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Voorwoord

Zoals elk jaar is er ook over 2018 een Milieumonitor opgesteld. Samen met onze partners, de provincie Brabant, de

gemeente Moerdijk, het waterschap Brabantse Delta, Brabant Water en bedrijven op het terrein verzamelen we de

benodigde gegevens om een ieder te kunnen laten zien ‘hoe we het doen’. Over 2018 kan wederom de conclusie worden

getrokken dat ‘we’ het goed doen.

Afgelopen jaar zijn we op verschillende fronten gegroeid: we hebben meer schepen mogen ontvangen, 8 nieuwe bedrijven

hebben zich gevestigd op ons haven- en industrieterrein en er is 10 hectare aan grond uitgegeven. Ondertussen hebben we

veel bereikt in onze ambitie naar een energie neutrale haven, waarbij economie en ecologie in balans zijn. Zo hebben we als

eerste in Nederland het BREEAM certificaat voor duurzaamheid mogen ontvangen en heeft De European Sea Ports

Organisation (ESPO) de haven van Moerdijk voor de zesde maal gecertificeerd voor de duurzaamheids- en milieuprestaties.

Daar zijn we trots op!

Wat ook opvalt is dat er substantieel meer duurzame energie is opgewekt in 2018 ten opzichte van 2017. Bedrijven worden

meer zelfvoorzienend in hun energiebehoefte en gebruiken daarvoor duurzame energiebronnen. Vooral zonnepanelen

worden hiervoor ingezet. Aan de andere kant moet gezegd worden dat er ook substantieel meer elektriciteit verbruikt is

ten opzichte van 2017. Dit heeft voornamelijk te maken met de omschakeling van gas als energiebron naar elektriciteit als

energiebron. Deze omschakeling zien we ook terug in de andere cijfers: het gebruik van aardgas is sterk gedaald en

daarmee ook onze CO2-uitstoot in 2018. Gezien de ambities die we samen hebben geformuleerd voor 2030, vind ik dat een

positieve ontwikkeling.

Ook de ontwikkeling van de (tijdelijke) natuur, maar liefst 17 hectare, zie ik als een positieve ontwikkeling en ook daar zijn

we trots op. Het Havenbedrijf investeert hier fors in en ook enkele bedrijven op ons terrein werken hieraan mee.

Zo zijn er in maart 2018 40 vleermuiskasten opgehangen door vrijwilligers om ervoor te zorgen dat de vleermuizen in dit

gebied altijd een plek kunnen vinden om te leven. Dat dit effect heeft bleek deze week, tijdens het schrijven van dit

voorwoord: 2 ruige dwergvleermuizen zijn waargenomen in een van de vleermuiskasten bevestigd aan ons eigen kantoor.

Prachtig toch!

Ferdinand van den Oever

Directeur Havenbedrijf Moerdijk
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Samenvatting

Moerdijk wil in 2030 hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek, duurzame chemie en procesindustrie zijn in de

Vlaams-Nederlandse Delta. Een duurzame economische ontwikkeling kan echter alleen plaatsvinden als dat gepaard gaat

met het vergroten van de leefbaarheid in de regio en het vergroten van de veerkracht en kwaliteit van natuur en omgeving.

Daarom monitoren we jaarlijks de milieuprestaties van het haven- en industrieterrein op zeven thema’s: energie, lucht,

water, afval, geluid, natuur en milieuklachten.

Door de toename in bedrijvigheid op het haven- en industrieterrein Moerdijk in 2018 (stijging van de uitgifte van gronden

en meer werknemers) zijn toch een groot aantal van de milieuprestaties gelijk gebleven. Dat past volledig in de ambitie om

het haven- en industrieterrein te laten groeien, en tegelijkertijd de milieubelasting niet te laten toenemen. Uit de resultaten

van de milieumonitor Moerdijk 2018 blijkt dat de bedrijven op het haven- en industrieterrein acties ondernemen op het

gebied van duurzaamheid en milieu. Dit gebeurt, al dan niet, onder invloed van (nieuwe) wet- regelgeving. Hieronder een

kort overzicht van de resultaten per thema.

Energie

In 2018 is de inkoop en productie van elektriciteit met 55% toegenomen ten opzichte van eerdere jaren. Dit wordt

veroorzaakt door stijging in productie en door overschakeling van gas naar elektriciteit als energiebron. Aardgas is in 2018

minder als energiebron gebruikt. Het gebruik van olie als energiebron was in 2018, net als in voorgaande jaren, relatief laag.

Opvallend is de afname van het gebruik van restwarmte. Dit komt door het uitgebruik nemen van een energiecentrale op

het haven- en industrieterrein. Deze restwarmte is natuurlijk niet verdwenen maar wordt nu geboekt onder “zelf duurzaam

geproduceerde energie”: wat tevens de grote toename in inkoop en productie van elektriciteit verklaart. Opvallend is

daarbij dat een groot deel van de gebruikte elektriciteit op het haven- en industrieterrein duurzaam wordt geproduceerd,

vaak uit eigen productieprocessen.

Lucht

De uitstoot van CO2 is in 2018 16% lager ten opzichte van 2017. De uitstoot van NOx is 17% lager. Dit wordt verklaard door

de sluiting van een energiecentrale op het haven- en industrieterrein Moerdijk.

De EU-normen voor luchtkwaliteit van fijnstof (PM10), stikstofdioxide (NO2) en benzeen zijn, in de woonkernen Moerdijk,

Klundert, Zevenbergen en Strijensas, in 2018 niet overschreden. De jaargemiddelde concentraties fijnstof (PM10), NO2 en

benzeen zijn in 2018 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017 ondanks groei in economische bedrijvigheid.

Water

Op het haven- en industrieterrein bestond in 2018 ruim 81% van het gebruikte water uit industriewater – water van een

iets minder hoge kwaliteit dan drinkwater. Er is geen trend zichtbaar in verbruik van industriewater over de jaren 2013-

2018. In 2018 hebben de bedrijven op het haven- en industrieterrein 1.238.239 m³ drinkwater verbruikt. Dit is een

toename van 28.791 m3 (2,4%) ten opzichte van het jaar ervoor. De dalende trend in de periode 2012-2016 wordt hiermee

doorbroken. De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in de groei van productie bij bedrijven.

Voor afvalwater geldt dat in 2018 ruim 5,7 miljoen m³ minder afvalwater is afgevoerd via de riolering dan in 2017. Dit komt

door een zorgvuldigere bedrijfsvoering bij bedrijven. Er wordt minder afvalwater geproduceerd, met een lagere

verontreinigingsgraad. De dalende trend zet zich voort.

Afval

In 2018 hebben de bedrijven in totaal ruim 2,3 miljoen ton aan afval afgevoerd. Dit is nagenoeg gelijk aan 2017. Er is in

2018 een grote afname te zien in afvoer van gevaarlijk afval, vooral naar buiten Nederland. De totale hoeveelheid verwerkt

afval is gedaald met 27% ten opzichte van het vorige jaar (niet alle afval verwerkers hebben in 2017 op volle capaciteit

gewerkt). In 2018 werd 78% van de afvalstromen bovendien hergebruikt of nuttig toegepast; een stijging van 6% ten

opzichte van 2017. Er is ook een stijging waargenomen in de afvalscheiding. In 2018 werd minder afval verbrand en gestort.

Geluid

De geluidbelasting van het haven- en industrieterrein Moerdijk naar de omgeving bleef in 2018, net als voorgaande jaren,

binnen de grenzen van de geluidscontour van 50 dB(A). Daarnaast zijn ter controle van de modelmatige berekeningen in

2018 ter hoogte van Klundert geluidmetingen uitgevoerd door de Omgevingsdienst (OMWB). Deze metingen bevestigen

dat de geluidbelasting binnen de grenzen van de geluidscontour blijft.
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Natuur

Het Havenbedrijf Moerdijk investeert op uiteenlopende manieren in natuur: met groene bufferzones, met vlinderstroken,

ecologisch maaibeheer en vleermuiskasten. Ook verschillende bedrijven op het haven- en industrieterrein werken mee aan

de doelstellingen voor natuur. Sommige van de beschreven maatregelen worden ook op private terreinen genomen.

