwelijks van die van eerdere jaren.
 De groeiambitie van het Havenschap (Havenstrategie 2030) vraagt om nieuwe oplossingen voor
geluid en geluidbelasting.

Begrippen
Haven- en industrieterrein Moerdijk is een gezoneerd industrieterrein conform de Wet geluidhinder. De bedrijven die op het haven- en industrieterrein zijn
gevestigd, mogen samen het vastgestelde geluidsniveau niet overschrijden. Op deze manier worden de kernen die rondom het haven- en industrieterrein
liggen beschermd tegen geluidhinder. De provincie Noord-Brabant is de zonebeheerder en rapporteert jaarlijks over de geluidsbelasting. Naast hinder van
de bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk, kunnen omwonenden ook hinder ervaren van de (rijks)wegen en spoorwegen op en rondom het
haven- en industrieterrein. Dit geluid is niet in de zone opgenomen.
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Situatie in 2014
2014: binnen de geluidsnorm
De geluidsbelasting van het haven- en industrieterrein mag niet boven een wettelijke contour
uitkomen: er mag buiten de contour maximaal 50 decibel (dB(A)) geluid worden geproduceerd. Als er
wettelijk over 50 dB(A) geluidcontour wordt gesproken, gaat het om een etmaalwaarde. Deze waarde
wordt vertaald naar drie perioden: de dag,- avond, en nachtperiode, met een correctie voor de avond
(min 5, dus 45dB(A)) en nacht (min 10, dus 40 dB(A)).
Geluidswal als groene zone
In 2014 is de haalbaarheid onderzocht van een geluidswal van 20 tot 30 meter hoog, bij de
Groenstrook in Klundert. Met de realisatie van deze geluidswal zou de geluidsproductie op het havenen industrieterrein in de toekomst mogen toenemen, zonder dat bewoners van Klundert daar meer
hinder of -overlast door zouden ervaren. Ook zouden, in combinatie met de ‘upgrade’ van de
Groenstrook, recreatiemogelijkheden kunnen worden onderzocht. In 2014 is hierover gesproken met
omwonenden en belangenorganisaties en zijn plannen uitgewerkt. Een geluidswal bleek echter niet
haalbaar, vanwege de zachte ondergrond en daarmee gepaard gaande hoge kosten. Afgesproken is
dat het Havenschap in 2015 een Geluidvisie zal opstellen. Deze moet inzichtelijk maken wat de
ontwikkelingen van het haven- en industrieterrein (Havenstrategie 2013) betekenen voor de omgang
met geluid.
Slimme oplossingen voor geluid
De haven streeft naar een groei van de duurzame logistiek en duurzame ontwikkeling van de chemie
en procesindustrie, zonder dat dat tot meer geluidsoverlast leidt in de (woon)omgeving, en zonder de
geluidscontour van 50 te verleggen. Dat vraagt om oplossingen waarmee de beschikbare
geluidsruimte effectief en efficiënt kan worden benut.
De provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk hebben daarom, ondersteund door het
Havenschap, het haven- en industrieterrein in 2014 aangemeld in het kader van de Crisis en
Herstelwet. Deze wet biedt ruimte voor innovatieve of experimentele projecten, en kan deze een
juridische status geven. Zoals het werken met verhandelbare geluidsrechten. Of het opstellen van een
zonebeheerplan, waarmee de geluidruimte tot op de vierkante meter kan worden geregeld.

Trends
De geluidsbelasting bevindt zich al enige jaren op een vrij constant niveau, en valt binnen de
toegestane grenswaarden.
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7. Milieuklachten en hinder

“Landelijk is 30 á 35% van alle milieuklachten terug te voeren op een
aanwijsbare oorzaak. In Moerdijk is dit ‘oplossingspercentage’ 46%.”
HIGHLIGHTS
•

