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VOORWOORD
Eerlijkheid en duidelijkheid
De ruimte in Nederland is beperkt en moet verdeeld worden over wonen, werken en
recreëren. Dat roept soms spanningen op. Zeker bij een haven- en industrieterrein als
Moerdijk wordt continu gezocht naar de balans tussen People, Planet en Profit, de bekende 3
P’s. Het terrein biedt enorm veel werkgelegenheid, van groot belang voor mens en economie.
Tegelijkertijd ontstaat er door de aard van de activiteiten ook spanning op gebied van leven
rondom een dergelijk terrein. Het roept vragen op: is het nog wel een goede plek om te
verblijven, is de lucht schoon, is het hier wel veilig? Ik beweer niet dat een haven- en
industrieterrein als het onze geen risico’s met zich meebrengt, dat er nooit iets gebeurt. Het
terrein ligt continu onder een vergrootglas en dat is terecht. Ik ben dan ook heel blij met het
milieumonitoringrapport, dat dit jaar al weer voor de 15e keer verschijnt. In dit rapport
worden de feitelijkheden over het jaar 2013 weergegeven, onomwonden, eerlijk en duidelijk.
Bedrijven, bewoners en overheid moeten in gesprek blijven. Natuurlijk komen daarbij ook wel
eens emoties naar voren. Soms zijn angsten weg te nemen als met cijfers aangetoond kan
worden dat aan alle veiligheidsmarges wordt voldaan. Aan de andere kant kan uit cijfers ook
blijken dat negatieve gevoelens gegrond zijn en kunnen concrete acties genomen worden. De
in 2012 geplaatste eNoses, waarmee bepaalde geuren waargenomen worden en tot de bron
herleid konden worden, zijn daar een mooi voorbeeld van. 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
gaat die het ontgassen van benzeen van schepen aan banden legt.
Belangrijk in het gesprek met bedrijven, bewoners en overheid, vind ik ook een
terugkoppeling op acties die genomen zijn op meldingen van overlast. Gelukkig weten
omwonenden steeds beter de weg te vinden naar de Omgevingsdienst met klachten en
signalen. Door snel te handelen kan de oorzaak van klachten vaker achterhaald worden. Toch
blijven er nog regelmatig vragen en emoties hangen. Ik juich het dan ook toe dat er een
klankbordgroep in het leven is geroepen die klachten, de aanpak daarvan en terugkoppeling
hierop evalueert. Ook in deze klankbordgroep zijn omwonenden, bedrijven en overheid
vertegenwoordigd.
De gesprekken die we met elkaar aan gaan, zijn alleen vruchtbaar wanneer deze gebaseerd
zijn op eerlijkheid en duidelijkheid. Gesprekken waarin we niet tegenover elkaar zitten, maar
waarin we samen werken aan een omgeving die een goede balans heeft tussen die drie P’s.
Het monitoringrapport laat zien dat we daarin op de goede weg zijn, maar ook dat er nog
kansen liggen. Ik beveel het u dan ook van harte aan.
Foto: Marcel Otterspeer

J.J. Kamp
Wethouder gemeente Moerdijk
Ruimtelijke Ordening, Wonen, Duurzaamheid, Inrichting
en beheer openbare ruimte
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SAMENVATTING
In dit rapport zijn de (milieu)gegevens weergegeven van de bedrijven op het haven- en
industrieterrein Moerdijk die de grootste invloed hebben op de milieueffecten van het gebied.
Daarnaast hebben ook diverse overheidsinstanties een bijdrage geleverd met het aanleveren
van de (milieu)gegevens die zijn verwerkt in dit rapport.
Door de enigszins verslechterde economische ontwikkelingen is een dalende tendens waar te
nemen ten aanzien van de werkgelegenheid, overslag en vervoersmodaliteiten.
De belangrijkste milieuthema’s op het haven- en industrieterrein Moerdijk zijn energie, lucht,
water, afval, geluid, hinder en natuur.
Hier valt met name de afname van de luchtverontreiniging door schadelijke stoffen zoals
stikstofoxiden en zwaveldioxide op. Dit is mede gerealiseerd door een stop van een
procesinstallatie en maatregelen die bij diverse bedrijven zijn getroffen. In dit rapport is
verder extra aandacht geschonken aan luchtkwaliteit en gezondheid. Ook hier zijn lichte
verbeteringen te zien.
Op het haven- en industrieterrein wordt al jaren intensief samengewerkt tussen het
Havenschap Moerdijk, diverse overheidsinstanties en het bedrijfsleven in het
meerjarenprogramma Duurzame verbindingen Moerdijk. Ook in 2013 heeft deze
samenwerking zeker niet stilgestaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn:





uitbreiding van het eNose netwerk;
voorbereiding voor het stoomcluster Middenweg van het Energyweb;
voorbereidingen voor de herziening van het bestemmingsplan;
voorbereidingen voor het Natuurmanagementplan.
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1. INLEIDING
Op het haven- en industrieterrein Moerdijk werken het Havenschap, overheidsorganisaties en
bedrijven al sinds jaar en dag samen aan een toonaangevend duurzaam haven- en
industrieterrein. Vanuit deze intentie is de stuurgroep Duurzame Verbindingen Moerdijk
(DVM) ingesteld.
Als onderdeel van DVM is een werkgroep Monitoring actief. Al sinds 1999 wordt jaarlijks de
(milieu)informatie bij bedrijven en (overheids)instanties verzameld en gepresenteerd in een
rapportage, het zogenaamde ‘Monitoringrapport haven- en industrieterrein Moerdijk’. Het
monitoringrapport wordt gebruikt om:
 voorlichting te geven aan partijen die bij het haven- en industrieterrein betrokken
zijn, zoals bedrijven, omwonenden, overheden, etc.;
 diverse duurzaamheidsacties te initiëren op het haven- en industrieterrein Moerdijk;
 kansen voor verdere verduurzaming op het haven- en industrieterrein inzichtelijk te
maken.
Met de introductie van de 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.
Voor dit monitoringrapport zijn de gegevens verzameld bij diverse (overheids)instanties en
de meest milieurelevante bedrijven van het haven- en industrieterrein Moerdijk over 2013.
Dit betreft de bedrijven die verplicht zijn een elektronisch milieujaarverslag op te stellen
(verder e-MJV bedrijven genoemd). In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de betrokken
(overheids)instanties en bedrijven welke gegevens aan hebben geleverd voor dit
monitoringrapport.
In hoofdstuk 2 wordt een algemeen beeld van haven- en industrieterrein Moerdijk geschetst
door middel van diverse gegevens. In de daarop volgende hoofdstukken worden de gegevens
voor het jaar 2013 gepresenteerd over achtereenvolgens de onderwerpen energie, lucht,
water, afval, geluid, hinder en natuur. De gebruikte afkortingen zijn terug te vinden in bijlage
2. Een nadere toelichting over luchtkwaliteit en gezondheid is te vinden in bijlage 4.
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2. ALGEMENE GEGEVENS BEDRIJVENTERREIN
2.1
Omschrijving haven- en industrieterrein Moerdijk
Het haven- en industriegebied Moerdijk is een gebied met een zestal havenbekkens met een
aanliggend industrieterrein in de gemeente Moerdijk. Het 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 2.345 hectare.
Afbeelding 1 Overzicht havenbekken Moerdijk

De haven van Moerdijk telt zes havenbekkens:
 de haven Hollandsch Diep;
 de Insteekhaven Roode vaart;
 de Oostelijke Insteekhaven;
 de Noordelijke Insteekhaven;
 de Centrale Insteekhaven;
 de Westelijke Insteekhaven.
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 met name
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. Deze deelgebieden hebben wel aparte
namen, omdat Distriboulevard eerder ingericht was dan het Tradepark.

Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport 2013

7






Seaport: dit gebied ligt ten oosten van het Ecopark. Hier bevinden zich met name
bedrijven met watergebonden 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 met name energie gerelateerde bedrijven
en/of recycle bedrijven.
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 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.

Afbeelding 2 Overzicht diverse gebieden op Moerdijk

De indeling in gebieden zorgt ervoor dat gelijksoortige bedrijven bij elkaar gevestigd worden
(bedrijfsclustering). Hierdoor kunnen de bedrijven optimaal gebruik maken van elkaars
aanwezigheid.
Het haven- en industrieterrein Moerdijk is een duurzame en ‘groene’ haven. Er is veel
aandacht in de bedrijfsvoering voor duurzaamheid en milieu.
Daarnaast beschikt het haven- en industrieterrein Moerdijk sinds 2012 over een EcoPorts
PERS Certificate van de European Sea Ports Organisation (ESPO). Het Port Environmental
Review System (PERS) is een Europees initiatief voor de milieu-certificering van zeehavens die
aangesloten zijn bij de ESPO. Deze methodiek van PERS is één van de instrumenten van de
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ESPO om aan te tonen dat de haven van Moerdijk aan diverse voorschriften voldoet met
betrekking tot duurzame ontwikkeling en milieubescherming.
2.2
Havenstrategie Moerdijk 2030
De gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk hebben de
Havenstrategie 2030 vastgesteld voor de toekomstige ontwikkeling en positie van het havenen het industrieterrein van Moerdijk. De Havenstrategie 2030 geeft aan dat de combinatie
van beschikbare ruimte, industrie en de ideale ligging aan het water met verbindingen naar
het achterland volop kansen biedt voor het haven- en industrieterrein Moerdijk om de
komende decennia verder te groeien. Deze groei is nodig voor de economie en
werkgelegenheid in West-Brabant. In de strategie is aangegeven wat nodig is om deze
gewenste ontwikkelingsruimte tot 2030 mogelijk te maken. Het haven- en industrieterrein
Moerdijk wil in 2030 hét belangrijkste knooppunt zijn van duurzame logistiek en duurzame
chemie en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta en zich tegelijkertijd ontwikkelen
tot het meest duurzame havenbedrijf van Europa.
De Havenstrategie 2030 betreft een visie en een uitvoeringsagenda voor de haven zelf, maar
ook voor haar omgeving. Het gaat hierbij om een goede balans tussen de haven, de
ruimtelijke kwaliteit, de sociale omgeving en de wisselwerking daartussen. Hierbij is het
principe van People, Planet en Profit als uitgangspunt gehanteerd:

“Een duurzame economische ontwikkeling van het haven- en industrieterrein Moerdijk kan
alleen plaatsvinden, als dat tegelijkertijd gepaard gaat met het vergroten van de leefbaarheid
in de regio en het vergroten van de veerkracht en kwaliteit van natuur en omgeving.
Verbetering van het ene mag niet ten koste gaan van het andere.”
2.3
Gevestigde bedrijven en werkgelegenheid
In 2013 waren op het haven- en industrieterrein Moerdijk 416 bedrijven gevestigd. In figuur 1
wordt aangegeven in welke bedrijfstakken deze bedrijven vertegenwoordigd zijn.
Figuur 1 Verdeling gevestigde bedrijven naar bedrijfstak

Diverse overheidsinstanties werken op het haven- en industrieterrein Moerdijk samen binnen
de Commissie Vestiging. Deze Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van Havenschap
Moerdijk, gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant, Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB), brandweer Midden- en West- Brabant, waterschap Brabantse Delta en
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid.

Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport 2013

9

De Commissie Vestiging faciliteert bedrijven die zich op het haven- en industrieterrein willen
vestigen met het snel verschaffen van duidelijkheid over de vestigingsmogelijkheden, de
vergunbaarheid en het herkennen van duurzaamheidsmogelijkheden. Ook bestaande
bedrijven met majeure uitbreidingen worden op deze wijze ondersteund.
De volgende aspecten worden hierbij in ogenschouw genomen:
 ruimtelijke ordening;
 vaarwatergebondenheid;
 geluidproductie;
 luchtemissie;
 afvalwater;
 externe veiligheid;
 natuurbescherming;
 juridische aspecten;
 clustervorming;
 reststroom uitwisseling.
In het jaar 2013 zijn in totaal vijf adviesaanvragen behandeld door de Commissie Vestiging.
Het ging hierbij om aanvragen uit diverse bedrijfstakken: op- en overslag, assemblage en
distributie, bioraffinage en kantoor. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2012 toen drie
adviesaanvragen ontvangen zijn.
Bij drie van de vijf ingediende aanvragen werd de checklist ‘Kansen voor duurzaamheid’
ingevuld. Twee bedrijven gaven hierbij aan een bijdrage te kunnen leveren op het gebied van
duurzame bedrijfsvoering, zoals bij het inkopen van grond- en hulpstoffen, de omgang van
afvalwater en het introduceren vaneen managementsysteem.
Eén bedrijf gaf aan mogelijkheden te zien in duurzame inrichting en ontsluiting. Bij twee
bedrijven werden er mogelijkheden gezien in een duurzame samenwerking en het delen van
kennis via de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) en het werken aan duurzame
verbindingen in groepsverband.
Van de vijf adviesaanvragen zijn vier adviesaanvragen in eerste instantie positief
geadviseerd. Eén adviesaanvraag is in tweede instantie positief geadviseerd. Twee bedrijven
hebben zich uiteindelijk daadwerkelijk gevestigd en één bedrijf is uitgebreid op de huidige
locatie.
Conform het bestemmingsplan 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 1999
(BRZO). Het BRZO stelt eisen aan de bedrijven om ongevallen met deze gevaarlijke stoffen te
voorkomen. De ligging van de BRZO-bedrijven is opgenomen in afbeelding 3.
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Afbeelding 3 Situatieschets haven- en industrieterrein Moerdijk, inclusief ligging BRZO-bedrijven

In 2013 waren bij de op het haven- en industrieterrein Moerdijk gevestigde bedrijven 8.371
mensen werkzaam. Daarnaast bood het haven- en industrieterrein in 2013 indirecte
werkgelegenheid aan 7.756 mensen. Bij indirecte werkgelegenheid wordt er gekeken naar de
bedrijven die goederen, producten en diensten leveren aan de op het haventerrein gevestigde
bedrijven. De werkgelegenheid is gedaald ten opzichte van 2012, een daling van
respectievelijk 3,5% en 6,7%, als gevolg van de verminderde economische situatie op het
haven- en industrieterrein.
2.4
Logistiek
Haven- en industrieterrein Moerdijk is bereikbaar via diep vaarwater, spoor, het wegennet en
een buisleidingenstraat.

Scheepvaart

In de haven van Moerdijk komen zowel zee- als binnenvaartschepen. In 2013 hebben in totaal
1.686 zeevaartschepen en 12.837 binnenvaartschepen de haven bezocht. De totale goederen
overslag in 2013 bedroeg 18.497.000 ton.
Ten opzichte van 2012 is de totale overslag gedaald met 9%. Voor binnenvaart is ten opzichte
van 2012 sprake van een daling van het volume van 4%. Het tonnage zeevaart is met 18%
afgenomen ten opzichte van 2012. De belangrijkste reden van de daling van het tonnage
zeevaart is het vertrek in 2013 van een groot ladingpakket als gevolg van commercieel
economische redenen.
In figuur 2 is de verdeling van de goederenoverslag per goederensoort van de zee- en
binnenscheepvaart opgenomen. De categorieën van de goederen zijn aangepast ten opzichte
van 2012 omdat sinds 2013 de indeling van de haven van Rotterdam wordt toegepast. Deze
indeling wordt toegepast omdat er ook gebruik gemaakt wordt van het administratiesysteem
van de haven van Rotterdam.
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Figuur 2 Verdeling goederenoverslag (x 1.000 ton) per goederensoort zee- en binnenvaart 2013

Bron: Jaarverslag 2013, Havenschap Moerdijk

Spoor

In 2013 zijn er 15.530 wagons ingezet om 476.000 ton product te vervoeren naar het havenen industrieterrein. Dit is een daling van 30% ten opzichte van voorgaande jaren. De
belangrijkste goederen die vanuit Moerdijk per spoor worden vervoerd, zijn chemische
producten en staalproducten.
Als gevolg van de economische situatie in 2013 was er sprake van een grote concurrentie
tussen met name binnenvaart en vervoer over land. Om te kunnen concurreren tussen de
overige vervoersmodaliteiten dient er de komende jaren flink te worden geïnvesteerd in de
spoorfaciliteiten. Denk hierbij aan verbeterde aansluiting op het hoofdspoor, een eventueel te
realiseren rail service center en het verbeteren van de veiligheid van het spoor. De
verbetering van de spoorfaciliteiten is opgenomen in het strategisch uitvoeringsprogramma
van de Havenstrategie.

Weg

Bij de registratie van de vervoersgegevens ten aanzien van vervoer over de weg wordt een
onderscheid gemaakt tussen personenauto’s en vrachtwagens die het haven- en
industrieterrein Moerdijk op rijden. In tabel 1 zijn het aantal inkomende vervoersbewegingen
over de weg weergegeven voor de jaren 2013 en 2012.
Tabel 1 Aantal inkomende vervoersbewegingen over de weg

Personenauto’s
Vrachtwagens
Totaal

2013

2012

2.174.000
1.097.000
3.271.000

2.737.000
1.159.000
3.896.000
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Buisleiding

Tussen de havens en de industrieterreinen van Moerdijk, Rotterdam en Antwerpen ligt de
buisleidingenstraat. Deze straat is ruim 40 jaar geleden aangelegd om middels 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). Ook vervult
LSNed een adviserende rol bij het realiseren van nieuwe of toekomstige leidingstroken of
andere vormen van transport.
Bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk maken gebruik van deze
buisleidingenstraat. Hierin liggen leidingen van diverse klantgroepen en voor 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.
Figuur 3 Verdeling naar klantgroep

Figuur 4 Verdeling naar getransporteerd product

Bron: Leidingenstraat Nederland
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2.5 Plannen en beleid

Duurzame Verbindingen Moerdijk 2011 - 2015

Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 bundelen in DVM diverse partijen hun krachten om te
komen tot een duurzaam haven- en industrieterrein Moerdijk.
In het Meerjarenprogramma DVM hebben de diverse partijen binnen DVM hun doelstellingen
bepaald. Dit Meerjarenprogramma heeft een looptijd tot en met 31 december 2015. Het
programma sluit zo veel mogelijk aan bij reeds lopende projecten. In het voorjaar van 2013 is
binnen DVM gekomen tot prioriteitenbepaling ten aanzien van doelstellingen en de focus.
De onderstaande projecten behoren tot de focus van DVM:
 Energyweb: De doelstelling van het Energyweb is het terugdringen van het
energieverbruik en de CO2-uitstoot op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Het
Havenschap Moerdijk, provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en Bedrijvenkring
Industrieterrein Moerdijk (BIM) hebben gezamenlijk de mogelijkheden onderzocht om
energie/warmte die de lucht in wordt geblazen nuttig toe te passen. Hierbij is gekeken
naar de mogelijkheden om door middel van een ringleiding een optimale uitwisseling van
energie/warmte te laten plaatsvinden.
Naast het project EnergyWeb, bestaat het project EnergyWeb XL. Hierbij wordt
onderzocht of warmte en/of CO2 geleverd kan worden aan locaties buiten het haven- en
industrieterrein. Momenteel wordt gekeken naar het gebied de Spiepolder. Dit is een
glastuinbouwgebied in de directe omgeving van het haven- en industrieterrein Moerdijk.
Dit gebied wordt de komende 10 jaar bijna verdrievoudigd. In het project Spiepolder
wordt gekeken naar de mogelijkheden om de glastuinbouw te voorzien van, de van het
haven- en industrieterrein Moerdijk afkomstige, warmte en CO2.