Milieuklachten

In 2018 zijn 139 klachten gemeld die gerelateerd zijn aan het haven- en industrieterrein Moerdijk. Dat is bijna 14% minder

dan het jaar ervoor. De afnemende trend van het aantal klachten sinds 2014 zet zich door in 2018. Ruim 80% van alle

klachten in 2018 heeft betrekking op lucht/geur. In 2018 zijn 10 klachten van geluidsoverlast gemeld en dit is daarmee gelijk

gebleven aan 2017. Bij een aantal klachten (9 in totaal) was ook sprake van gezondheidsklachten.
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1. INLEIDING

1.1 De Milieumonitor

Op het haven- en industrieterrein Moerdijk werken het havenbedrijf, overheidsorganisaties en bedrijven al vele jaren

samen aan een toonaangevend, duurzaam haven- en industrieterrein Moerdijk. Eén van de belangrijke uitgangspunten van

de Havenstrategie Moerdijk 2030 is dat het principe van de ‘Triple P’ (principe van People, Planet en Profit) wordt

gehanteerd. Het idee hierachter is dat een duurzame economische ontwikkeling alleen dan plaatsvindt, als dat tegelijkertijd

gepaard gaat met het bevorderen van de veerkracht en kwaliteit van de natuur en het versterken van het welzijn van de

inwoners. Verbetering van het een mag niet ten koste gaan van het andere. De provincie Noord-Brabant, gemeente

Moerdijk, Waterschap Brabantse Delta, Brabant Water, vertegenwoordigers van bedrijven (ATM en Shell) en het

Havenbedrijf Moerdijk monitoren jaarlijks gezamenlijk de milieuprestaties in de Milieumonitor.

1.2 Gebruikte gegevens

De werkgroep Monitoring verzamelt jaarlijks de beschikbare (milieu)informatie bij vergunningplichtige bedrijven en

(overheids)instanties. Deze worden verwerkt en weergegeven in de Milieumonitor met als doel om:

 voorlichting en informatie 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.

N.B. De werkgroep Monitoring verzamelt de gegevens bij vergunningplichtige bedrijven. Deze vergunningplichtige bedrijven

stellen jaarlijks een eMJV (elektronisch milieujaarverslag) op. De gegevens in deze monitor zijn afkomstig uit deze eMJV’s.

Van de bedrijven die niet vergunningplichtig zijn, zijn dan ook geen gegevens bekend en kunnen dus ook niet worden

meegenomen in de monitor. In bijlage 3 is hier meer over te lezen.

1.3 Leeswijzer

Deze Milieumonitor bevat de resultaten over het jaar 2018. In hoofdstuk 2 zijn algemene en logistieke gegevens van het

haven- en industrieterrein Moerdijk opgenomen. In de hoofdstukken daarna (3 t/m 8) worden per milieuthema de

belangrijkste conclusies over de situatie in 2018 besproken en weergegeven. Ook wordt, waar relevant, aangegeven hoe de

resultaten van 2018 zich verhouden tot beleidsdoelstellingen. Daarbij wordt ook een vergelijking gemaakt met eerdere

jaren: is een trend waarneembaar? Bij de milieuthema’s wordt ook ingegaan op geplande acties of projecten, gericht op

beleidsdoelstellingen. Hoofdstuk 9 laat zien hoeveel klachten er over 2018 zijn binnengekomen bij de omgevingsdienst en

in welke categorieën deze klachten geplaatst kunnen worden. Afgesloten wordt met de conclusie in hoofdstuk 10.

In de bijlagen zijn de verzamelde en gebruikte gegevens opgenomen, waar nodig voorzien van een toelichting. Deze

gegevens dienen als ´technische´ achtergrondinformatie bij de milieuthema´s.
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2. HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK

De haven van Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland. Het gebied is strategisch gelegen aan het Hollandsch Diep en

is 2.635 hectare groot. Het terrein is verdeeld in vijf deelgebieden (zie Figuur 2-1). Gelijksoortige bedrijven vestigen zich

zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt (bedrijfsclustering) om optimaal van elkaar gebruik te kunnen maken en elkaar te

versterken waar mogelijk.

Figuur 2-1. Overzicht van het haven- en industrieterrein Moerdijkmet indeling in deelgebieden, inclusief het geplande
Logistiek Park Moerdijk (bron: Havenbedrijf Moerdijk).

Het Havenbedrijf Moerdijk is beheerder en exploitant van het haven- en industrieterrein Moerdijk. Samen met andere

overheden en bedrijven streeft het havenbedrijf naar een toonaangevend haven- en industrieterrein Moerdijk op het

gebied van milieu en duurzaamheid. De Havenstrategie Moerdijk 2030 onderschrijft dit. Bij de totstandkoming van de

Havenstrategie is balans volgens het ‘Triple P’ principe van People, Planet en Profit als uitgangspunt gehanteerd: duurzame

ontwikkeling behoeft een uitgebalanceerd ontwikkelproces, gericht op het bevorderen van de veerkracht en kwaliteit van

de natuur (Planet), van het welzijn van de inwoners (People) en een gezonde economische ontwikkeling (Profit). Toename

in de economische ontwikkeling mag geen verslechtering betekenen voor de natuur en de inwoners. De milieumonitor

maakt dit inzichtelijk.
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Het vigerende bestemmingsplan bepaalt dat op haven- en industrieterrein Moerdijk zwaardere industrie gevestigd mag zijn.

Een aantal bedrijven werkt met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en valt onder de werking van het Besluit risico’s

zware ongevallen (BRZO; zie figuur 2-2.). Dit besluit stelt eisen aan de bedrijven om ongevallen met deze gevaarlijke stoffen

te voorkomen. Voor deze activiteiten worden vergunningen uitgegeven en vindt toezicht en eventueel handhaving plaats.

Figuur 2-2. Locaties van BRZO-bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk, situatie 2018. (Bron: www.risicokaart.nl).

Naast vervoer over het water, het spoor en de weg ligt tussen de havens van Moerdijk, Rotterdam en Antwerpen ook een

ondergrondse buisleidingenstraat. Deze is ruim veertig jaar geleden aangelegd om de verbinding tussen deze havens en

industriegebieden door middel van ondergronds transport 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).

De cijfers over 2018:

 In 2018 heeft het Havenbedrijf Moerdijk 10 hectare aan beschikbare grond uitgegeven voor vestiging of uitbreiding

van bedrijven. Ter vergelijking: in 2017 is er ruim 7 hectare uitgegeven (zie figuur 2-3).

 In 2018 waren er op het haven- en industrieterrein Moerdijk 440 bedrijven gevestigd. Deze bedrijven waren goed voor

9.566 directe arbeidsplaatsen. Inclusief de indirecte werkgelegenheid komt dat neer op 18.316 arbeidsplaatsen. Dit is

een stijging van bijna 2% ten opzichten van 2017.

 In 2018 deden meer schepen Moerdijk aan dan in 2017: in totaal 2.136 zeevaartschepen en 12.183

binnenvaartschepen. De totale goederenoverslag (met name droge massagoederen en bulk) daalde met 2% naar

18.161.000 ton. Het aandeel van de zeevaart steeg in 2018 licht ten opzichte van 2017 (2%), in de binnenvaart was een

afname te zien van rond de 5%. De afname wordt met name veroorzaakt doordat er minder containers op de

binnenvaart zijn vervoerd.