•
•
•
•

•
•

De klachteninventarisatie betreft alle klachten die gemeld worden, zowel binnen als buiten de
gemeente Moerdijk (onder andere 111 klachten uit Zuid-Holland), waarvan de vermoedelijke
veroorzaker zich op het industrieterrein van Moerdijk bevindt.
In 2014 zijn 554 klachten gemeld, een toename van 33% ten opzichte van 2013.
In 2014 was sprake van 27 ‘klachtenclusters’: dagen waarop 5 of meer dan vijf klachten op 1 dag
binnen komen.
95% van alle klachten in 2014 hadden betrekking op geurhinder.
Gebleken is (o.a. door de eNoses) dat geuroverlast niet alleen afkomstig is van bedrijven, maar
ook regelmatig wordt veroorzaakt door schepen die op het Hollands Diep die hun laadruimen
ontgassen. Door gezamenlijke politieke inspanningen is in 2014 bereikt dat vanaf 1 januari 2015
een provinciale verordening van kracht is gegaan die het ontgassen van schepen met benzeen
aan banden legt. Vanaf 1 januari 2016 geldt dat ook voor benzeenhoudende stoffen.
Bij 7% van de klachten was in 2014 ook sprake van gezondheidsklachten; een iets kleiner
percentage dan in 2013 (een specificatie is te vinden in bijlage 4).
Het aantal klachten over geluidsoverlast is gestegen van 4 in 2013 naar 19 in 2014.
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Situatie in 2014
Omgevingsdienst
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) registreert en behandelt de milieuklachten
en -meldingen waarvan de vermoedelijke veroorzaker zich bevindt op haven- en industrieterrein
Moerdijk. Ook geldt er een speciale klachtenprocedure: één melding is al voldoende aanleiding om
vervolgacties te ondernemen. Dat geeft zekerheid aan de burger. eNoses helpen medewerkers van de
omgevingsdienst bij het opsporen van bronnen van geuroverlast.
Aantal klachten
In 2014 zijn 554 klachten binnen gekomen die vermoedelijk een relatie hebben met het haven- en
industrieterrein. Dat is 33% meer dan het jaar ervoor. Er was in 2014 sprake van 27 ‘klachtenclusters’:
dagen waarop 5 of meer klachten op 1 dag binnen komen. In totaal gaat het om 258 klachten van de
554 klachten in 2014, bijna de helft. Bijna al deze geclusterde klachten gaan over ‘geur’. Onduidelijk is
wat de stijging in het aantal klachten over geur heeft veroorzaakt. Opvallend is dat in de eerste drie
kwartalen van 2015 het aantal klachten aanzienlijk is gedaald t.o.v. vorige jaren. De Klankbordgroep
Milieuklachten, die in 2014 is ingesteld, gaat onderzoeken hoe er meer grip kan komen op de
oorzaken van de fluctuaties in de klachtenaantallen (meer over de Klankbordgroep Milieuklachten, zie
onderaan deze paragraaf).
Oplossingspercentage en herkomst van klachten.
Het aantal klachten waarbij na onderzoek een daadwerkelijke oorzaak of veroorzaker wordt
vastgesteld, varieert per jaar. Dit zogenaamde oplossingspercentage ligt iets hoger dan bij andere,
vergelijkbare milieudiensten (30 á 35%). In 2014 lag het oplossingspercentage op 46% (255 van de
554). Bedrijven op het industrieterrein Moerdijk, of mensen die er werken, ondervinden soms ook
hinder van bedrijven op het industrieterrein. Van alle klachten die in 2014 zijn gemeld, is 12%
afkomstig van het industrieterrein zelf. De overige klachten komen vanuit (woon)locaties buiten het
terrein, zowel in Noord-Brabant als in Zuid-Holland (vooral gemeente Cromstrijen).
eNoses
Het Havenschap heeft in samenwerking met provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk, gemeente
Strijen, Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst, bedrijven ATM en Shell een onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheid van een permanent eNoses-netwerk op en rond het haven- en industrieterrein. In totaal
zijn op en rond het industrieterrein Moerdijk vanaf 2013 in fases 26 eNoses (elektronische neuzen)
geplaatst. Deze dienen als Early warning system, om snellere opsporing m.b.t. het ontstaan van
geurbronnen te bereiken. eNoses zijn een hulpmiddel bij de opsporing.
De eNoses brengen onmiddellijk (real-time) veranderingen in de luchtsamenstelling in beeld, maar
meten geen absolute waarden voor bepaalde stoffen. Er wordt extra informatie verkregen voor het
opsporen of uitsluiten van bronnen voor koolwaterstoffen zoals benzeen. Ook worden eNoses
gebruikt als hulpmiddel bij onderzoek naar geurklachten. De pilot levert goede resultaten. Zo bleek
dat bepaalde geuroverlast niet alleen afkomstig is van bedrijven, maar ook wordt veroorzaakt door
schepen die op het Hollandsch Diep hun laadruimen ontgassen.
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Situatie in 2014 (vervolg)
eNoses (vervolg)
Door gezamenlijke politieke inspanningen is in 2014 bereikt dat vanaf 1 januari 2015 een provinciale
verordening van kracht is gegaan die het ontgassen van schepen met benzeen aan banden legt. Vanaf
1 januari 2016 geldt dat ook voor benzeenhoudende stoffen. Desondanks kan geuroverlast in de
toekomst voorkomen, omdat ontgassen niet geheel verboden is.
Klankbordgroep Milieuklachten
In 2014 is door het samenwerkingsverband DVM besloten om een Klankbordgroep Milieuklachten op
te richten. De Klankbordgroep is een gezamenlijk platform, waar burgers, overheden en bedrijven
informatie en ervaringen uitwisselen, en samen initiatieven nemen om de communicatie rondom
incidenten, meldingen en klachten te verbeteren. In 2015 gaat de Klankbordgroep hiervoor een
Verbeteragenda opstellen, in samenwerking met de Burenraad.