Milieuklachten: De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant hebben de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) aangewezen als regiepunt voor het
registreren en behandelen van milieuklachten en –meldingen afkomstig uit de gemeente
Moerdijk. Doelstelling hierbij is het verbeteren van de afhandeling van milieuklachten en
het verbeteren van de communicatie daarover, met als doel het verbeteren van de
leefomgeving.



Geluid: Er is een werkgroep Geluid opgericht om de ontwikkelingen op het gebied van
geluid te volgen dan wel hierop te anticiperen. Daarbij wordt tevens gezocht naar
geluidruimte primair voor nieuwe activiteiten of voor nieuwe vestigingen.



Water: De hoofddoelstelling van de werkgroep Water is het optimaliseren van de
waterketen (waaronder het afvalwatersysteem) tegen de laagst mogelijke
maatschappelijke kosten. In de werkgroep Water zitten afgevaardigden van het
waterschap Brabantse Delta, Brabant Water, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid,
gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant, Havenschap Moerdijk en diverse bedrijven
gelegen op het haven- en industrieterrein Moerdijk.



Natuur: Deze werkgroep heeft het doel om communicatie tussen bedrijfsleven en bevoegd
gezag te verbeteren en te zoeken naar oplossingen voor de problematiek rondom Natura
2000 voor de diverse bedrijven. Het gaat hierbij met name om een gebiedsgerichte
aanpak voor de Natura 2000 problematiek.
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Communicatie: De trekkersrol bij de werkgroep Communicatie ligt bij het Havenschap
Moerdijk. Deze vervult daarmee een centrale rol bij de uitvoering van het
communicatieplan samen met de gemeente Moerdijk. Overige deelnemers van de
werkgroep Communicatie zijn de provincie Noord-Brabant en het waterschap Brabantse
Delta.

Bestemmingsplannen

Om de activiteiten op haven- en industrieterrein Moerdijk ook in de toekomst mogelijk te
maken, wordt vanuit de gemeente al een aantal jaar gewerkt aan een algehele herziening
Bestemmingsplan Zeehaven en Industrieterrein.
Het doel van deze herziening is:
 actuele en eenduidige juridische regeling;
 kaders bieden voor gewenste ontwikkelingen;
 inzichtelijk maken van milieueffecten;
 sterke scheiding milieueffecten en omgeving.
In 2013 is verder gewerkt aan het ontwerpbestemmingsplan waarin de inspraakreacties op
het voorontwerp bestemmingsplan en adviezen uit het wettelijk vooroverleg zijn
meegenomen. Daarnaast is begonnen met het opstellen van de ontwerpmilieueffectrapportage (MER). Hierbij wordt gekeken naar de milieugevolgen van het
invoeren van het nieuwe bestemmingsplan. Het onderzoek naar met name de aspecten
stikstof/luchtkwaliteit heeft meer tijd nodig dan vooraf was voorzien. Dit wordt veroorzaakt
doordat het lastig is om juiste en actuele uitgangspunten in beeld te brengen, vooral voor de
toekomstige vervoersaantallen over de weg, het water en per spoor. Zodra het
ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-MER ter inzage wordt gelegd, hebben zowel
burgers als bedrijven de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen.
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3. ENERGIE
3.1 Gegevens en interpretatie
In onderstaande tabel, tabel 2, zijn de belangrijkste energiestromen van de e-MJV bedrijven
weergegeven.
Tabel 2 Ingekochte hoeveelheden elektriciteit en aardgas van de e-MJV bedrijven (in TJ)

Ingekochte elektriciteit (TJ)
Aardgas (TJ)

2013
3.360
22.293

2012
2.915
20.650

De toename van de ingekochte elektriciteit in 2013 ten opzichte van 2012 wordt met name
veroorzaakt doordat in 2013 twee nieuwe bedrijven met een hoge energie inkoop zijn
opgenomen in het monitoringrapport. De toename van het aardgasverbruik is met name toe
te schrijven aan een toename in het verbruik bij twee al rapporterende bedrijven.
Naast elektriciteit en aardgas worden er door diverse bedrijven ook andere brandstoffen
gebruikt zoals diesel en benzine maar ook afvalstoffen, biomassa en reststoffen. Deze worden
door een aantal bedrijven omgezet naar warmte of elektriciteit en zelf gebruikt en/of door
geleverd. Deze doorlevering van energie en stoffen is uitgebreider beschreven in paragraaf
3.2.
3.2 Projecten en kansen
Op het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt het inzetten van duurzame energiebronnen
en het besparen van energie gezien als één van de belangrijkste kansen. Daarom lopen er
diverse projecten die invloed hebben op het energiegebruik.

EnergyWeb

Zoals ook vermeld in het Monitoringrapport 2012, onderzochten het Havenschap Moerdijk,
provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk
(BIM) gezamenlijk de mogelijkheden om energie/warmte die de lucht wordt ingeblazen nuttig
toe te passen. Hieruit ontstond het project EnergyWeb, waarin onderzocht werd of door
middel van een ringleiding een optimale uitwisseling van energie/warmte kon plaatsvinden.
Inmiddels wordt er tussen de volgende bedrijven op het haven- en industrieterrein warmte of
andere stromen uitgewisseld:
 Shell levert stoom aan LyondellBasell en Erca Emery Surfactants;
 LyondellBasell levert afgassen aan Shell;
 Attero levert stoom aan Essent Energie Productie;
 Essent Energie Productie levert stoom aan Shell;
 Dr. W. Kolb levert stoom aan Bertschi;
 Bewa levert warmte aan Drecht Coating Services en Bolsius Grondstoffen;
 een gedeelte van de CO2-emissie van Shell en SNB wordt via een leiding geleverd aan
Omya. Omya gebruikt het CO2 in haar productieproces.
Met deze operationele koppelingen wordt een emissie van ca.725.000 ton CO2 per jaar
vermeden. Dit komt overeen met de CO2-hoeveelheid van bijna 200.000 huishoudens.

Windenergie

Binnen de gemeente Moerdijk wordt op diverse plaatsen windenergie opgewekt. Op havenen industrieterrein Moerdijk staat een drietal windmolens, namelijk twee aan de Middenweg
en één op het TradePark. De totale capaciteit van de drie windmolens bedraagt ruim 2 MW

Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport 2013

16

(MegaWatt). De vraag is of het aantal windmolens op het haven- en industrieterrein verder
uitgebreid kan worden naar een windpark met zeven tot acht windturbines die tezamen
energie kunnen opwekken voor 14.000-17.000 huishoudens. In 2014 zal naar verwachting
meer duidelijkheid hierover ontstaan.
Het draagvlak voor de toepassing van duurzame energie is groot bij de inwoners en
bedrijven. Echter bij de aanwijzing van locaties voor windturbines en de daadwerkelijke
realisatie van projecten is er grote weerstand bij direct omwonenden en bedrijven.
Belangrijkste reden hiervan is dat deze in de regel uitsluitend geconfronteerd worden met de
nadelen en niet profiteren van de voordelen. Dit is anders wanneer bewoners en industrie
direct betrokken worden bij de ontwikkeling van de windenergieprojecten en meeprofiteren
van de opbrengst hiervan. De behaalde opbrengsten van windturbines worden dan
(gedeeltelijk) ingezet voor betaalbare, eigen en duurzame energie of voor andere
maatschappelijke doelen, bijvoorbeeld energiebesparing. De gemeente heeft dit uitgangspunt
in de nieuwe Notitie Windenergie opgenomen onder de noemer ‘sociale windenergie’.

LED-verlichting Moerdijk

LED-verlichting is een energiezuinige vorm van verlichting en heeft een lange levensduur.
Daarom is op de openbare weg (Energieweg) door Havenschap Moerdijk LED-verlichting als
pilot aangebracht. In de toekomst zal ook gekeken worden naar vervanging van bestaande
verlichting door LED-verlichting. Op haven- en industrieterrein Moerdijk zijn verschillende
bedrijven benoemd als koploper op het gebied van duurzaamheid. Deze koplopers willen ook
andere bedrijven stimuleren om duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering te integreren. Eén
van de bedrijven heeft flink geïnvesteerd in LED-verlichting en wil ook andere bedrijven
informeren over de mogelijkheden, voordelen en kosten hiervan.

Zonne-energie
Afbeelding 4 Zonnepanelen bij Sivomatic

Op het haven- en industrieterrein Moerdijk 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 het haven- en industrieterrein Moerdijk met een
duurzaamheidsstrategie kunnen de mogelijkheden voor zonnepanelen onderzocht worden.
Voor het nog te realiseren Logistiek Park Moerdijk worden de mogelijkheden onderzocht voor
het toepassen van zonnepanelen.
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4. LUCHT
4.1 Gegevens en interpretatie
De bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk emitteren diverse stoffen naar de lucht.
Hierover wordt door de bedrijven gerapporteerd in hun milieujaarverslag. In de figuren 5 en
6 zijn de luchtemissies van deze bedrijven voor de periode 2008 tot en met 2013
weergegeven.
Figuur 5 Luchtemissie in kg 2008 t/m 2013
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De vermindering van de NOx en SO2 emissies houden verband met een stop van een
procesinstallatie en de effectuering van per 1 januari 2013 wettelijk verplichte maatregelen.
Figuur 6 Luchtemissie in kg 2008 t/m 2013

Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport 2013

18

Een groot gedeelte van de vermindering van de fijnstof hoeveelheid is te verklaren door het
feit dat in voorgaande jaren voor het bepalen hiervan gebruik werd gemaakt van kengetallen,
waarbij uitgegaan is van een worst-case benadering. Vanaf 2013 zijn de gegevens gebaseerd
op uitgevoerde metingen.