Dit hangt hoogstwaarschijnlijk samen met de lage rivierwaterstanden in een groot deel van 2018, waardoor schepen

minder diepgang – en daarmee lading – konden hebben.

 In 2018 zijn er 40.356 wagons ingezet om 1.316.000 ton aan producten te vervoeren naar het haven- en

industrieterrein. Er is daarmee qua vracht (tonnage) sprake van een daling van ruim 7 % ten opzicht van 2017.
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Er hebben in 2018 wel meer treinen gereden, voornamelijk veroorzaakt door meer lading/wagons van de spelers in de

natte bulk en shortsea-containers. De belangrijkste goederen die per spoor van en naar het haven- en industrieterrein

Moerdijk worden vervoerd zijn consumentengoederen, staalproducten en chemische producten.

Figuur 2-3. Uitgegeven gronden voor vestiging en uitbreiding van bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk (Bron:
Havenbedrijf Moerdijk, Jaarverslag 2018)



11

3. ENERGIE

‘Meer duurzaam geproduceerde energie, minder gebruik van aardgas’

3.1 Waar staan we nu?

In 2018 waren er 440 bedrijven gevestigd op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Deze bedrijven hebben gezamenlijk

substantieel meer elektriciteit ingekocht en geproduceerd dan in 2017 (meer dan 55%).

Dit kan deels verklaard worden door stijging in productie en bedrijvigheid en deels door een overschakeling van gas als

energiebron naar elektriciteit als energiebron. Deze veranderingen in gebruik van energiebronnen hangen samen met

(landelijk) beleid en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van energievoorziening. Dit heeft onder meer tot

gevolg dat bedrijven meer zelfvoorzienend worden in hun eigen energiebehoefte en gebruik gaan maken van duurzame

energiebronnen. Ook het gebruik van olie als energiebron is in 2018 afgenomen ten opzichte van gebruik in 2017. Hiermee

zet de trend van voorgaande jaren zich door.

De cijfers over 2018:

 Het gebruik van aardgas is in 2018 met 37% afgenomen ten opzichte van 2017. De afname hangt samen met de

sluiting van een gasgestookte energiecentrale, de verhoging van inkoop van elektriciteit en verhoging van de productie

van duurzame energie door de bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk (zie figuur 3.1).

 Het gebruik van restwarmte1 is in 2018 met bijna 100% afgenomen ten opzichte van 2017 (zie figuur 3.1). Deze afname

is te verklaren door de sluiting van een energiecentrale waar warmte aan geleverd werd. De warmte die in 2018 niet

meer aan de energiecentrale werd geleverd is nu terug te vinden als zelf geproduceerde duurzame energie. Het begrip

restwarmte is niet meer van toepassing omdat het in dit geval geen ‘rest’ product meer is.

 De hoeveelheid zelf geproduceerde, duurzame elektriciteit is in 2018 toegenomen tot bijna 645 duizend MWh (zie

figuur 3-2). De toename is onder meer te verklaren doordat een bedrijf geen restwarmte meer leverde maar die

warmte gebruikte om zelf duurzame energie te produceren (en derhalve wordt het niet meer als ‘rest’ product gezien).

Daarnaast hebben diverse bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk zoninstallaties gebouwd om (deels) in

hun eigen energiebehoefte te voorzien. Het aandeel van duurzame zelfgeproduceerde energie ten opzichte van het

totale duurzame elektriciteitsgebruik is dan ook bijna 35%. De stijgende trend in gebruik van duurzame, lokaal

opgewekte energie zet daarmee door.

1 Gebruik van ‘(rest)warmte’ als energiebron betreft de uitwisseling van restwarmte bij individuele bedrijven én tussen bedrijven op het
haven- en industrieterrein. De energie uit warmte wordt hierbij uitgedrukt in terrajoule (TJ).
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3.2 Wat willen we bereiken?

In de Havenstrategie is beschreven dat overheden en bedrijven, onafhankelijk van de aardolieprijs, streven naar

duurzaamheid en CO2-reductie in de gehele keten. Het is de ambitie om het energiegebruik en milieubelasting zowel door

de industrie als het transport terug te dringen en het haven- en industrieterrein richting 2030 te ontwikkelen naar een

energieneutraal haven- en industriecomplex. Dat betekent dat alle energie afkomstig is van eigen productie van energie,

zonder gebruik van fossiele brandstoffen, óf dat alle energie duurzaam wordt ingekocht. Ook wordt maximaal ingezet op

reductie van gebruik van energiebronnen als aardgas en olie. Intentie is ook om aanwezige (rest)energie op het haven- en

industrieterrein zoveel mogelijk te benutten. Daarnaast wordt ernaar gestreefd meer gebruik te maken van energie uit

wind, zon en biomassa.

Figuur 3-2. Zelf geproduceerde duurzame energie door eMJV-bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk.

Figuur 3-1. Ingekochte energie door bedrijven in Moerdijk.
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3.3 Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018?

Ledverlichting

Het havenbedrijf heeft in 2017 een test gedaan met ledverlichting. De ervaringen en resultaten waren positief. Daarom

besloot het havenbedrijf de openbare verlichting in fases op het hele terrein te vervangen en hier is in 2018 gevolg aan

gegeven. Het havenbedrijf heeft nu zowel het middengebied als de gebiedsontsluitingswegen voorzien van regelbare- en

stuurbare ledverlichting. Deze innovatieve oplossing voor openbare verlichting heeft veel positieve publiciteit opgeleverd

voor het haven- en industrieterrein, zowel in vak media als in regionale media. In de komende jaren wordt de verlichting in

het overige deel van het haven- en industrieterrein gefaseerd vervangen. Er zijn over 2018 nog geen cijfers beschikbaar

over de besparingen die dit heeft opgeleverd.

Zonne-energie

Op het haven- en industrieterrein hebben diverse bedrijven zonnepanelen. Daarmee leveren deze bedrijven een belangrijke

invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast kunnen bedrijven zo voorzien in een aanzienlijk deel

van hun eigen energiebehoefte.

Een aantal bedrijven heeft actie ondernomen om het aandeel duurzame energie te vergroten door gebruik te gaan maken

van subsidie voor zonnepanelen op bedrijfsdaken (SDE-regeling). Enkele bedrijven hebben in 2018 ook daadwerkelijk

zonnepanelen geïnstalleerd. Het betrof hierbij soms grote oppervlaktes. Shell heeft de voorbereidingen getroffen voor de

aanleg van een groot zonnepark op hun terrein (gereed in 2019). Dit wordt een van de grootste zonnevelden van

Nederland.

De opstart van het Energieprogramma Moerdijk, beoogd in 2018, heeft niet plaatsgevonden. Het Energieprogramma

Moerdijk is ingehaald door de actualiteit van het klimaatakkoord. De focus, die in het Energieprogramma vrijwel alleen op

groene energie lag, is daardoor verlegd naar met name CO₂-reductie. Voor de belangrijkste CO₂ producerende bedrijven 

hebben wij de CO₂ uitstoot in beeld laten brengen. Tevens heeft het Havenbedrijf alle industriële bedrijven in Moerdijk 

geactiveerd om een bijdrage te leveren aan de klimaattafel Rotterdam-Moerdijk. De geleverde input maakt onderdeel uit

van het klimaatakkoord, waarin de sector ‘Industrie’ verdere afspraken op nationaal niveau maakt.

3.4 Wat gaan we de komende tijd doen?

Zonne-energie

Zonne-energie is een manier om snel en zichtbaar bij te dragen aan de energietransitie op het haven- en industrieterrein

van Moerdijk (Planet) en de invulling van goed nabuurschap (People). De verschillende mogelijkheden van grondgebonden

installaties zijn efficiënt onder één aanpak, genaamd Solarpark Moerdijk, opgepakt. De voorbereidingen voor de aanleg van

zonne-installaties op het terrein (onder andere de leidingenstraat) zijn in 2018 gestart. Verschillende bedrijven bereiden

eveneens aanleg van zonneparken voor.