Een eNose op het haven- en industrieterrein Moerdijk.
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Trends
Wat gaat goed?
 In 2014 zijn klachten over fakkelen gedaald (van 18 naar 5 in 2014).
 Er zijn in 2014 relatief gezien minder gezondheidsklachten geuit dan in 2013.
 De in 2014 ingestelde Klankbordgroep Milieuklachten maakt het bedrijven, overheden en burgers
makkelijker elkaar te vinden over het onderwerp klachten en hinder, en om informatie en
ervaringen uit te wisselen.
Wat kan beter?
 De in 2013 ingezette daling van klachten is in 2014 niet doorgezet, aangezien er 554 klachten
werden ingediend waarbij de vermoedelijke veroorzaker ligt op het haven- en industrieterrein.
 Pro-actiever communiceren over milieuklachten, bijvoorbeeld door de omgeving van het havenen industrieterrein op kwartaalbasis te informeren over aard en herkomst van de klachten.
 Zorgen dat er een betere analyse mogelijk is tussen aantal klachten en geregistreerde incidenten.
 Betere communicatie over de inzet van eNoses in relatie tot geurklachten en over de vraag wat
aanvaardbare geur- en geluidhinder is. Zie ook het hoofdstuk over Lucht.
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8. Natuur
“Een natuurmanagementplan, dat in 2014 is voorbereid, koppelt zorg voor de
natuur aan economische ontwikkeling.”
HIGHLIGHTS
 In 2014 zijn 106 dier- en plantensoorten aangetroffen op het haven- en industrieterrein,
waaronder 71 vogelsoorten (zie onderstaande figuur, bron NDFF).
 In 2014 hebben overheden, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en werkgevers gewerkt aan
een omvattend Natuurmanagementplan. Dit plan is in 2015 vastgesteld. Het vormt de basis voor
de omgang met natuur in de komende jaren.
 De maatregelen uit het in 2011 door het Havenschap opgestelde meeuwenbeheerplan zijn in de
loop van de jaren succesvol gebleken: de overlast is beperkt (vanwege dakbroeders), door
verplaatsing van een groot deel van de meeuwenpopulatie naar de Sassenplaat.
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Situatie in 2014
Natuur krijgt op het haven- en industrieterrein kans om zich te ontwikkelen. Het Havenschap
investeert op uiteenlopende manieren: met groene bufferzones, met vlinderstroken en ecologisch
maaibeheer. Ook veel bedrijven op het terrein werken actief aan natuurontwikkeling. Bijvoorbeeld
door tijdelijke natuur aan te leggen op braakliggend terrein. De grootste zwaluwkolonie van WestBrabant huist inmiddels in Moerdijk, dankzij de aanleg van grondwallen op bedrijfsterreinen.
Natuurmanagementplan
In 2014 is, volgend op een Green Deal die in 2013 werd gesloten, gewerkt aan een
Natuurmanagementplan voor het haven- en industrieterrein. Dit plan is in 2015 vastgesteld.
Basisgedachte van het Natuurmanagementplan is dat groei van de bedrijvigheid op het haven- en
industrieterrein is gekoppeld aan investeringen in natuur en de omgeving. Bedrijven investeren in
natuur en verdienen zo economische gebruiksruimte. Natuurmanagement maakt
vergunningprocedures op het gebied van natuur eenvoudiger, sneller, en soms zelfs overbodig.
Het Natuurmanagementplan vormt de basis voor alle toekomstige plannen, projecten en initiatieven
op natuurgebied op en rond het haven- en industrieterrein. Het gaat daarom bijdragen aan een
duurzaam voortbestaan van de aanwezige flora en fauna, en aan de instandhouding en vergroting van
de biodiversiteit op en rond het haven- en industrieterrein, terwijl het tegelijkertijd economische
ontwikkelingen mogelijk maakt.
Meeuwenbeheerplan
Er is veel succes geboekt met het meeuwenbeheerplan. Het Havenschap heeft dit plan in 2011 laten
opstellen, omdat zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen op het terrein voor overlast en
incidenten zorgden, vooral in het broedseizoen (maart t/m juli). De meeuwen verplaatsen zich steeds

Kleine mantelmeeuw, geboren in juni 1997 op Europoort, gevangen en geringd als broedvogel op haven- en industrieterrein Moerdijk in
2006 en sinds 2013 broedend op Sassenplaat. Meer in bijlage 2. (foto: Buijs Eco Consult B.V.)