Luchtverontreiniging
Sinds 2008 wordt in opdracht van de provincie Noord-Brabant de luchtkwaliteit gemeten
nabij het haven- en industrieterrein Moerdijk. Met deze metingen wordt de invloed vanwege
activiteiten op het industrieterrein op de dorpskern van Moerdijk in beeld gebracht. In eerste
instantie was er sprake van één meetstation, namelijk aan de Julianastraat in Moerdijk. In
2013 zijn er twee stations bijgeplaatst tussen industrieterrein Moerdijk en de woonkernen
van Klundert en Zevenbergen. Op deze manier kan in drie windrichtingen (oost, zuid en west)
een uitspraak worden gedaan over de kwaliteit van de lucht die over het industrieterrein
richting de woonkernen waait. De stations staan er voornamelijk voor de bewaking van de
meerjarige luchtkwaliteit en blijven minimaal 5 jaar staan (2013 tot en met 2017). De
metingen zijn niet bedoeld om bronnen op het industrieterrein op te sporen.
De meetstations worden onderhouden en beheerd door het Team Metingen en Onderzoek
van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Bij het verschijnen van dit
monitoringrapport zijn de gegevens van het jaar 2013 nog niet beschikbaar. Zodra de
gegevens van het jaar 2013 beschikbaar zijn, worden deze online gepubliceerd op:
www.brabant.nl/luchtkwaliteit.
Hieronder worden derhalve de meetresultaten van 2008 tot en met 2012 besproken en dit
betreft dus alleen het meetstation aan de Julianastraat in Moerdijk.
De belangrijkste conclusie van het onderzoek van 2012 is dat de grenswaarden voor de
stikstofdioxide-, fijnstof- en benzeenconcentraties van de Wet milieubeheer op het
meetstation aan de Julianastraat in Moerdijk niet zijn overschreden.
Om een eventuele bijdrage van activiteiten op het industrieterrein Moerdijk aan de
luchtkwaliteit in de woonkern Moerdijk te bepalen, worden nog aanvullende studies
uitgevoerd. Dat is mede de reden dat er langere tijd verstrijkt tussen de metingen en de
openbaarmaking van de resultaten over 2013.
In tabel 3 staan de jaargemiddelde concentraties van 2008 tot en met 2012 van fijnstof (PM10),
stikstofdioxide (NO2), en benzeen en de gemiddelde berekende bijdrage van het
industrieterrein op het meetstation aan de Julianastraat in Moerdijk. Voor stikstofdioxide
(NO2) is de gemiddelde berekende bijdrage in 2012 nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren. De
gemiddelde berekende bijdrage van benzeen en fijnstof (PM10) is in 2012 iets toegenomen ten
opzichte van 2011. Het verschil met 2010 is groter wat mogelijk verklaard kan worden door
een variërende windrichting. Ook het optreden van incidentele emissies kan een oorzaak zijn
van de toename. De resultaten van de komende jaren zullen uitwijzen of deze opwaartse
trend aanhoudt.
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Tabel 3 Resultaten luchtkwaliteitsonderzoek 2008 t/m 2012 (bij het verschijnen van dit monitoringrapport zijn de gegevens
over 2013 nog niet beschikbaar)

Jaar

Concentratie
(µg/m3)

Grenswaarde uit de
Wet milieubeheer
(µg/m3)

Gemiddelde (berekende)
bijdrage industrieterrein in
(µg/m3)

Gemiddelde (berekende)
bijdrage industrieterrein in %

40

2.9
0.9
0.3
1.0
1.8

11
4
1
4
9

28.9
25.2
28.0
26.5
24.9

40

3.7
3.3
2.1
3.5
3.3

13
13
7
13
13

1.8
1.9
2.0

5

0.5
0.7
0.8

29
37
39

Fijnstof (PM10)
2008
2009
2010
2011
2012

25.4
23.3
25.5
26.2
20.4

Stikstofdioxide (NO2)
2008
2009
2010
2011
2012
Benzeen
2008
2009
2010
2011
2012

Luchtverontreiniging en gezondheid in Moerdijk
De gemeten concentraties fijnstof en stikstofdioxide (NO2) zijn in 2012 verder afgenomen
onder de wettelijke norm. De concentraties dalen daarmee steeds meer richting de
advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie, zie hiervoor bijlage 4. Desondanks zijn
er nog steeds gezondheidseffecten te verwachten door fijnstof en NO2.
De bijdrage van benzeen is op de Julianastraat in 2012 iets toegenomen ten opzichte van
2011. De concentraties blijven echter beneden de grenswaarde 5 µg/m3. Deze grenswaarde
komt overeen met het verwaarloosbaar risico. Dat wil zeggen dat de risico’s lager zijn dan
het risico dat verwaarloosbaar wordt geacht. Een risico wordt verwaarloosbaar geacht
wanneer het lager is dan 1 extra case van kanker bij een levenslange blootstelling van 1
miljoen mensen. Niettemin dient bij kankerverwekkende
stoffen altijd naar zo laag mogelijke blootstelling
gestreefd te worden. Dit komt tot uitdrukking in de
minimalisatieverplichting in de Nederlandse
emissierichtlijnen. Uit de luchtkwaliteitsonderzoeken aan
de Julianastraat in Moerdijk-dorp (tabel 3) blijkt dat
ongeveer 29 - 39% van de gemeten concentraties benzeen
afkomstig is van lokale bronnen op het industrieterrein.
Dat wil zeggen dat het terugbrengen van lokale emissies
substantieel kan bijdragen aan het verder verlagen van
concentraties van benzeen op en rond het haven- en industrieterrein Moerdijk.
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Lokale aanpak emissies van benzeen
Rondom het voormalig terrein van Chemie-Pack is een luchtmeetnetwerk aangelegd voor het
vastleggen van veranderingen in de luchtkwaliteit die het gevolg kunnen zijn van de brand
en de sanering. Deze metingen toonden aan dat er regelmatig kortdurende verhoogde
concentraties van benzeen werden waargenomen. Daarom is in overleg met het Bureau
Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD’en Brabant/Zeeland een gezondheidskundig
‘toetsingskader’ opgesteld voor kortdurende blootstelling aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX). Dit is geen wettelijke norm, maar deze signaalwaarde is
afgeleid door de GGD in het kader van het bewaken van de risico’s voor de omgeving van de
sanering van het Chemie-Packterrein. Bij overschrijding van deze signaalwaarde gaat er
automatisch een signaal naar de toezichthouder die gericht actie onderneemt. In 2012 is de
signaalwaarde voor benzeen van 29 µg/m3 op het luchtmeetstation in Moerdijk 16 keer
overschreden. In totaal betrof dit 31 uur. Voor de andere stoffen geldt dat de signaalwaarden
niet zijn overschreden.
Uit nadere analyses is gebleken dat niet Chemie-Pack, maar andere bronnen op het
industrieterrein en op het Hollandsch Diep (varend ontgassen van schepen), de oorzaak zijn
van kortdurende verhoogde concentraties van benzeen. Een en ander heeft geresulteerd in
een uitbreiding van het meetnetwerk met zogenaamde eNoses. Deze zijn geschikt om snel
veranderingen in de samenstelling van de lucht te detecteren en eventuele bronnen te
identificeren bij klachten en gemeten verhogingen. Bij het verschijnen van dit
monitoringrapport zijn nog geen gegevens van het eNose meetnet openbaar.
Het varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende mengsels leidt tot aantasting van
het milieu. Het varend ontgassen op het Hollandsch Diep is toegestaan, met uitzondering van
enkele zeer giftige stoffen en benzine. Internationaal, Europees en nationaal geldt er (nog)
geen verbod. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen om in 2014 een verbod voor
het varend ontgassen van schepen op te nemen in haar provinciale milieu verordening.
Algemene informatie over luchtverontreiniging en gezondheid is opgenomen in bijlage 4.
Meer informatie over het voormalige Chemie-Packterrein is te vinden op:
www.saneringchemiepack.nl .
4.2 Projecten en kansen
De gemeente Moerdijk heeft als doelstelling om de CO2-uitstoot op haven- en industrieterrein
Moerdijk in 2030 met 10% (t.o.v. 2009) te verminderen.1 Op deze manier wil de gemeente een
bijdrage leveren aan het behalen van de EU-doelstellingen voor Nederland. De Europese Unie
speelt een belangrijke rol in de CO2-emissiereductie bij grote bedrijven. Het Europese
uitwisselingssysteem van emissierechten voor broeikasgassen heeft als hoofddoel de uitstoot
van CO2 te verminderen. De emissiehandel richt zich met name op grote fabrieken en
energiebedrijven. Door de overheid wordt per sector een maxima vastgelegd voor de uitstoot
van broeikasgassen. Als de bedrijven hun maximum dreigen te overschrijden, riskeren ze een
boete. Om deze boete te voorkomen kunnen zij op de markt broeikasgas-kredieten kopen om
op deze manier toch, tegen betaling, extra broeikasgassen uit te kunnen stoten. Door een
betalingssysteem eraan te koppelen wordt het voor bedrijven aantrekkelijk om de
hoeveelheid CO2-uitstoot te verminderen. Indien bedrijven minder uitstoten dan het door de
overheid opgelegde maximum kunnen ze deze kredieten op de markt aanbieden.