Windenergie

De Notitie windenergie gemeente Moerdijk 2013-2030 (vastgesteld op 16 januari 2014) bevat een evaluatie van de

realisatie van windenergie op basis van de Nota Visie windenergie van 2004 en legt een nieuwe visie vast. In de notitie zijn

tevens randvoorwaarden geformuleerd voor de diverse locaties. De gemeentelijke ambitie is om in 2030 30% van de totale

energiebehoefte te halen uit wind. Dit komt neer op circa 85 MW geplaatst vermogen in 2030. In de notitie zijn ook de

zoeklocaties voor windenergie opgenomen. In 2017 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Moerdijk

vastgesteld waarmee realisatie van een zevental windmolens aan de west- en zuidzijde van het haven- en industrieterrein

mogelijk wordt gemaakt. In 2019 wordt gestart met de bouw van deze windmolens.

EnergyWebXL

EnergywebXL heeft tot doel om restwarmte en CO2 van het haven- en industrieterrein te leveren aan gebruikers op het

eigen terrein en daarbuiten. In 2017 is de restwarmtekoppeling met het glastuinbouwcomplex Nieuw Prinsenland en de

vestiging van Suiker Unie in Dinteloord verder onderzocht. Diverse partijen (waaronder Provincie en Enpuls) hebben in een

consortium met warmteproducenten en warmtevragers diverse scenario’s onderzocht en voor de meest kansrijke

scenario’s de businesscase uitgewerkt in 2018. In het najaar van 2019 moet blijken of de businesscase sluitend is, en met

welke partijen. Een go/no-go besluit over het starten van engineering fase is voorzien aan het einde van 2019. De beoogde

start van warmtelevering bij een go is medio 2021.
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4 EMISSIES EN LUCHTKWALITEIT

‘Aandeel luchtkwaliteit naar de omgeving blijft gelijk, CO₂-emissie daalt’ 

In opdracht van de provincie Noord-Brabant wordt de luchtkwaliteit in de omgeving van het haven- en industrieterrein

gemeten. In Moerdijk (geplaatst in 2008), Klundert, Zevenbergen (beide geplaatst in 2013) en Strijensas ZH (geplaatst in

2015) staan luchtmeetstations. Deze luchtmeetstations meten PM10 (fijn stof), stikstofdioxide (NO2) en benzeen. Figuur 4-1

geeft de locaties van de luchtmeetstations weer.

Figuur 4-1. Locaties luchtmeetstations
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De meetstations zijn geplaatst om de meerjarige luchtkwaliteit te bewaken. Door middel van de luchtkwaliteitsmetingen
wordt de invloed van activiteiten op het haven- en industrieterrein op de omliggende dorpskernen in beeld gebracht. Op
de stations worden uurgemiddelde concentraties van verschillende stoffen gemeten. De resultaten van de luchtmetingen
zijn opgenomen in bijlage 3.

4.1 Waar staan we nu?
In Figuur 4-2 staan de jaargemiddelde concentraties van fijnstof (PM10), stikstofdioxide (NO2) en benzeen van de vier

meetstations. De geldende EU norm voor NO2 en fijnstof (PM10) is 40 µg/m³ en voor benzeen 5 µg/m³. Op geen van de

locaties zijn deze normen in 2018 overschreden. Naast de EU normen voor luchtkwaliteit heeft ook de WHO (World Health

Organisation) normen gesteld aan de luchtkwaliteit. Voor fijnstof is dat is 20 µg/m³, voor NO2 is dat 40 µg/m³ (gelijk dus) en

voor Benzeen wordt een jaargemiddelde geadviseerd van 0,17 µg/m³. Deze waarden worden niet op elk meetstation

gehaald.

De jaargemiddelde concentraties fijnstof (PM10), NO2 en benzeen zijn in 2018 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van

2017. Voor benzeen geldt dat sprake is van een dalende trend over de jaren 2015-2018. Op het meetstation Strijensas is

een stijging van de concentratie fijnstof (PM10) en NO2 te zien ten opzichte van 2017. De waarden liggen ongeveer op het

niveau van 2016. Omdat in Strijensas pas drie jaar wordt gemeten, is het lastig de bepalen of hier sprake is van een trend.

De meetresultaten in de toekomst moeten dit uitwijzen.

Figuur 4-2. Jaargemiddelde concentraties van fijnstof (PM10), stikstofdioxide (NO2) en benzeen op de luchtmeetstations in
Moerdijk, Klundert, Zevenbergen en Strijensas.

Emissies door bedrijven
Gegevens van uitstoot door bedrijven zijn opgenomen in bijlage 3. In de uitstoot door bedrijven van CO2, en NOx, is er in

2018 een afname van de emissies zichtbaar. De uitstoot van CO2 in 2018 lag onder de 5 miljoen ton – een afname van 16%

ten opzichte van 2017. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een afname in CO2-uitstoot bij een energiebedrijf, waarvan

een energiecentrale aan het begin van 2018 werd stopgezet. Daarnaast hebben zeven andere bedrijven hun uitstoot van

CO2 verlaagd in 2018. Er zijn daarentegen ook vier bedrijven met een kleine toename in CO2-uitstoot ten opzichte van 2017.

Voor NOx was de afname van emissies ten opzichte van 2017 bijna 17%, wat ook verklaard kan worden door de sluiting van

de energiecentrale. Voor SO2 is de emissie vergelijkbaar met die van de jaren ervoor, maar loopt langzaam op in dezelfde
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trend als voorgaande jaren. Voor methaan en etheen geldt dat er een lichte afname is ten opzichte van 2017. De uitstoot

voor deze stoffen is vergelijkbaar met die van de periode 2012-2014.

Voor fijnstof (PM10) was er een flinke toename in 2016 ten opzichte van de jaren ervoor. In 2018 is de uitstoot van fijnstof

(PM10) verder gedaald ten opzichte van 2017, maar wel nog wat hoger dan de uitstoot in 2015. Voor fijnstof (PM10) moet

wel de opmerking gemaakt worden dat veel bedrijven alleen de uitstoot van ‘totaal stof’ hebben gerapporteerd. Fijnstof is

alleen de fractie van stof van 10 µg of kleiner. Waar bedrijven fijnstof (PM10) separaat hebben gerapporteerd zijn deze

gegevens aangehouden. Waar zij alleen totaal stof hebben gerapporteerd is die waarde aangehouden voor fijnstof (PM10).

De werkelijke uitstoot aan fijnstof (PM10) is dus mogelijk lager dan wat hier staat weergegeven. Overigens geldt dit voor

alle jaren, niet alleen voor 20182 .

De afgelopen jaren werd ook de uitstoot van ammoniak in de milieumonitor gerapporteerd. Deze uitstoot ligt echter voor

het derde jaar op rij op nul. Daarom is besloten deze niet meer mee te nemen in de rapportage. Mocht er in de toekomst

rede voor zijn om ammoniak weer op te nemen, dan zal dat worden meegenomen.

Figuur 4-3. Emissies door eMJV-bedrijven van CO2, NOx, SO2, methaan, fijnstof (PM10) en etheen in kg.

Bijdrage van het haven- en industrieterrein Moerdijk aan de luchtkwaliteit
Jaarlijks wordt modelmatig berekend hoeveel het haven- en industrieterrein bijdraagt aan de hoeveelheid fijnstof (PM10),

stikstofdioxide en benzeen in de omliggende woonkernen. Deze berekeningen worden gebaseerd op de

windomstandigheden en luchtkwaliteitsmetingen op de vier eerdergenoemde meetstations. In Figuur 4-4 zijn de resultaten

hiervan opgenomen.