35

8. Natuur

vaker naar reeds uitgegeven bedrijfsterreinen, vanwege de komst van de vos in het gebied, en de
uitgifte van nieuwe terreinen. De dieren broeden vaak dicht bij menselijke activiteiten, tegen en
tussen installaties, in tankputten en op platte daken van gebouwen en voorzieningen. De problemen
ontstaan vooral in de kuikenfase. De oudervogels vallen dan mensen aan om hun kuikens te
beschermen.
Het meeuwenbeheerplan werkt met een zoneringskaart. Er zijn (tijdelijke) broedgebieden voor de
korte termijn, op nog uitgeefbare terreinen, waar de dieren geen overlast veroorzaken. Als het
terrein wordt uitgegeven, worden de meeuwen verplaatst naar ander broedgebied. Daarnaast zijn
duurzame broedgebieden op langere termijn aangelegd, buiten het haven- en industrieterrein. Tot
slot zijn er beheersgebieden: gebieden waar operationele activiteit plaatsvindt, en waar meeuwen
actief worden bestreden. Dit houdt vooral in: het wegnemen van het zogenaamde ‘broedsucces’,
door eieren te behandelen met maisolie en nesten te ruimen. Door natuurmaatregelen te treffen op
de ‘Sassenplaat’ zijn veel kleine mantelmeeuwen hier gaan broeden. Zo blijkt het maaibeheer dat het
Havenschap hier uitvoert zeer effectief. De meeuwenpopulatie op het haven- en industrieterrein is
fors afgenomen, terwijl de populatie op de Sassenplaat in 2014 sterk gegroeid is (zie de grafieken in
bijlage 8).
Trends
•
Een belangrijk succesproject van de afgelopen jaren betreft het beperken van overlast op het
haven- en industrieterrein van meeuwen. In 2014 is dit voortgezet.

Oeverzwaluwen profiteren van zandwallen als ‘tijdelijke natuur’.
(foto: Buijs Eco Consult B.V)
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Bijlage 1 Achtergrondinformatie energie
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste energiestromen van de bedrijven weergegeven. De
grafieken geven meer inzicht in het elektra- en aardgasverbruik en de CO2-uitstoot, aanvullend op de
toelichtingen in het hoofdstuk “Energie”.
Ingekochte energie

2011

2012

2013

2014

Elektriciteit
(incl. duurzame elektriciteit)
Olie

MWh
ton

797.902
106.977

834.818
98.440

1.016.604
64.631

893.828
53.002

Overig

(-)