1

Paraplunota Leefomgeving 2012-2030, Gemeente Moerdijk
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Op haven- en industrieterrein Moerdijk zijn vijf bedrijven gevestigd die onder de CO2emissiehandel vallen. In de periode 2013 - 2020 wordt de hoeveelheid emissierechten beperkt
met 21% vergeleken met 2005.
DVM heeft de afgelopen jaren al flink ingezet op het terugdringen van de CO2-emissie op het
haven- en industrieterrein Moerdijk. De aanwezige koppelingen tussen bedrijven leveren een
bijdrage aan het terugdringen van CO2. Goede voorbeelden hiervan zijn de levering van
stoom door Attero aan Essent en door Essent aan Shell. Ook de levering van CO2 van Shell en
SNB aan Omya, die dit benut als grondstof zijn vermeldenswaardig. Voor nadere informatie
zie eveneens hoofdstuk 3.2.
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5. WATER
5.1 Gegevens en interpretatie
In figuur 7 en tabel 4 zijn de waterstromen
opgenomen zoals die worden ingenomen en
Regenw
geloosd door de bedrijven op het haven- en industrieterrein.

ater

Figuur 7 Waterstromen haven- en industrieterrein Moerdijk

Tabel 4 Waterinname en waterlozing in 1.000 m3 2009 t/m 2013

Drinkwater
Industriewater
Oppervlaktewater
Lozing op riolering
Lozing op oppervlaktewater

2013
in 1.000 m3
1.185
5.569
1.065.617
5.994
1.063.312

2012
in 1.000 m3
1.171
5.697
1.018.606
6.216
1.017.005

2011
in 1.000 m3
1.286
5.722
982.665
5.750
982.034

2010
in 1.000 m3
1.314
5.560
984.133
6.095
983.350

2009
in 1.000 m3
1.160
5.250
1.012.811
6.032
1.009.663

Inname

Op haven- en industrieterrein Moerdijk is naast het drinkwater ook industriewater
beschikbaar. 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 en aanzienlijk goedkoper dan
drinkwater.
Op haven- en industrieterrein Moerdijk bestaat 82% van het ingenomen leidingwater uit het
duurzamere industriewater. Dit is 60% van de totale hoeveelheid industrie- en proceswater
die door HydroBusiness (onderdeel van Brabant Water N.V.) in Brabant wordt afgezet. Havenen industrieterrein Moerdijk is hiermee de grootste afnemer van industriewater in Brabant.
Momenteel wordt het industriewater afgenomen door een tiental bedrijven op haven- en
industrieterrein Moerdijk.
Een aantal bedrijven op het haven- en industrieterrein neemt oppervlaktewater in vanuit het
Hollandsch Diep. Deze waterstroom wordt gebruikt voor koeling.
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Ook via de inname van grond- en hulpstoffen komt water bij de bedrijven binnen. Omdat niet
alle bedrijven over deze wijze van inname rapporteren, is dit verder buiten het
monitoringrapport gehouden.
Naast de in figuur 7 genoemde stromen wordt er door de bedrijven ook nog circa 709.000 m3
grondwater opgepompt. Dit water wordt opgepompt in het kader van
grondwaterbeheersing, om te voorkomen dat bodemverontreiniging die in het verleden
ontstaan is, zich verder kan verspreiden.

Lozing

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.
Het afvalwater dat de bedrijven op de riolering lozen wordt via een persleiding naar de
zuivering van waterschap Brabantse Delta in Bath getransporteerd. Hier wordt het water
gezuiverd. Vervuiling van afvalwater wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden (v.e.). Hoe
meer v.e.’s een bedrijf produceert, hoe hoger de te betalen zuiveringsheffing. Het water dat
door de bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk op de riolering is geloosd, bevatte
in totaal 75.540 v.e.’s. Het aantal v.e.’s is ten opzichte van 2012 met circa 10% gedaald. Ook
voor het geloosde volume is een daling te zien, namelijk van 4%.
Het water dat vanuit het Hollandsch Diep wordt onttrokken om te koelen, wordt ook weer op
het Hollandsch Diep geloosd. Het water is door het gebruik voor koeling opgewarmd. De
mate waarmee het water opgewarmd is, wordt uitgedrukt in megawatt. In 2013 is er door de
bedrijven 937 MW geloosd.
Het regenwater dat valt op het haven- en industrieterrein wordt afgevoerd via het riool, de
omliggende sloten en het Hollandsch Diep.
Tenslotte gaat water ook via waterdamp, in producten en in zuiveringsslib de bedrijven uit.
De omvang van deze stromen is niet bekend, omdat niet alle bedrijven hierover rapporteren.
5.2
Projecten en kansen
Op het haven- en industrieterrein Moerdijk zijn in de loop der jaren diverse projecten
uitgevoerd met betrekking tot water.

Toekomstvisie Afvalwaterpersleiding

In 2013 heeft een onderzoek naar de toekomstvisie van de afvalwaterpersleiding (AWP) naar
de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Bath plaatsgevonden door het algemeen bestuur
van het waterschap Brabantse Delta. De afvalwaterpersleiding wordt nu ruim 40 jaar
gebruikt. De structuur van de huidige centrale AWP met afvalwaterbehandeling op de RWZI
Bath voldoet ook voor de komende decennia aan de doelstellingen en randvoorwaarden van
waterschap Brabantse Delta voor alle gestelde (maatschappelijke) doelen en kenmerken.
Een belangrijke pijler onder deze conclusie is de robuustheid van de huidige AWP. Onderzoek
heeft aangetoond dat een restlevensduur van tientallen jaren verwacht mag worden. Wel zijn
voor de instandhouding van dit systeem de komende jaren maatregelen nodig in zowel de
pompstations als in de leiding zelf. Daarbij worden de pompstations aangepast aan de
moderne tijd. De kosten voor deze maatregelen hebben per saldo geen effect op het tarief van
de verontreinigingsheffing.
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De hydraulische capaciteit van de AWP is echter gelimiteerd. Daardoor kan de, op de
(midden)lange termijn voorziene, groei van bedrijventerrein Moerdijk niet zonder meer
worden opgevangen. Dat is wel mogelijk via gericht aan- en afkoppelbeleid van industriële
afvalwaterstromen. Dit beleid dient gericht te zijn op achtereenvolgens:
 maximaal benutten van bestaande capaciteit van de AWP en RWZI Bath;
 minimaliseren van afvalwaterstromen bij nieuwe en bestaande bedrijven
(voorkomen);
 creëren van hydraulische ruimte door gericht afkoppelen van schone waterstromen;
 AWP prioritair gebruiken voor afvoer van zoute en geconcentreerde
afvalwaterstromen met behandeling op RWZI Bath (beperken emissies op Hollandsch
Diep);
 als de afvoercapaciteit van de AWP dan nog te kort schiet: laaggeconcentreerd en
huishoudelijk afvalwater behandelen in een nieuwe RWZI op of nabij Moerdijk,
effluentlozing op het Hollandsch Diep.

Werkgroep water

In 2013 heeft de DVM werkgroep Water geïnventariseerd welke concrete gezamenlijke
problemen of kansen in relatie tot het onderwerp water spelen. Dit heeft geresulteerd in de
volgende onderwerpen waar met voorrang aandacht aan besteed zal worden:
 gebruik van industriewater bevorderen op het haven- en industrieterrein;
 duurzaam terreinbeheer (geen onkruid chemisch bestrijden op het industrieterrein);
 zoutlozingen;
 de verhouding van het chemisch zuurstof verbruik (CZV) en het stikstofgehalte (Nkj
=Kjeldahl stikstof) van het afvalwater op Moerdijk.
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6. AFVAL
6.1 Gegevens en interpretatie
In de onderstaande tabel zijn de hoeveelheden afgevoerde afvalstoffen opgenomen voor de
jaren 2009 tot en met 2013.
Tabel 5 Afgevoerd afval in ton 2009 t/m 2013

Niet gevaarlijk afval
Gevaarlijk afval
Totaal

2013
in ton
1.424.000
291.000
1.715.000

2012
in ton
1.182.000
490.000
1.672.000

2011
in ton
1.187.000
393.000
1.580.000

2010
in ton
1.488.000
344.000
1.832.000

2009
in ton
741.000
421.000
1.162.000

In 2013 is een toename in het hergebruik van de afgevoerde afvalstoffen van 5% waar te
nemen ten opzichte van 2012. Bij de overige verwerkingsmethoden is een daling in 2013 ten
opzichte van 2012 te zien. Zo is het percentage verbranden van afvalstromen afgenomen met
3% en zijn zowel het inzetten als brandstof en het storten van afvalstoffen verminderd met
1%.
In figuur 8 worden de verwerkingsmethoden van de afgevoerde afvalstromen van de e-MJV
bedrijven van 2013 in percentages weergegeven.
Figuur 8 Verwerkingsmethode afvalstoffen 2013

6.2
Projecten en kansen
Reduce, re-use en recycle (R3) worden steeds belangrijker voor zowel grondstoffen als energie
en reststromen. Dit wordt zichtbaar in de circulaire economie; een economisch systeem dat
bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en
waarde vernietiging te minimaliseren.
Er zijn al diverse samenwerkingsverbanden tussen bedrijven waarbij (rest)producten van het
ene bedrijf worden ingezet als grondstof voor het andere bedrijf. Zo wordt het ethyleenoxide
dat Shell produceert, ingezet als grondstof door Erca Emery Surfactants B.V. en Dr. W. Kolb.
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Daarnaast liggen in de regio’s rond Moerdijk grote landbouwgebieden die aan het haven- en
industriegebied de benodigde plantaardige grondstoffen kunnen leveren. Verder liggen er
kansen in de overslag van droge en natte bulkstromen.
De schaarste aan grondstoffen biedt voor haven- en industrieterrein ook de mogelijkheid om
de overslag en behandeling van hoogwaardige restmaterialen (door) te ontwikkelen. Denk
hierbij aan de edele metalen die uit afgedankte mobiele telefoons en computers worden
gerecycled; het zogenaamde urban mining.
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7. GELUID
7.1 Gegevens en interpretatie
Het haven- en industrieterrein Moerdijk is een gezoneerd industrieterrein conform de Wet
geluidhinder. De bedrijven die op het terrein zijn gevestigd, mogen samen het voor de zone
vastgestelde geluidsniveau niet overschrijden. Op deze manier worden de woonkernen die
rondom het haven- en industrieterrein liggen beschermd tegen geluidhinder. 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. De provincie Noord-Brabant is zonebeheerder van het
haven- en industrieterrein Moerdijk.
Afbeelding 5 Geluidszonering (50 dB(A) contour) rondom haven- en industrieterrein Moerdijk