Het aandeel van het haven- en industrieterrein aan concentraties fijnstof (PM10) in de vier omliggende woonkernen is in

2018 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017 en varieert tussen 2,5 en 0,4 µg/m³.

De bijdragen van het haven- en industrieterrein aan concentraties NO2 en benzeen waren in de woonkernen Zevenbergen

en Klundert in 2018 gelijk of hoger dan in 2017. In Strijensas was de bijdrage van het haven- en industrieterrein voor

benzeen sterk afgenomen. Voor de gemeten stikstofdioxide (NO2) in het dorp Moerdijk was het aandeel van het haven- en

industrieterrein in 2018 ongeveer 11%. Dit is een flinke toename ten opzichte van vorig jaar (2017 was 5%). Wanneer naar

de meerjarige trend wordt gekeken valt vooral op dat 2017 een zeer laag percentage had. In Klundert was het aandeel

ongeveer 7% en in Zevenbergen ongeveer 5%. In Strijensas was het aandeel ongeveer 10%. De wijzigingen in 2018 ten

opzichte van andere jaren kunnen verklaard worden uit meteorologische omstandigheden.

2 Deze werkwijze is gelijk aan manier waarop dit tot de rapportage over 2016 ook gebeurde. In de rapportage over 2017 is een iets andere
methodiek aangehouden. Voor deze rapportage over 2018 zijn we terug gevallen op de methodiek zoals deze tot 2016 werd gebruikt
omdat deze de beste indicatie geeft van het aanwezige fijnstof.
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Figuur 4-4. Aandeel van het haven- en industrieterrein aan de luchtkwaliteit op de luchtmeetstations in Moerdijk, Klundert,
Zevenbergen en Strijensas

Het aandeel van de luchtconcentraties benzeen dat toe te kennen is aan het haven- en industrieterrein bedroeg in 2018 in

Klundert en Zevenbergen respectievelijk 20% en 13%. In Moerdijk en Strijensas bedroeg de bijdrage respectievelijk 14% en

17% en is daarmee lager. Dit is, gezien de overheersende windrichting, volgens de verwachting. Dit blijkt ook uit onderzoek

van de Omgevingsdienst (OMWB) in opdracht van de provincie Noord-Brabant. In dit onderzoek is met behulp van een

‘windroosanalyse’ beoordeeld in hoeverre de luchtkwaliteit in de woonkernen rondom het haven- en industriegebied

verklaard kan worden aan de hand van windrichtingen.

In figuur 4-5 is de windroos voor 2018 weergegeven. Hierin is te zien dat er in 2018 overheersend sprake was van

zuidwestelijke windrichtingen (190-250°), maar de wind heeft ook geruime tijd in de noordoostelijke richting gewaaid (10-

70°). Meetstation Moerdijk wordt tussen windrichting 200 en 290° belast door het haven- industrieterrein Moerdijk.

Meetstation Klundert wordt belast tussen 0 – 140°. Meetstation Zevenbergen wordt door het industrieterrein belast tussen

280 en 20° en meetstation Strijensas tussen 120 - 230°.
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Figuur 4-5. Windfrequentieroos voor windrichting op KNMI-meetstation Gilze-Rijen in 2017 (bron: Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant, 2018. Rapport luchtemissie. Windroosanalyses naar de invloed van industrieterrein Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk,

Zevenbergen, Klundert en Strijensas in 2017).

Uit de meetgegevens volgt verder dat in Moerdijk al jaren sprake is van een hogere NO2-bijdrage bij alle windrichtingen (ten

opzichte van de overige woonkernen). Dit is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de autosnelwegen A16 en A17.

4.2 Wat willen we bereiken?

Economische ontwikkeling van het haven- en industriecomplex kan en mag niet ten koste gaan van de veiligheid

-en dus leefbaarheid- van de omgeving. Analoog aan de borging van een veilig en gezond leefklimaat geldt voor de

milieueisen dat er sprake is van een transparante en scherpe normstelling. Zo moeten fijnstof- (PM10), NOX- en CO2-emissies

binnen de daarvoor gestelde randvoorwaarden blijven. Dat is de ambitie zoals verwoord in de Havenstrategie op het

onderdeel lucht. Daarbij is tevens gesteld dat ondernemers en omwonenden een actieve rol hebben in het overleg over

normstelling en handhaving. De milieukwaliteit (en de handhaving daarvan) is nadrukkelijk een gezamenlijke

verantwoordelijkheid. Voor het dorp Moerdijk is in de Havenstrategie expliciet vastgelegd dat ‘het handhaven van de

huidige milieubelasting als plafond’ een basis is. Dit geldt ook voor de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit mag dus niet

achteruit gaan als gevolg van uitbreiding van industriële activiteiten op het haven- en industrieterrein Moerdijk.

4.3 Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018?

eNose-netwerk haven- en industrieterrein Moerdijk

In totaal zijn op en rond het haven- en industrieterrein Moerdijk vanaf 2013 in fases 26 eNoses (zie figuur 4-6) geplaatst.

Deze dienen als ‘Early warning system’, om snellere opsporing bij het ontstaan van geurbronnen en -klachten te realiseren.

In 2017 hebben de provincie Noord-Brabant, gemeenten Moerdijk en Strijen, het Havenbedrijf Moerdijk, Veiligheidsregio

Midden- en West-Brabant, Shell, ATM, Attero en CNC besloten het eNose-netwerk rond het haven- en industrieterrein

Moerdijk voort te zetten. De 26 eNoses op en rond het haven- en industrieterrein blijven nog minimaal twee jaar hun werk

doen (voor meer informatie eNoses zie bijlage 1).
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Figuur 4-6. Een ‘eNose’ aan een lantaarnpaal op het haven- en industrieterrein Moerdijk.

De zogenaamde ‘snuffelpalen’ meten relatieve veranderingen in de luchtsamenstelling en helpen om de herkomst van

vrijgekomen stoffen te bepalen. Ze meten niet per bedrijf, de signalen zijn indicatief. Bij overschrijding van een bepaald

niveau van een bepaalde stof in de lucht gaat er automatisch een signaal naar de betrokken instanties. Zo kan geuroverlast

zo vroeg mogelijk worden aangepakt. Het aantal klachten en eNose-alarmmeldingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen.

Vermoedelijke is dit het gevolg van een zorgvuldige bedrijfsvoering bij ondernemingen. Het eNose-netwerk wordt tot 2020

gecontinueerd. In 2019 vindt een evaluatie plaats.

In 2016 is overgegaan tot een gecoördineerde aanpak van bedrijven en overheden die er toe moet leiden dat de uitstoot

van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) bij bedrijven op industrieterrein Moerdijk tot een minimum wordt beperkt.

Hiervoor zijn in 2017 en 2018 een tiental bedrijven op Moerdijk onderzocht op emissies. Resultaat van het onderzoek is dat

bij enkele bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk VOS-emissies voorkomen. Het gaat veelal om kortdurende

of kleinere emissies van VOS. Nieuwe bronnen van benzeen zijn niet aangetoond.

Op het haven- en industrieterrein Moerdijk is bij een bedrijf een ontgassingsinstallatie voor schepen aanwezig. In 2018

hebben 435 schepen hier gebruik van gemaakt.

4.4 Wat gaan we de komende tijd doen?

Voor schepen op het Hollands Diep is een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeen houdende stoffen

opgenomen in de Provinciale Milieuverordening. Momenteel wordt gewerkt aan een handhavingsplan voor varend

ontgassen. Er komt een landelijk ontgassingsverbod voor binnenvaarttankschepen. Minister Van Nieuwenhuizen

(Infrastructuur en Waterstaat) wil dat de internationale afspraken hiervoor halverwege 2020 in Nederland ingevoerd zijn.