488.627

2.663.296

1.520.489

1.184.730

Aardgas

m3

Warmte

TJ

663.950.618
8.727

652.463.109 704.373.845 511.228.163
8.759
2.291
2.271

In 2014 zijn verschillende projecten opgestart en/ of doorgezet die de productie en het gebruik van duurzame
energie zullen stimuleren en aanjagen:
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Energievisie
Energievisie Moerdijk: in nauwe samenwerking met betrokken partijen wordt een breed gedragen
energievisie opgesteld. Deze maakt duidelijk hoe haven- en industrieterrein Moerdijk tot 2030 invulling
gaat geven aan de wens om zo energieneutraal mogelijk te opereren.
Onder energieneutraal wordt het jaargemiddelde verstaan dat voorziet in de energievraag met alleen
duurzame energiebronnen. De energievraag is daarbij vergaand teruggebracht door het toepassen van
energiebesparingsmaatregelen. Energieneutraal houdt in: er zijn geen fossiele brandstoffen meer nodig
voor de energievoorziening.
EnergyWeb
Havenschap Moerdijk, provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en Bedrijvenkring Industrieterrein
Moerdijk (BIM) onderzochten gezamenlijk de mogelijkheden om energie/warmte die de lucht wordt
ingeblazen nuttig toe te passen. Hieruit ontstond het project EnergyWeb.
Het project Stoomnet Middenweg Moerdijk bevindt zich in een cruciale fase. Betrokken bedrijven,
waaronder leveranciers en afnemers van stoom, moeten hun akkoord geven voor de realisatie van het
project Stoomleiding Middenweg en hun rol (levering/afname) voor langere tijd bevestigen. Financiering
van het project, ca. 3 miljoen euro vanuit het Energiefonds, is nog lastig vanwege de strenge voorwaarden
(rendementseis van 7% en een langetermijngarantie van tien jaar op het gebied van afname- en
leveringszekerheid).
Windenergie
Al geruime tijd wordt gezocht naar geschikte locaties voor windturbines op haven- en industrieterrein
Moerdijk. Tot op heden is dit zeer moeizaam verlopen door diverse belemmeringen. Inmiddels is een
vervolgonderzoek gestart naar de plaatsingsmogelijkheden van acht windturbines. Bij een positieve
uitkomst wordt de gemeente Moerdijk gevraagd om de ruimtelijke procedures op te starten door
hiervoor een separaat bestemmingsplan op te stellen. De geplande 7 windturbines hebben een capaciteit
van ruim 3 MW.
LED-verlichting
In 2014 zijn verdere voorbereidingen getroffen om de openbare verlichting van het Havenschap om te
zetten naar duurzame LED-verlichting. Belangrijk hierin is de analyse van de branduren van de huidige
verlichting. Deze analyse heeft aangetoond dat de huidige lampen nog minimaal één jaar mee kunnen,
voordat deze vanuit verhoogde uitval tijdens een algemeen vervangingsmoment vervangen dienen te
worden. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat de huidige lampen vanwege een zeer
ongunstig energielabel niet meer te leveren zijn en dat bij inzet van LED-verlichting ook de armatuur
vervangen dient te worden.
Vanuit het oogpunt economisch verantwoord ondernemen heeft het Havenschap ervoor gekozen om
eerst integraal te kijken naar openbare verlichting. Daarbij worden duurzaamheid, (verkeers- en
openbare) veiligheid, beveiliging en maatschappelijk verantwoord investeren in ogenschouw genomen. Er
is opdracht verstrekt om een visie op te stellen voor openbare verlichting en een plan van aanpak voor
implementatie. Deze aanpak zal begin 2015 moeten leiden tot een duidelijke “roadmap” en een
investeringsbegroting voor de realisatie in 2015 en verder.
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Zonne-energie
Op het haven- en industrieterrein hebben diverse bedrijven zonnepanelen geïnstalleerd. Met het
overgaan op duurzame energie in de vorm van zonne-energie leveren deze bedrijven een belangrijke
invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook voor andere bedrijven op haven- en
industrieterrein Moerdijk met een duurzaamheidsstrategie kunnen de mogelijkheden voor zonnepanelen
onderzocht worden.
De mogelijkheden voor zonne-energie, biomassa en aardwarmte biedt kansen richting 2030 om tot een
energieneutraal haven- en industriecomplex te komen, de uitstoot voor de omgeving te beperken en de
veiligheid voor de mensen in de omgeving naar een hoger niveau te brengen. Verder vervullen de
ambities ten aanzien van duurzame verbindingen (zie www.duurzameverbindingenmoerdijk.nl) een belangrijke rol. De reeds gestarte projecten worden naar de toekomst toe verder uitgebouwd.
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Soortendiversiteit
Om ontwikkeling van natuur en biodiversiteit in de komende jaren te kunnen volgen, zijn de in 2014
geregistreerde waarnemingen van flora en fauna op haven- en industrieterrein Moerdijk verzameld
uit de Nationale Databank Flora- en Faunagegevens (NDFF).
Aandachtspunt bij interpretatie van deze gegevens is dat alleen de door organisaties of personen
doorgegeven meldingen zijn opgenomen in de NDFF. Hiermee hoeft dit overzicht niet volledig te zijn.
Het is echter wel de best toegankelijke en meest betrouwbare gegevensbron.
In onderstaande tabel zijn de verzamelde gegevens voor 2014 opgenomen.
Soortgroep
Zoogdieren
Vogels
Amfibieën
Vissen
Dagvlinder
Libellen
Insect
Vaatplanten

Aantal soorten
5
71
2
2
1
2
1
22

Aantal exemplaren
11
383
2
4
18
5
2
132

Gegevens zijn in de NDFF ingebracht door zogenaamde ‘bronhouders’: SOVON, FLORON, Waterschap
Brabantse Delta en diverse websites waar particulieren waarnemingen kunnen doorgeven, zoals
www.telmee.nl, www.waarneming.nl.
Resultaten meeuwenbeheerplan
Een belangrijk succesproject van de afgelopen jaren betreft het beperken van overlast op het havenen industrieterrein van meeuwen.
Achtergrond

Al sinds 1982 broeden er op het haven- en industrieterrein zilvermeeuwen en kleine
mantelmeeuwen. In de periode 2005-2010 waren dit circa 1.750 – 2.250 paar kleine mantelmeeuwen
250-300 paar zilvermeeuwen. De meeuwen broedden toen vooral op nog uitgeefbare terreinen zoals
o.a. aan de Chemieweg en de Oostelijke Randweg (afbeelding 1). Door de uitgifte van terreinen en de
komst van de vos op haven- en industrieterrein Moerdijk zijn deze meeuwen zich gaan verplaatsen
naar reeds uitgegeven bedrijfsterreinen op het haven- en industrieterrein. Dit levert vooral in het
broedseizoen (maart tot en met juli) veel conflictsituaties op tussen meeuwen en operationele
activiteiten. De meeuwen broeden vaak nabij menselijke activiteiten, tegen installaties, in tankputten
en op platte daken van gebouwen en voorzieningen. Als de vogels broeden valt de overlast wel mee,
problemen ontstaan vooral in de kuikenfase. Als de eieren zijn uitgebroed en de meeuwenkuikens
rondscharrelen wordt personeel vaak aangevallen door oudermeeuwen die hun kuikens willen
beschermen. Dit zorgt in sommige gevallen tot onwerkbare situaties met gevaar voor mens en
veiligheid (persoonlijk letsel en onoplettendheid bij bedrijfsprocessen).
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Afbeelding 1. Gemengde meeuwenkolonie Oostelijke Randweg, mei 2005 (foto: Buijs Eco Consult B.V.)