7.2 Projecten en kansen
In 2013 is verder gewerkt aan het project 'Verhandelbare geluidrechten'. Het doel van
verhandelbaarheid van geluidrechten tussen bedrijven is om de milieudoelstelling, te weten
het begrensd houden van de totale geluidsinvloed op de omgeving, op een meer
kosteneffectieve wijze te realiseren dan mogelijk is via regulering.
De op het haven- en industrieterrein Moerdijk gevestigde bedrijven zijn in het bezit van een
vigerende Wet milieubeheervergunning. Hoewel de vergunningen zo actueel mogelijk
worden gehouden, is uit onderzoek gebleken dat er in veel vergunningen alleen op papier
een benutte geluidruimte is. Dit door veranderde werkwijzen, vervallen activiteiten of inzet
van modern geluidarmer materieel. Door geluidemissie en dus geluidruimte een waarde te
geven, wordt geluidruimte een economische factor. Hierdoor wordt de waarde van geluid
inzichtelijk gemaakt en heeft deze een boekwaarde.
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Op basis van deze boekwaarde kan geluid worden verhandeld. Door de economische waarde
kan worden afgewogen of het nemen van geluidreducerende maatregelen bij bestaande
bedrijven bij vervanging of wijziging van activiteiten kosten óf investeringen zijn. Hiermee
wordt geluidarm ondernemen gestimuleerd en is intensivering binnen de bestaande
geluidgrenzen voor de gehele haven mogelijk. Het nemen van geluidreducerende
maatregelen wordt door een systeem van verhandelbare geluidemissie meer economisch
verantwoord, waardoor dure maatregelen om activiteiten op een specifieke locatie mogelijk
te maken, kunnen worden ondervangen door bijvoorbeeld goedkopere maatregelen op een
andere locatie uit te voeren.
Het systeem van verhandelbare geluidrechten moet worden afgestemd met
milieuvergunningen. Tevens zullen er grenzen aan de te verhandelen rechten moeten worden
gesteld. Een bedrijf moet bijvoorbeeld minimaal de eigen geluidproductie van de activiteiten
die worden uitgevoerd als geluidrecht behouden. Daarnaast zal de juridische status duidelijk
moeten worden verankerd. Een centraal registratiesysteem zal moeten worden opgezet,
afgestemd op het geluidzonebeheermodel. Tevens zullen zaken als handhaving en eventuele
boetes moeten worden uitgewerkt. Het systeem zal dusdanig van opzet moeten zijn, dat deze
in principe voor alle havens en overige gezoneerde industrieterreinen toepasbaar is.
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8. MILIEUKLACHTEN/HINDER
8.1 Gegevens en interpretatie
De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant hebben de Omgevingsdienst Middenen West-Brabant (OMWB) aangewezen als regiepunt voor het registreren en behandelen van
milieuklachten en –meldingen afkomstig uit de gemeente Moerdijk.
Ook klachten die afkomstig zijn van bewoners van buiten de gemeente Moerdijk, denk hierbij
bijvoorbeeld aan de Hoeksche Waard, maar waarvan vermoedelijke veroorzaker zich op het
haven- en industrieterrein Moerdijk bevindt, zijn in deze rapportage opgenomen.
Zodra een klacht of een melding wordt ingediend, wordt deze 24 uur per dag en
7 dagen per week direct doorgegeven aan de geconsigneerde van de OMWB. Deze neemt
vrijwel altijd direct telefonisch contact op met de melder/gehinderde. Enerzijds om na te
gaan of de hinder nog aanwezig is, anderzijds om nadere informatie te verzamelen voor het
uit te voeren onderzoek. Vervolgens voert de geconsigneerde onderzoek uit om de bron van
de hinder te achterhalen en indien mogelijk (direct) weg te nemen. Na afloop wordt het
resultaat van het onderzoek teruggekoppeld aan de melder.
Indien de oorzaak niet kan worden achterhaald, wordt in overleg met de gemeente Moerdijk
of met provincie Noord-Brabant een vervolgtraject ingezet. De vaste toezichthouder bij de
vermoedelijke veroorzaker zal dit vervolgtraject overnemen.
De klachten waarbij na onderzoek een daadwerkelijke oorzaak of veroorzaker wordt
vastgesteld, ligt gemiddeld rond de 40%. In 2013 lag het oplossingspercentage op 63%,
namelijk 263 klachten van de 416 klachten. Dit substantieel hogere percentage dan
gebruikelijk, werd mede veroorzaakt doordat er in 2013 een paar klachtengolven zijn
geweest met een bekende veroorzaker. Indien een reeks klachten betrekking heeft op één
incident en wordt beschouwd als één klacht dan is in 2013 het oplossingspercentage 41%.
In tabel 6 is het aantal klachten voor de jaren 2008 t/m 2013 opgenomen. Hierin zijn ook de
klachten meegenomen die gemeld zijn door bewoners van buiten de gemeente Moerdijk.
Tabel 6 Overzicht klachten 2009 t/m 2013

Jaar

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal

2009

36

38

35

198

307

2010

27

19

102

96

244

2011

119

69

40

157

385

2012

93

105

123

145

466

2013

153

117

51

95

416

In 2013 zijn in totaal 416 klachten ingediend waarbij de vermoedelijke veroorzaker ligt op het
haven- en industrieterrein Moerdijk. Met het aantal klachten van de komende jaren wordt
een vergelijking gemaakt en hier moet uit blijken of de in 2013 ingezette daling de komende
jaren doorzet. Er is geen trend waarneembaar tussen de jaren en het kwartaal waarin de
klachten elk jaar zijn gemeld.
In figuur 9 is een onderverdeling gemaakt naar de categorie waar de klacht over gaat.
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Figuur 9 Verdeling klachten haven- en industrieterrein Moerdijk 2013 naar categorie
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Personen of bedrijven die zich op het haven- en industrieterrein Moerdijk bevinden of daar
gevestigd zijn kunnen ook hinder ondervinden van het industrieterrein zelf. Bij 67 klachten
van de 416 klachten (circa 15%) die in 2013 gemeld zijn, bevindt de klager zich op het
industrieterrein. De overige klachten komen van locaties buiten het haven- en
industrieterrein Moerdijk.
Ook in 2013 hebben de meeste klachten betrekking op lucht (93%). Dit betreft met name
geuroverlast waarbij 63% van de totale lucht gerelateerde klachten gekenmerkt wordt door
een chemische geur.

Gezondheidsklachten

Bij 37 van de 416 klachten zijn in 2013 tevens gezondheidsklachten geuit. Dit is 9% van het
totaal aantal klachten en beduidend lager dan in 2012. Toen werden 76 (16%)
gezondheidsklachten ingediend van de 466 klachten.
De typering van de gezondheidsklachten is weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 7 Overzicht gezondheidsklachten 2011 t/m 2013

Gezondheidsklachten

2013

2012

2011

Misselijkheid / Maag- darm klachten

9

21

6

Luchtwegenklachten

6

12

5

Irritatie ogen en/of slijmvliezen

6

5

4

Hoofdpijn

5

13

3

Bezorgdheid / angst

4

10

3

Overig

7

15

6

Totaal

37

76

27

Uit onderzoek van de OMWB blijkt dat in 2013 gedurende 130 dagen één of meerdere
klachten zijn gemeld die zijn veroorzaakt door het haven- en industrieterrein Moerdijk.
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8.2 Projecten en kansen

Werkgroep Milieuklachten

In de omgeving van het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt het onderwerp klachten
nauwgezet gevolgd en men is niet altijd tevreden over de wijze van klantenbehandeling,
afhandeling en communicatie hierover. In 2008 is een verbetertraject opgesteld en een
werkgroep Milieuklachten opgericht. De werkgroep had als doel de geconstateerde
tekortkomingen ten aanzien van intake, registratie, afhandeling, nazorg, monitoring en
communicatie te gaan verbeteren en optimaliseren. In 2013 is dit traject afgerond en is de
werkgroep Milieuklachten doorgestart in het Handhavingteam Moerdijk met uitsluitend
vertegenwoordigers van de bevoegde gezagen. De belangrijke schakel in de communicatie en
afstemming met de stakeholders/ buren is hierdoor komen te vervallen. Voor bedrijven is het
echter zeer belangrijk om goede contacten met de omgeving te onderhouden naast de
formele verhoudingen met bevoegd gezag. Incidenteel vindt dit plaats maar er ontbreekt een
breed aanspreekpunt als het gaat om het communiceren tussen de omgeving en de bedrijven
op het haven- en industrieterrein. Zowel het Havenschap als andere partijen binnen DVM
vinden een overkoepelende afstemming noodzakelijk.

Project eNoses netwerk Moerdijk

Op en rond het industrieterrein Moerdijk en het Hollandsch Diep is in 2013 een proefproject
gestart met de plaatsing van 27 elektronische neuzen. Het project loopt momenteel tot 1
januari 2015. Een elektronische neus (eNose) is een geavanceerd instrument met vier
sensoren die reageert op veranderingen in de luchtsamenstelling. De neuzen hebben een
telefoonverbinding met een centrale server. De scores van de neuzen kunnen op
beeldschermen worden afgelezen van een digitale kaart van het gebied.
Afbeelding 6 eNose

Vanuit de omgeving van het haven- en industrieterrein en het Hollandsch Diep komen met
enige regelmaat meldingen van geuroverlast. Ook zijn er verhoogde concentraties
koolwaterstoffen die eveneens lastig te herleiden zijn. Dat leidde er toe dat zeven partijen de
handen ineen sloegen, namelijk:
 provincie Noord-Brabant;
 gemeente Moerdijk;
 gemeente Strijen;
 Havenschap Moerdijk;
 Rijkswaterstaat;
 Afvalstoffen Terminal Moerdijk;
 Shell.

Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport 2013

32

Het project wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). In
totaal zijn er 27 ‘elektronische neuzen’ geplaatst op strategische plekken in de omgeving. In
2013 zijn de eNoses getest op hun betrouwbaarheid. Gebleken is dat er in een aantal gevallen
een samenhang is tussen de uitslagen van de eNoses, overige aanwezige meetapparatuur en
de geregistreerde klachten van omwonenden.
Het eNose-netwerk is een lerend systeem, dat moet worden ingeregeld. Het systeem moet
worden gevuld met gegevens over stoffen en geuren die op en rond het industrieterrein
voorkomen. Ook worden op grond van ervaringen en analyses signaalniveaus ingesteld. Bij
overschrijding van een ingesteld niveau, gaat automatisch een signaal naar de klachtendienst
van de OMWB en eventueel andere deelnemende instanties. De medewerker van de
klachtendienst zorgt dat, indien nodig, onderzoek in het veld wordt uitgevoerd. De
deelnemende organisaties kunnen op grond van de eNose-signalen direct zelf maatregelen
treffen. Het eNose- netwerk geeft meer inzicht in de bronnen die op diverse gedeeltes van het
industrieterrein en op het Hollandsch Diep (ontgassingen door schepen) aanwezig zijn.
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9. NATUUR
9.1 Ontstaan Natuurmanagementplan Moerdijk
In de Havenstrategie 2030 is, zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven, op hoofdlijnen beschreven
wat nodig is om de gewenste ontwikkelingsruimte tot 2030 mogelijk te maken. Het haven- en
industrieterrein Moerdijk ligt in een kwetsbare en landschappelijk bijzondere omgeving.
Daarom is veel aandacht nodig om de groei van het haven- en industriecomplex hand in hand
te laten gaan met het behoud en, indien nodig en mogelijk, versterken van de landschapskwaliteit, biodiversiteit en andere ecologische factoren. Om die reden is besloten een
Natuurmanagementplan te ontwikkelen. Dit plan omvat de maatregelen die nodig en
mogelijk zijn om voor de korte en lange termijn (2014 – 2030) een samenhangende set van
natuurwaarden te realiseren voor het kunnen uitvoeren van de Havenstrategie 2030.
Omdat betrokken partijen de noodzaak van een Natuurmanagementplan onderkennen,
hebben Havenschap Moerdijk, gemeente Moerdijk, Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk,
provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer Regio Zuid in mei 2013 een intentieverklaring
“Greendeal” ondertekend. Hierin is de intentie vastgelegd de groei van de bedrijvigheid op
het haven- en industrieterrein te koppelen aan investeringen in natuur en omgevingskwaliteit en hiervoor een Natuurmanagementplan te ontwikkelen.
9.2 Doelstelling Natuurmanagementplan
De doelstelling is het komen tot een, door alle relevante stakeholders gedragen en
onderschreven en door het Havenschap Moerdijk vastgesteld, Natuurmanagementplan. Het
plan moet het kader aangeven waarbinnen een duurzaam voortbestaan van flora en fauna op
en rondom het haven- en industrieterrein Moerdijk zo veel als mogelijk is gegarandeerd en
waarbij tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk zijn die zijn opgenomen in de
Havenstrategie 2030. Het Natuurmanagementplan moet risico's wegnemen en tegelijk kansen
benutten voor het beschermen van soorten flora en fauna en passen binnen de twee
vigerende natuurwetten: de Natuurbeschermingswet (Nbw) en de Flora- en faunawet (Ffw).
Met een juiste planning en een goede set natuurmaatregelen kunnen economie en ecologie
hand in hand gaan. Risico's op vestigingscondities voor bedrijfsontwikkelingen worden
weggenomen, omdat met behulp van het plan ontwikkelruimte wordt gecreëerd op het
haven- en industrieterrein Moerdijk.
Afbeelding 7 Patrijzen op industrieterrein Moerdijk (beschermd en rode lijst) (Fotograaf: M. Loeve)
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Binnen de Natuurbeschermingswet wordt gekeken waar de knelpunten zitten ten aanzien
van de externe werking die het haven- en industrieterrein Moerdijk heeft op de
instandhoudingsdoelen in de nabijgelegen Natura 2000 gebieden Hollandsch Diep en
Biesbosch. Door investeringsmodellen (ontwikkelspoor Greendeal) die inzetten op het
robuuster maken van deze instandhoudingsdoelen wordt de toekomstige ontwikkelruimte
gerealiseerd die nodig is om de uitbreidingen mogelijk te maken die in de Havenstrategie
2030 zijn aangegeven.
Binnen de Flora- en faunawet (groenspoor Greendeal) worden wegen verkend voor generieke
ontheffingen van deze wet (voor beschermde planten en dieren) voor het hele haven- en
industrieterrein Moerdijk, voor alle voorkomende werkzaamheden. Hiermee hoeft niet meer
per project een apart onderzoek gedaan te worden en een ontheffing aangevraagd. Dit
scheelt tijd, geld en neemt onzekerheid weg bij gevestigde en nieuwe bedrijven. Hiermee
weten initiatiefnemers van projecten, beheerders of andere actoren direct welke
verantwoordelijkheden zij hebben ten aanzien van natuur in hun gebied.
De kansen die gegrepen worden, is dat ook soorten die geen directe wettelijke bescherming
genieten maar bij voorbeeld op de Rode Lijst staan, ook profiteren van de werkwijze van dit
plan. Daarnaast geeft het Havenschap Moerdijk met dit Natuurmanagementplan uiting aan
de duurzame doelstellingen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals ook
vermeld in de eerder genoemde Havenstrategie Moerdijk 2030.
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BIJLAGE 1: OVERZICHT GEGEVENSVERZAMELING
Tabel 8 Aangeleverde gegevens per partij monitoringsonderzoek 2013

Instelling

Aangeleverde gegevens

Havenschap Moerdijk

-

Provincie Noord-Brabant

Gemeente Moerdijk
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Waterschap Brabantse Delta
Brabant Water
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
GGD

-

jaarverslag Havenschap Moerdijk
gevestigde bedrijven
voortgang DVM
gegevens m.b.t. vervoer over de weg
afvalstoffengegevens
goedgekeurde e-MJV’s verslagen bedrijven
onder bevoegd gezag provincie
metingen m.b.t. luchtkwaliteit
goedgekeurde e-MJV’s verslagen
gemeentelijke bedrijven
stand van zaken bestemmingsplan
klachtenregistratie
volumestroom naar de riolering
aantal vervuilingseenheden
geleverd drinkwater en industriewater

-

hoeveelheid geloosd koelwater
warmte last
hoeveelheid ingenomen oppervlaktewater
gezondheidsaspecten

-

Tabel 9 Bedrijven waarvan de gegevens gebruikt zijn voor het monitoring onderzoek 2013

Deelnemende bedrijven
Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV
Attero BV
Biomassacentrale Moerdijk
Coatex Netherlands BV
Deege Coating Moerdijk BV
Erca Emery Surfactants
LyondellBasell
Shell Nederland Chemie BV
Tetra Pak Moerdijk
Wuppermann Staal Nederland BV
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Ardagh Glass Moerdijk BV
BEWA Groep Moerdijk
CNC
DBM Blending BV
Dr W. Kolb Nederland BV
Essent Energie Productie BV
Remondis Argentia B.V.
Slibverwerking Noord-Brabant NV
Van Gansewinkel Milieutechniek Moerdijk

BIJLAGE 2: AFKORTINGEN
AWP
BHV
BIM
BRZO
BTEX
CO
CO2
CZV
DVM
e-MJV
ESPO
Ffw
GGD
KPI
LED
LSNed
M.E.R.
MJ
MW
Nbw
Nkj
NO2
NOx
O2
OMWB
PERS
PM2.5
PM10
RWZI
SO2
TJ
UFP
v.e.
Wm
WHO

Afvalwaterpersleiding
Bedrijfs Hulp Verlening
Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk
Besluit Risico’s Zware Ongevallen
Benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen
Koolstofmonoxide
Koolstofdioxide
Chemisch Zuurstof Verbruik
Duurzame Verbindingen Moerdijk
Elektronisch Milieujaarverslag

European Sea Ports Organisation
Flora- en faunawet
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Key Point Indicator
Light Emitting Diode
Leidingenstraat Nederland
Milieueffectrapportage
Megajoule = 1.000.000 Joule
Mega Watt = 1.000.000 Watt
Natuurbeschermingswet
Stikstof Kjeldal
Stikstofdioxide
Stikstofoxiden
Ozon, dioxide
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Port Environmental Review System
Fijnstof: deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer
Fijnstof: deeltjes met een aerodynamische diameter tussen de 2,5 - 10 micrometer
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Zwaveldioxide
Terajoule 1*1012 joule
Ultra Fine Particles, Ultra fijnstof
Vervuilingseenheid, eenheid om de vervuiling van geloosd afvalwater vast te stellen
Wet milieubeheer
World Health Organisation, de Wereld Gezondheidsorganisatie
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BIJLAGE 3: SAMENSTELLING WERKGROEP MONITORING
Samenstelling Werkgroep Monitoring:
Chantal Goos
Sjef van Loon
Ad van den Elshout
Frank Verwijmeren
Oskar van den Berg
Gerard Mei
Jacco Rentrop
Linda de Groot
Jaap Drost
Henk Krols
Cathy Tesselaar