De invoering begint met een verbod op het ontgassen:

 van motorbrandstoffen en benzeen in 2020,

 gevolgd door een verbod op vloeistoffen die meer dan 10% benzeen bevatten in 2022,

 en ten slotte in 2023 een verbod op de 25 meest vervoerde gevaarlijke stoffen.
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5 WATER
‘Industrie- en drinkwater verbruik toegenomen’

5.1 Waar staan we nu?

Gebruik van drink- en industriewater

Op het haven- en industrieterrein Moerdijk levert Brabant Water twee soorten water: ‘gewoon’ drinkwater en

industriewater (via distributeur HydroBusiness). Op deze manier kunnen bedrijven kiezen voor de waterkwaliteit die het

best past bij het gebruiksdoel. Industriewater is van andere kwaliteit dan drinkwater en kan bijvoorbeeld gebruikt worden

voor bedrijfsprocessen die geen relatie hebben met menselijke consumptie, zoals spoelen, reinigen en koelen.

De cijfers over water 2018:

 In 2018 hebben de bedrijven op het haven- en industrieterrein 1.238.239 m³ drinkwater verbruikt. Dit is een toename

van 28.791 m3 (2,4%) ten opzichte van 2017. Dit drinkwaterverbruik is vergelijkbaar met het jaarverbruik van ongeveer

8.200 gezinnen in Nederland.

 Tegelijk is ook het verbruik van industriewater toegenomen met 188.000 m3 ten opzichte van 2017. Dit zorgt ervoor

dat de totale waterafzet (drink- en industriewater samen) in 2018 een verdere stijging laat zien ten opzichte van 2017

en 2016. De jaren daarvoor nam het totale waterverbruik steeds iets af. De lichte toename van watergebruik past in de

trend voor heel Noord-Brabant en wordt mogelijk veroorzaakt door de warme zomer van 2018.

 In 2018 is het gebruik van industriewater toegenomen met 3,5% en van drinkwater maar met 2,4%. Dit past bij de

verwachting die Brabant Water vorig jaar al uitgesproken heeft: een toenemende vraag naar industriewater op het

haven- en industrieterrein Moerdijk. Deze toename wordt mede veroorzaakt door een aantrekkende economie en

door de vestiging van nieuwe afnemers, met name op het IPM. Brabant Water zal de leveringscapaciteit daarop

richten. Daarbij is de inzet om de levering van water te verduurzamen door inzet op zonne-energie.
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Figuur 5-1. Gebruik van drink- en industriewater op het haven- en industriegebied Moerdijk in de jaren 2013-2018.

Lozing van afvalwater

Naast het gebruik van water door bedrijven vinden er ook lozingen plaats van water door bedrijven. Er vinden vier soorten

lozingen van water door bedrijven plaats, namelijk:

1. indirecte lozing van afvalwater en neerslag op de riolering;

2. directe onttrekking en lozing van koelwater op het Hollands Diep door enkele bedrijven, naast directe afvoer van

neerslag;

3. Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering;

4. Water in (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib.

(De laatste twee soorten hebben samen maar een kleine bijdrage in de totale hoeveelheid geloosd water).

De cijfers over 2018:

 Voor afvalwater geldt dat in 2018 ruim 5,7 miljoen m³ afvalwater is afgevoerd via de riolering. Dit is minder dan de

afvoer in 2017, veroorzaakt door een verbetering van de efficiëntie bij de bedrijven. Het afvalwater wordt via de

afvalwaterpersleiding van Waterschap Brabantse Delta afgevoerd naar de rioolwaterzuivering in Bath. Een overzicht

van deze afvalwaterpersleiding en daaraan geplande werkzaamheden is opgenomen in bijlage 2.

 Dit afvalwater had in 2018 een totale vervuilingswaarde van 71.850 vervuilingseenheden. Dat is een kleine afname van

net iets meer dan 1% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is tevens de laagste waarde sinds 2014 (zie Tabel 5-1).

Tabel 5-1: Industrie- en drinkwaterverbruik en -lozing op het haven- en industrieterrein Moerdijk tussen 2014 en 2018 in m³
en vervuilingseenheden (v.e.’s).

Eenheid 2014 2015 2016 2017 2018

Drinkwater 1.000m³ 1089 1089 1066 1209 1238

Industriewater 1.000m³ 4250 4217 5424 5305 5493

Geloosd afvalwater 1.000m³ 5953 5861 6369 6346 5768

Vervuilingseenheid 1.000 v.e. 83 77 78 73 72
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5.2 Wat willen we bereiken?

In de Havenstrategie Moerdijk 2030 is onderstaande ambitie voor een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem

opgenomen:

“Op het gebied van het watersysteem is de samenhang tussen de economische activiteiten, veiligheidsaspecten

(zoals bescherming tegen hoog water) en de ecologische kwaliteit van het onderliggend landschap, nadrukkelijk

aanwezig. Het watersysteem in en rond Moerdijk is hierin de verbindende factor. Moerdijk zal in de uitwerking van

haar ambities tevens de effecten en kansen die dit watersysteem biedt beschouwen. Enerzijds gaat het om de

aspecten die direct verbonden zijn aan de ambities van de Havenstrategie, zoals het waarborgen en waar mogelijk

verbeteren van de waterkwaliteit, het sluiten van de (afval-) waterketen, duurzaam waterverbruik en de

kwantitatieve beschikbaarheid van schoon water. Anderzijds gaat het om het in de juiste richting beïnvloeden van

grotere programma’s van overheden (waaronder ook de gebiedsopgave Waterpoort) inzake het beneden

rivierengebied, estuariene dynamiek en een klimaatbestendig watersysteem, om zo ook op de langere termijn te

waarborgen dat de economische ambities met de ‘planet-waarden’ in balans blijven.”

Andere doelen zijn:

 Doelstelling is om water in te zetten als verbindende factor tussen het haven- en industrieterrein en de omgeving.

Naast de kwantiteit is de kwaliteit een relevante factor bij het managen van alle waterstromen met daarbij oog voor

klimaatbestendigheid.

 Door de AWP (Afval Water Persleiding) optimaal te benutten en door bestaand aanbod te beperken, kan de

ontwikkelruimte van het haven- en industrieterrein worden gewaarborgd. In samenhang hiermee wordt gestreefd

naar maximaal hergebruik van waterstromen.

 Grote hoeveelheden oppervlaktewater worden gebruikt als koelwater en worden geloosd. Gestreefd wordt om, zoveel

als reëel mogelijk is, deze hoeveelheid koelwater te reduceren.

In 2018 is het Watermanagementplan (WMP) Moerdijk 2030 afgerond. De WMP moet leiden tot concrete maatregelen

voor duurzame omgang met (afval)water op en van het haven- en industrieterrein. Gelet op de groeiambities voor het

haven- en industrieterrein kan het WMP de basis bieden voor een structurele, integrale aanpak van watervraagstukken.

In het WMP is opgenomen dat de waterpartners willen toewerken naar een situatie in 2030 waarin wordt voldaan aan

onderstaande doelstellingen:

 Een waterrobuuste en klimaatadaptieve inrichting van het haven- en industrieterrein met bijbehorende infrastructuur

is bestand tegen te veel water (oppervlaktewater, neerslag) en een tekort aan water door bijvoorbeeld droogte

(oppervlaktewater, grondwater en industrie- en drinkwater). Het kan tegen een stootje, heeft ‘weerstand’ (reageert

niet heftig) en heeft ‘veerkracht’ (herstelt snel).

 Bij minder emissie gaat het over het verminderen van vervuilde of niet bruikbare (water)stromen. Het gaat hier om het

verminderen van het afwentelen van een probleem op de omgeving. Minder emissie is niet alleen nodig vanuit het

oogpunt van een minder groot effect of belasting op de omgeving (de ‘voetafdruk’) maar ook om de beschikbare

infrastructuur goed te kunnen benutten en kostenefficiënt in te kunnen zetten.