Preventieve maatregelen

Bedrijven hebben al veel preventieve maatregelen toegepast om broedende meeuwen proberen te
mijden van hun terreinen, maar zonder effectief blijvend gewenst resultaat. De meeuwen wennen
snel aan o.a. plastic roofvogelvliegers, luidsprekers met angstkreten, lasers tot poppen die plotseling
omhoog schieten. Omdat alle in het wild levende vogels beschermd zijn door de Flora- en faunawet
mogen er zonder ontheffing geen nesten of eieren worden verwijderd of worden vernietigd. Dus als
meeuwen uiteindelijk een nest maken en gaan broeden, zijn zij wettelijk beschermd.
Meeuwenbeheerplan

Havenschap Moerdijk erkent de problematiek en heeft in 2011 een generiek meeuwenbeheerplan
laten opstellen. Dit projectplan beschrijft hoe de meeuwen op haven- en industrieterrein Moerdijk
beheerd kunnen worden om veiligheid voor mensen te garanderen alsmede het behouden van een
duurzame meeuwenpopulatie die niet voor overlast zorgt. Op grond van dit projectplan is door de
Provincie Noord-Brabant in 2012 een ontheffing Flora- en faunawet verstrekt.
Hiervoor is een zoneringskaart opgesteld van (tijdelijke) broedgebieden op korte termijn, duurzame
broedgebieden op langere termijn en beheersgebieden (gebieden waar meeuwen actief bestreden
en beheerd worden). Dit meeuwenbeheer bestaat voornamelijk uit het wegnemen van het
zogenaamde “broedsucces”. In het beheergebied (zones rondom gebouwen en installaties) wordt
door het behandelen van de eieren voorkomen dat er kuikens worden geboren. Vaak op hetzelfde
bedrijfsterrein is ook sprake van zogenaamde (tijdelijke) gedoogzone waar meeuwen vrij kunnen
broeden. Dit zijn terreindelen die voor meeuwen beschikbaar zijn totdat het bedrijf gaat uitbreiden
en het broedgebied een andere functie krijgt.
Voor de langere termijn is de oplossing gezocht op de Sassenplaat, met het in het 2009 gerealiseerde
baggerdepot, (tegenover haven- en industrieterrein Moerdijk), in het Hollandsch Diep. Het
Havenschap investeert in deze meeuwenkolonie (op de Sassenplaat) door jaarlijks de vegetatie te
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maaien, waardoor de voor meeuwen noodzakelijke broedbiotoop behouden blijft. Dat dit werkt blijkt
wel uit de ontwikkeling van het aantal paartjes broedende meeuwen op de Sassenplaat (zie grafiek
1):

1400
1200
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kleine
mantelmeeuw

600

zilvermeeuw

400
200
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Grafiek 1. Aantal broedpaar meeuwen op Sassenplaat (incl. baggerdepot Hollands Diep) (bron: Buijs Eco Consult B.V.)

Inmiddels is het aantal broedpaartjes kleine mantelmeeuw op het haven- en industrieterrein zelf
teruggegaan van 2.061 paar in 2008 naar circa 1.000 paar in 2014. Doordat er jaarlijks vanaf 2003
meeuwen op het haven- en industrieterrein worden voorzien van kleurringen (zie de afbeelding op
pagina 35) is eveneens aangetoond dat de broedvogels van het haven- en industrieterrein zich
hebben verplaatst naar de Sassenplaat. Doordat er jaarlijks vanaf 2003 meeuwen op het haven- en
industrieterrein worden voorzien van kleurringen is eveneens aangetoond dat de broedvogels van
het haven- en industrieterrein zich hebben verplaatst naar de Sassenplaat.
Uit het ringonderzoek is ook gebleken dat als de vogels eenmaal succesvol op de Sassenplaat hebben
gebroed zij het jaar erop terugkeren naar de Sassenplaat om te broeden. De meeuwen profiteren van
het maaibeheer waardoor er een duurzame uitwijkplaats is ontstaan. Waarbij er op de Sassenplaat
voldoende draagvlak is om op de langere termijn alle meeuwen van het haven- en industrieterrein te
kunnen huisvesten. Een leuke bijkomstigheid is dat in 2015 zich maar liefst 14 paar lepelaars hebben
gevestigd in het gecreëerde meeuwenbroedgebied op de Sassenplaat. Met behulp van een
cameraval zijn deze broedende lepelaars in mei 2015 vastgelegd (zie afbeelding 2, op de volgende
pagina). Het zogenaamde meeuwenbeheerplan heeft nu ook de aandacht van andere zeehavens en
wordt gezien als kans waar mens en natuur van profiteren. In het kader van het
Natuurmanagementplan Moerdijk zal een verdere verkenning plaatsvinden van in hoeverre er
uitbreiding van broedareaal voor meeuwen en andere soorten kustbroedvogels (o.a. visdief en kluut)
te realiseren is op de Sassenplaat.
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Afbeelding 2. Lepelaar op nest in meeuwenbroedgebied op Sassenplaat, mei 2015 (foto: Buijs Eco Consult B.V.)
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Begin 2013 is door een aantal initiatiefnemers het pilotproject eNose-netwerk Moerdijk gestart. De
pilot is eind 2013 met een jaar verlengd tot 1 januari 2015. In het eNose-netwerk werken een groot
aantal organisaties uit overheid en bedrijfsleven samen om bronnen van emissies en geuroverlast inof uit te sluiten. In totaal zijn op en rond haven- en industrieterrein Moerdijk 26 eNoses
(elektronische neuzen) geplaatst. Zie onderstaande figuur (bron: Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant).