Gemeente Moerdijk
Provincie Noord-Brabant
Waterschap Brabantse Delta
Brabant Water
ATM/BIM
Shell/BIM
Havenschap Moerdijk
Havenschap Moerdijk
Grontmij Nederland B.V.
BMD Advies Zuid-Nederland
BMD Advies Zuid-Nederland

(0168) 37 36 00
(073) 681 28 12
(076) 564 15 93
(073) 683 83 74
(0168) 38 92 89
(0168) 35 55 25
(0168) 38 88 88
(0168) 38 88 88
(088) 811 4020
(013) 800 03 00
(013) 800 03 00

Bijdrage gezondheid:
Loes Geelen

Bureau Gezondheid, Milieu en
0900 3686868
Veiligheid GGD’en Brabant/Zeeland
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BIJLAGE 4: NADERE INFORMATIE LUCHTKWALITEIT EN GEZONDHEID
Algemeen
Bij de huidige concentraties in de buitenlucht in Nederland zijn vooral fijnstof (PM10),
ozon (O3) en stikstofdioxide (NO2) verantwoordelijk voor negatieve effecten op de
gezondheid. Ondanks de afname in concentraties de laatste decennia blijven deze
stoffen verantwoordelijk voor gezondheidseffecten. De uitstoot van zwaveldioxide
(SO2), lood en in mindere mate koolmonoxide (CO) is in de afgelopen jaren zo sterk
gereduceerd dat van deze stoffen nagenoeg geen negatieve gezondheidseffecten
meer worden verwacht. Dit geldt in het algemeen ook voor benzeen, al kan de
benzeenconcentratie op specifieke locaties nog wel verhoogd zijn.

Wat is fijnstof?
De mate waarin stofdeeltjes kunnen doordringen in longen en luchtwegen is
afhankelijk van de grootte van de deeltjes. Grove stofdeeltjes, die groter zijn dan 10
µm, worden grotendeels afgevangen in de neus-keelholte. De neus werkt dus als een
soort filter, waardoor niet al deze stofdeeltjes de longen inkomen. Fijnstof (PM10) is
een verzamelnaam voor deeltjes in de lucht kleiner dan 10 micrometer, die zowel in
grootte als chemische samenstelling sterk kunnen verschillen. De grootte van de
deeltjes bepaalt waar ze in de longen terecht kunnen komen. Hoe kleiner de
stofdeeltjes zijn, hoe dieper zij kunnen doordringen in de longen en hoe schadelijker
zij kunnen zijn. PM10 (deeltjes tussen 2.5 en 10 micrometer) wordt ook wel grover
fijnstof genoemd, PM2.5 (deeltjes kleiner dan 2.5 micrometer) wordt ook wel fijner
fijnstof genoemd. Daarnaast zijn er steeds meer aanwijzingen uit de wetenschap dat
met name de ultrafijne stofdeeltjes (UFP) met een diameter kleiner 0.1 micrometer
voor schadelijke effecten zorgen.

Wat is stikstofoxide (NO2)?

Stikstofdioxide (NO2) ontstaat bij verbrandingsprocessen door oxidatie van stikstof uit
de lucht. Stikstofdioxide (NO2) wordt vooral gebruikt als indicator voor het mengsel
van schadelijke componenten uitgestoten door verbrandingsprocessen.
Gezondheidseffecten die gerelateerd zijn aan NO2 in de buitenlucht kunnen niet
uitsluitend aan NO2 worden toegeschreven. NO2 is namelijk een indicator van het
mengsel van luchtverontreiniging die afkomstig is van uitlaatgassen. Dus niet NO2
zelf is de belangrijkste veroorzaker van de gezondheidseffecten, maar de
componenten die met NO2 samenhangen. Dit zijn vooral roetdeeltjes en andere
componenten uit het fijnstofmengsel.

Welke bronnen veroorzaken fijnstof?
Deeltjes in het fijnstof kunnen het gevolg zijn van menselijke activiteiten,
bijvoorbeeld verkeer of industriële processen. Een ander deel van het fijnstof is van
natuurlijke oorsprong, zoals opwaaiend bodemstof en zeezout.
PM10 is in stedelijke omgevingen vooral afkomstig van bouwactiviteiten, opwaaiend
stof en wind. PM2.5 is vooral afkomstig van verbrandingsbronnen zoals verkeer en
industrie. Ook de scheepvaart draagt beduidend bij aan de fijnstof-concentraties in
Nederland. In de buurt van snelwegen draagt het verkeer tot op vrij grote afstand bij
aan verhoogde PM10-concentraties. De eerste 100 meter is de bijdrage het sterkst,
maar afhankelijk van de lokale situatie is de invloed tot op enkele honderden meters
aantoonbaar.
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Welke bronnen veroorzaken NO2?

Voor de concentratie NO2 in Nederland zijn wegverkeer en het buitenland de
belangrijkste bronnen. Gemiddeld genomen dragen deze bronnen beide ongeveer
even veel bij aan de concentratie NO2. Industrie en elektriciteitscentrales hebben een
betrekkelijk geringe invloed op de NO2-concentratie op lokaal leefniveau vanwege de
uitstoot op grote hoogte. Deze hoge bronnen hebben natuurlijk wel invloed op de
concentraties op grotere afstand van de industriële activiteit. Op die manier hebben
ook bronnen in het buitenland invloed op concentraties in Nederland. In de buurt van
snelwegen draagt het verkeer tot op vrij grote afstand bij aan verhoogde NO2concentraties. De eerste 100 meter is de bijdrage het sterkst, maar afhankelijk van de
lokale situatie is de invloed tot op enkele honderden meters aantoonbaar.

Normen voor fijnstof en NO2

De wettelijke grenswaarde voor fijnstof ligt op 40 µg/ m3. Uit onderzoek blijkt dat de
fijnstof norm slechts beperkt beschermend is voor de effecten van de fijne en
ultrafijne fracties. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt zelfs dat er weinig
aanwijzingen voor een veilige waarde waaronder geen gezondheidseffecten te
verwachten zijn. Als advieswaarde heeft de Wereldgezondheidsorganisatie 20 µg/m3
ingesteld. In de toekomst zal er getoetst worden op de fijnere fracties fijnstof.
De wettelijke grenswaarde voor NO2 ligt op 40 µg/m3. De advieswaarde van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ligt op dezelfde waarde met een belangrijke
kanttekening. Wanneer NO2 gebruikt wordt als indicator voor het mengsel van
stoffen wat vrijkomt bij verbrandingsprocessen, zou een lagere grenswaarde gebruikt
moeten worden.

Gezondheidseffecten fijnstof en NO2

Fijnstof en NO2 zijn stoffen die vrijkomen bij verbrandingsprocessen van verkeer en
industrie. Gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan fijnstof en NO2 zijn voor
het overgrote deel bestudeerd in stedelijke omgevingen. Daar zijn verhoogde risico’s op
astma, hart- en vaatziekten, longkanker en vervroegde sterfte geassocieerd met
luchtverontreiniging afkomstig van verkeer en industriële verbrandingsprocessen.
Diverse gezondheidseffecten kunnen optreden door blootstelling aan fijnstof:
• vermindering van de longfunctie;
• toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid;
• verergering van astma (vooral bij kinderen);
• verergering van klachten gerelateerd aan hart- en vaatziekten zoals vaatvernauwing,
verhoogde bloedstolling en verhoogde hartslag.
Dergelijke gezondheidsklachten kunnen leiden tot toename in medicijngebruik en zelfs tot
ziekenhuisopnames of vervroegde sterfte. De ernst van de gezondheidseffecten hangt af
van de hoogte en de duur van de blootstelling.
De gezondheidseffecten door fijnstof worden grotendeels veroorzaakt door bronnen op
grote afstand en voor ongeveer 9% door lokale bronnen op het industrieterrein (bedrijven
en verkeer). NO2 geldt als indicator voor het mengsel van luchtverontreiniging van
verbrandingsprocessen. Deze worden grotendeels veroorzaakt door bronnen op grote
afstand en voor ongeveer 13% door lokale bronnen op het industrieterrein (bedrijven en
verkeer).
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Wat is benzeen?

Benzeen wordt voornamelijk gebruikt als grondstof voor de chemische industrie bij
de synthese van andere chemicaliën (ethylbenzeen, styreen, cumeen, fenol,
cyclohexaan). Het gebruik als oplosmiddel is afgenomen omdat de stof is vervangen
door tolueen. Benzeen is ook een bestanddeel van motorbrandstoffen.

Welke bronnen veroorzaken benzeen?

Het gebruik van benzeen vindt hoofdzakelijk plaats binnen de chemische industrie.
Daarnaast vinden emissies naar vooral lucht plaats door verkeer en consumenten
(vuurhaarden). Blootstelling aan benzeen vindt voornamelijk plaats door
uitlaatgassen en sigarettenrook, vooral in een slecht geventileerde omgeving (tunnels
en parkeergarages). Emissies naar de bodem vinden vooral plaats bij tankstations.

Normen voor benzeen
De Europese Unie heeft in de luchtkwaliteitsrichtlijn (2008/50/EC) grenswaarden
opgesteld voor de concentratie van stoffen in lucht. Voor benzeen is de grenswaarde
gesteld op 5 µg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie. Deze grenswaarde komt
overeen met een risiconiveau van 1 extra case van kanker bij levenslange
blootstelling van 4 miljoen mensen. In de Nederlandse emissie richtlijnen geldt voor
benzeen een minimalisatieverplichting geldt, wat inhoudt dat er gestreefd dient te
worden naar nul emissie.

Gezondheidseffecten benzeen
Benzeen heeft een toxische werking op het bloed en bloedvormende weefsels. Daarnaast is
benzeen kankerverwekkend. Chronische blootstelling aan lage concentraties benzeen kan leiden
tot het ontstaan van leukemie.
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