 Minder gebruik van kostbare hulpbronnen zorgt voor minder belasting van het milieu, zodat water met zo veel

mogelijk meerwaarde kan worden ingezet. Zuiniger omgaan met water past daarbij evenals gerichte inzet van

hulpbronnen.

 Het zo goed mogelijk benutten van vrijkomende waterstromen en gerichte behandeling draagt bij aan geringere

emissie en minder gebruik van andere waterstromen.

Het hogere doel is om te komen tot een vitale regio, waar verschillende functies (landbouw, natuur, industrie, havens,

recreatie en dergelijke) zich naast elkaar en in synergie met elkaar kunnen ontwikkelen. De horizon ligt hierbij op

het jaar 2030. Op dat moment willen de bij het WMP betrokken partijen dat:

 De ruimtelijke inrichting en bedrijfsprocessen zodanig ingericht worden dat bedrijven optimaal kunnen blijven

functioneren, ondanks klimaateffecten en schommelingen in beschikbaarheid van water. Dit door in te spelen op de

kansen en mogelijkheden van het watersysteem en waterketen;

 Er optimaal rekening gehouden wordt met de omgeving en vrijkomend hemelwater zo veel mogelijk (lokaal) wordt

benut (meer kijken naar de mogelijkheden en kansen van het watersysteem en waterketen);

 Optimaal gebruik gemaakt wordt van duurzame bronnen; en hergebruiken vrijkomend water.
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5.3 Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018?

In 2018 is het watermanagementplan voor het haven- en industrieterrein van Moerdijk afgerond; een gezamenlijk product

van alle partijen die een rol spelen in de (afval)waterketen en het watersysteem. Eind 2017/ begin 2018 is onderzoek

uitgevoerd in hoeverre de stof GenX voorkomt in West-Brabant en/of deze een probleem vormt. Daarvoor is in 4

oppervlaktewateren en bij 4 rioolwaterzuiveringen van Waterschap Brabantse Delta onderzoek gedaan naar de

aanwezigheid van de stof GenX. Alleen in het in- en effluent van rwzi (rioolwaterzuiveringsinrichting) Bath zijn significante

concentraties GenX aangetroffen. Hierna heeft het onderzoek zich toegespitst op de aanlevering op rwzi Bath. Uit dit

onderzoek is gebleken dat afvalverwerking de grootste bron in het beheersgebied van het waterschap is van PFAS-

verbindingen (Stoffen die binnen deze stofgroep vallen zijn PFOS, PFOA en GenX) op rwzi Bath. Mogelijk zijn er nog meer

bronnen, maar deze zijn vooralsnog niet verder onderzocht, omdat ±98% van de in het influent van Bath gevonden PFAS

verbindingen afkomstig zijn van afvalverwerking. Door het treffen van diverse maatregelen is de lozing van GenX inmiddels

sterk gereduceerd.

Omdat het vooralsnog onduidelijk is op welke wijze afvalverwerkers invulling kunnen geven aan hun zorgplicht is er overleg

geweest tussen de betrokken partijen. Zij zijn bezig geweest met het opzetten van een handelingsperspectief voor

afvalverwerkers en vergunningverleners in relatie tot de aanwezigheid van ZZS in afvalstoffen.

5.4 Wat gaan we de komende tijd doen?

In de relatie tot de zeer zorgwekkende stoffen wordt mogelijk nog een verdiepingsonderzoek uitgevoerd naar de herkomst

van de overige GenX die aangetroffen is in de rwzi in Bath. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld tank(auto)cleaners, dit

zijn indirecte lozers, welke allemaal lozen op rwzi Bath.

Daarnaast wordt er in 2019 gewerkt aan een actieplan bij het watermanagementplan. Hierin leggen de betrokken

stakeholders samen vast welke acties voor de jaren 2019 tot 2021 worden opgepakt. De verschillende partijen kunnen dit in

hun programma’s opnemen.

Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is een verzameling van de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu. Voor deze

groep stoffen is als beleidsdoelstelling gesteld om deze ZZS te weren uit de leefomgeving. De aanpak om deze ZZS te

weren uit de leefomgeving omvat preventie en reductie en het beoordelen van de restlozing met het oog op het

bereiken van de Milieukwaliteitseis (MKE) voor water. Deze aanpak is een samenspel van Bronaanpak, Minimalisatie en

Continue verbeteren. Hiermee wordt de koers voortgezet om ZZS in afvalwaterlozingen haalbaar en betaalbaar te

reduceren en geleidelijk toe te werken naar een zo laag mogelijke concentratie van deze stoffen in het

oppervlaktewater. Door het continue verbeteren wordt er druk gehouden op het doel om ZZS stapsgewijs te reduceren.

Daarnaast worden op internationaal niveau afspraken gemaakt over maatregelen zoals substitutie, een verbod op

productie, autorisatie of restricties aan het gebruik voor bepaalde toepassingen. Om ZZS-stoffen helder te

onderscheiden wordt de waterbezwaarlijkheid bepaald via de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM). In deze tool is

een lijst opgenomen van ZZS-stoffen. Gen-X is een stof die op de lijst van ZZS stoffen voorkomt.
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6 AFVAL
‘Toename in recycling van afval, afname in afvoer gevaarlijk afval’

6.1 Waar staan we nu?

De geproduceerde hoeveelheid afval door de eMJV-plichtige bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk bedroeg

in 2018 ruim 3,8 miljoen ton; een afname van 11% ten opzichte van 2017. Dit afval wordt deels naar elders afgevoerd en

daar verwerkt. Een deel van het afval wordt op het haven- en industrieterrein zelf verwerkt.

De cijfers over 2018:

 In 2018 werd 78% van de afvalstromen nuttig hergebruikt (recycling en energieterugwinning); een stijging van 6% ten

opzichte van 2017. Het aandeel afval dat verbrand werd is nagenoeg gelijk gebleven.

 De hoeveelheid gestort afval is afgenomen met 81% ten opzichte van 2017 (zie Figuur 6-1). Een verklaring hiervoor is

dat ook de totale hoeveelheid verwerkt afval in 2018 is afgenomen.

 Ten opzichte van 2017 is het relatieve aandeel gestort afval met 10% gedaald in 2018. Te zien in de data is dat dit

aandeel is verplaatst naar recycling en afvalscheiding.

 In 2018 hebben de bedrijven in totaal ruim 2,3 miljoen ton aan afval afgevoerd (zie Figuur 6-2). Dit is nagenoeg gelijk

ten opzichte van 2017. De verhouding tussen gevaarlijk en ongevaarlijk afval is veranderd in 2018: het aandeel van

gevaarlijk afval is in 2018 nog maar 15%, terwijl dit in 2017 nog 36% bedroeg.

 De bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk hebben in 2018 in totaal 359.000 ton gevaarlijk afval

afgevoerd. Dit is een afname van 58% ten opzichte van 2017. De afname is met name te herleiden naar drie bedrijven.

Voor de overige bedrijven is er een kleine toename of een afname in de hoeveelheid afgevoerd gevaarlijk afval.

 Van het gevaarlijke afval is 33% afgevoerd naar het buitenland en 67% afgevoerd naar elders in Nederland.

Voorgaande jaren werd procentueel meer afval naar het buitenland vervoerd.

 De hoeveelheid niet-gevaarlijk afval is in 2018 juist toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor naar een hoeveelheid

van 2 miljoen ton (37% stijging).