De eNoses brengen onmiddellijk (real-time) veranderingen in de luchtsamenstelling in beeld, maar
meten geen absolute waarden voor bepaalde stoffen. Met het eNose-netwerk worden enkele doelen
nagestreefd. In de eerste plaats gaat het om het verkrijgen van extra informatie voor het opsporen of
uitsluiten van bronnen voor koolwaterstoffen zoals benzeen. Tevens dient het als hulpmiddel bij
onderzoek van en het verminderen van geurklachten en als early-warning systeem bij veranderingen
in de luchtsamenstelling door gasemissies.
Het eNosenetwerk moet worden ingeregeld voor een effectieve indicatie van de herkomst en
verspreiding van emissies. De database van het eNosesysteem moet worden gevuld en getraind met
geuren die op en rond het industrieterrein voorkomen. Bij overschrijding van een ingesteld niveau
gaat automatisch een bericht (SMS of email) naar de klachtendienstmedewerker en eventueel
andere deelnemende instanties. De medewerker van de klachtendienst zorgt dat zo nodig onderzoek
wordt uitgevoerd. De deelnemende organisaties kunnen de uitslagen van het eNose-netwerk aflezen
van een dashboard. Zij kunnen op basis van de gegevens van het netwerk direct zelf handelen en op
basis van hun eigen bevindingen maatregelen treffen.
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De resultaten zijn:
 Het aantal partners die deelnemen aan het project is uitgebreid.


Indicaties en exemplarische voorbeelden voor bronopsporing leveren goede resultaten. Het
bleek dat bepaalde geuroverlast niet alleen afkomstig is van bedrijven, maar ook wordt
veroorzaakt door schepen die op het Hollandsch Diep hun laadruimen ontgassen. Door
gezamenlijke politieke inspanningen is nu bereikt dat vanaf 1 januari 2015 een provinciale
verordening van kracht is gegaan die het ontgassen van schepen met benzeen aan banden
legt. Vanaf 1 januari 2016 geldt dat ook voor benzeenhoudende stoffen.

Actiepunten voor verder onderzoek:


Er zijn indicaties voor een aanwezige samenhang tussen de uitslagen van de eNoses en de
permanente meetstations. Dit wordt verder onderzocht.



In veel gevallen kan een overeenkomst worden aangetoond tussen de verhogingen (eNoses)
op en rond het industrieterrein en de door de OMWB geregistreerde klachten. Hier wordt
verder onderzoek naar gedaan.



Early-warning en vroegtijdige opsporing van bronnen door het instellen van alarmniveaus
wordt uitgebreid.
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In onderstaande grafieken is het aantal klachten voor de jaren 2011 t/m 2014 opgenomen en het
onderwerp van de klacht (tot welke categorie de klacht behoort). De grafieken zijn een cijfermatige
onderbouwing van de conclusies in het hoofdstuk “Milieuklachten en hinder”.

Overzicht totaal aantal klachten
600

554
466

500
400

416

385

300
200
100
0
2011

2012

2013

2014

Gezondheidsklachten
Slechts een bepaald aantal van de hierboven beschreven klachten kan gerelateerd worden aan de
gezondheid. In de onderstaande tabel wordt het aantal gezondheidsklachten over de laatste jaren
samen met de typering van de gezondheidsklachten weergegeven.
Bij 41 van de 556 klachten zijn in 2014 tevens gezondheidsklachten geuit (zie onderstaande tabel).
Dit is 7% van het totaal aantal klachten en procentueel beduidend lager dan in 2013. Toen werden 37
(9%) gezondheidsklachten ingediend van de 416 klachten.
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Gezondheidsklachten

2011

2012

2013

2014

Misselijkheid / Maag-darm klachten

6

21

9

4

Luchtwegenklachten

5

12

6

4

Irritatie ogen en/of slijmvliezen

4

5

6

5

Hoofdpijn

3

13

5

2

Bezorgdheid / Angst

3

10

4

10

Overig

6

15

7

10

Slapeloosheid

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

5

Hinder

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1

Totaal

27

76

37

41
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In onderstaande grafiek zijn de hoeveelheden afgevoerde afvalstoffen (binnen- en buitenland)
weergegeven. Ook worden de hoeveelheden per verwerkingsmethode van de afgevoerde
afvalstromen van de e-MJV bedrijven van 2014 in tonnen weergegeven.
De laatste twee grafieken laten zien hoe zich de verschillende verwerkingsmethoden hebben
ontwikkeld over de laatste twee jaren. De grafieken dienen in verband met de conclusies in het
hoofdstuk “Afval” gezien te worden.
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Onderstaande tabel en grafieken geven de diverse waterstromen van de alle bedrijven gevestigd op
industrieterrein Moerdijk in de afgelopen jaren weer. Ook de vervuilingseenheden die een direct
verband hebben met de aangetroffen stoffen in het water (zoals CZV), zijn vermeldt. De tabellen
dienen in verband met de conclusies in hoofdstuk “Water” gezien te worden.

Drinkwater
Industriewater
Vervuilingseenheid
geloosd

2011
in 1.000 m3 /
ve’s
1.285
5.722
79

2012
in 1.000 m3 /
ve’s
1.171
5.697
84

2013
in 1.000 m3 /
ve’s
1.185
5.569
75

2014
in 1.000 m3 /
ve’s
1.089
4.250
83

Trend
2011-2014
˅˄˅
˅˅˅
˄˅˄

Industriewaterverbruik (m³)
industrieterrein Moerdijk

Drinkwaterverbruik (m³)
industrieterrein Moerdijk
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Bijlage 7 Achtergrondinformatie Lucht

De bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk emitteren diverse stoffen naar de lucht.
Onderstaande grafieken geven de diverse luchtemissies van de geselecteerde bedrijven in de jaren
2011-2014 weer.
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Bijlage 8 Toelichting gegevens

Gegevensverwerking
In de afgelopen jaren zijn zoveel mogelijk dezelfde bedrijven meegenomen en verwerkt in de
milieumonitoringsrapportage van haven- en industrieterrein Moerdijk. Dit betreft de bedrijven die
verplicht zijn te rapporteren over hun milieubelasting vanwege milieuvergunningen. Dit doen zij via
een elektronisch milieujaarverslag (eMJV). Het betreft dus niet alle bedrijven op het haven- en
industrieterrein, maar wel de bedrijven met een significante milieubelasting. Voor de milieuaspecten
energie, lucht, water en afval wordt voor een belangrijk deel gebruik gemaakt van de eMJV’s van de
hierboven bedoelde bedrijven.
In de loop van de jaren zijn bedrijven afgevallen (omdat zij o.a. onder de drempelwaarde voor de
rapportageplicht vallen en hierdoor niet meer hoeven te rapporteren) of juist bijgekomen (omdat zij
zich op het haven- en industrieterrein nieuw hebben gevestigd en wél onder de rapportageplicht
vallen). Dit was ook het geval voor het verslagjaar 2014. De gegevens van bedrijven met
rapportageplicht, zo veel mogelijk in lijn met de voorgaande jaren, zijn verwerkt in de
milieumonitoringsrapportage 2014. Zo is een goede vergelijking mogelijk met eerdere jaren, ondanks
dat het beeld dus nooit volledig is.
Variatie in bedrijven
Uiteraard vallen gaandeweg bedrijven af en komen er nieuwe bij. De conclusies en vergelijkingen
tussen de verschillende jaren berusten op de specifieke situaties van elk van deze jaren, en de
bijbehorende cijfers. Dat maakt een exacte (één-op-één) vergelijking niet overal mogelijk. Toch
maakt het de vergelijkingen niet minder valide: wegvallende bedrijven worden vervangen met
gelijkwaardige bedrijven (in grootte, verbruik en uitstoot).
Volledigheid gegevens
Niet elk bedrijf heeft elk jaar alle gegevens in het eMJV (elektronisch milieujaarverslag) ingevuld.
Soms zijn gegevens van sommige milieuaspecten niet ingevuld. Dat heeft tot gevolg dat de gegevens
variëren van bedrijf tot bedrijf en van jaar tot jaar. Dat wederom beïnvloedt de nauwkeurigheid van
de resultaten en conclusies van de vergelijkingen met voorgaande jaren.
Er worden maatregelen opgesteld en acties ondernomen om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de
gegevensaanlevering en –verwerking elk jaar te verbeteren. Er wordt naar gestreefd om op een zeker
moment alle bedrijven, gevestigd op het haven- en industrieterrein, mee te nemen in de
milieumonitoringrapportage, zodat een compleet beeld ontstaat van het de situatie op het haven- en
industrieterrein.
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