Verwerking van afval
Verwerking van afval – op eigen terrein of op een locatie waarheen afval wordt afgevoerd – gebeurt, afhankelijk van de

aard van het afval, op verschillende manieren. In Figuur 6-1 zijn verwerkingsmethoden weergegeven. Van alle afval is in

2018 bijna 75% gerecycled, dit is een stijging van het relatieve aandeel ‘recycling’ (+5%). Hetzelfde is te zien voor

energieterugwinning (+1%) en afvalscheiding (+4,5%). In de hoeveelheid gerecycled afval is een daling te zien ten opzichte

van 2017, wat verklaard kan worden in de daling in de totale hoeveelheid verwerkt afval. Er is een afname in het

percentage afval dat verbrand en gestort wordt. Met name de hoeveelheid gestort afval is sterk afgenomen.
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Figuur 6-1. Overzicht van afvalverwerking per type

Afvoer van afval
Deels wordt geproduceerd en afgevoerd afval verwerkt en nuttig toegepast (zie hierboven) maar niet van alles is de

verwerkingsmethode bekend. Dit verklaart het verschil tussen de totale hoeveelheid afgevoerd afval (zie Figuur 6-2) en de

hoeveelheden die genoemd zijn bij verwerkingsmethoden (zie Figuur 6-1).

Bij afgevoerd afval wordt onderscheid gemaakt in gevaarlijk en niet gevaarlijk afval (risico’s voor volksgezondheid en

milieu). Figuur 6-2 geeft een overzicht van de verdeling van het afgevoerde afval in de jaren 2013-2018. Hierin is te zien dat

de totale hoeveelheid afgevoerd afval is gestagneerd ten opzichte van de stijging van de laatste twee jaar. In 2018 is de

verhouding tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk afval sterk veranderd, waarmee het aandeel van gevaarlijk afval is

afgenomen naar 15% ten opzichte van de 36% in 2017. Hiermee is het aandeel afgevoerd naar elders in Nederland als de

afvoer naar het buitenland sterk afgenomen. Het gevaarlijk afval werd in 2018 grotendeels afgevoerd naar elders in

Nederland (67%).

Figuur 6-2. Afgevoerd hoeveelheid gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval

6.2 Wat willen we bereiken?

Het Havenbedrijf en de gemeente Moerdijk hebben geen specifieke ambities of doelstellingen benoemd voor de omgang

met verschillende soorten afval, maar sluiten zich aan bij het Landelijk AfvalPlan (LAP). In dit plan zijn drie doelstellingen

opgenomen voor het afvalstoffenbeleid:

1. het beperken van het ontstaan van afvalstoffen

2. het beperken van de milieudruk van de activiteit ‘afvalbeheer’

3. het vanuit ketengericht afvalbeleid beperken van de milieudruk van productketens (grondstofwinning, productie,

gebruik en afvalbeheer, inclusief recycling).
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6.3 Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018?

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. Zo wordt

CO2 uit verbrandingsgassen gefilterd en vervolgens gebruikt voor het maken van pigment voor de papierindustrie. Ook

wordt stoom die vrijkomt door huisvuilverbranding ingezet om elektriciteit op te wekken.

6.4 Wat gaan we de komende tijd doen?

In lijn met de Havenstrategie Moerdijk 2030 en de duurzaamheidsambities stimuleren de betrokken partijen het hergebruik

van afvalstromen. Dat doen zij door kansen te benoemen en successen te delen. Bedrijven werken hier voornamelijk zelf

verder aan.

Binnen het haven- en industrieterrein Moerdijk werken de betrokken partijen aan een groeiend netwerk van duurzame

verbindingen op het haven- en industrieterrein. Dat draagt bij aan de door de gewenste omslag naar de ‘circulaire

economie’. Dit is een economisch systeem dat herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en

waardevernietiging minimaliseert. ‘Reduce, re-use en recycle’ krijgt in Moerdijk steeds meer concreet vorm. Bedrijven

realiseren zo besparingen op de productiekosten, vergroten het aandeel duurzame energie en verkleinen de CO2-footprint.
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7 GELUID

‘De geluidbelasting blijft al jaren binnen de gestelde normen’

7.1 Waar staan we nu?

Op het haven- en industrieterrein Moerdijk is de vestiging van "Grote Lawaaimakers"3 toegestaan. Om overlast naar de

omgeving te voorkomen, is in het kader van de Wet geluidhinder een geluidszone rond het terrein vastgesteld. De provincie

Noord-Brabant is bevoegd gezag voor het bewaken van deze geluidszone in het kader van vergunningverlening.

Bij de vergunningverlening aan de bedrijven op het haven- en industrieterrein in het kader van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) moeten grenswaarden van deze geluidszone in acht worden genomen. Deze

grenswaarden gelden niet voor elk bedrijf apart, maar voor het haven- en industrieterrein als geheel. Oftewel: bij

individuele vergunningverlening aan één bedrijf dient ook rekening te worden gehouden met de overige bedrijven. Om dit

op een goede en efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, is voor het haven- en industrieterrein een ‘geluidboekhouding’

opgezet. Dit wordt zonebeheer of zonebewaking genoemd.

De geluidsbelasting van het haven- en industrieterrein mag niet boven een wettelijke contour uitkomen: er mag buiten die

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)).

Om de geluidsbelasting te monitoren is een zogeheten zonebewakingsmodel opgesteld. Daarin is modelmatig de vergunde

geluidemissie van de verschillende bedrijven opgenomen. Met dit zonebewakingsmodel wordt berekend wat de

geluidbelasting van alle bedrijven samen is aan de rand van de geluidzone. Uit de meest recente versie van het

zonebewakingsmodel blijkt dat op geen enkele locatie de betreffende grenswaarden worden overschreden. De

geluidbelasting van het haven- en industrieterrein van Moerdijk naar de omgeving bevond zich in 2018 binnen de

toegestane grens van 50 dB(A).

3 Als "Grote Lawaaimakers" worden beschouwd de bedrijven vermeld in artikel 2.1. van het Besluit omgevingsrecht (voorheen artikel 2.4.
van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer).
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Geluidmetingen Klundert
In opdracht van de gemeente Moerdijk wordt vanaf 12 januari 2017 de geluidsbelasting van het haven- en industrieterrein

Moerdijk voor een periode van twee jaar (2017-2018) vastgesteld bij Klundert door middel van metingen (de twee jaar

daarvoor werd gemeten bij het dorp Moerdijk). De geluidmetingen worden verricht met het permanente meetstation aan

de oostrand van de woonkern Klundert (bij het meetstation ter bepaling van de luchtkwaliteit, zie hoofdstuk 4). De

resultaten van de metingen zijn gerapporteerd door de Omgevingsdienst (OMWB).

Het punt waar de geluidmetingen worden uitgevoerd is gelegen net buiten de geluidscontour van 50 dB(A). De

geluidbelasting op dit punt mag, gelet op het zonebesluit, dan ook niet meer bedragen dan 50 dB(A). Op grond van het

zonebewakingsmodel kan gesteld worden dat de (vergunde) geluidbelasting 48 dB(A) bedraagt. Dit betekent dat er in de

richting van de woonkern Klundert theoretisch sprake is van ca. 2 dB(A) geluidruimte. Uit de geluidmetingen bij Klundert

blijkt dat sprake is van ca. 3 dB(A) geluidsruimte op basis van de werkelijke geluidsbelasting. Er vindt dus geen

overschrijding plaatsvindt ten opzichte van de berekende geluidbelasting op basis van het zonebewakingsmodel. Het

geluidniveau voldeed hiermee in 2018 aan de wettelijke eisen. In 2017 lieten resultaten van geluidsmetingen bij het dorp

Klundert een vergelijkbaar beeld zien.

7.2 Wat willen we bereiken?

Voor het haven- en industrieterrein geldt een zone waarbuiten de geluidbelasting niet groter mag zijn dan 50 dB(A). De

toegestane geluidsbelasting is weergegeven in contouren (zie figuur 7-1). De ambities voor het haven- en industrieterrein,

zoals verwoord in de Havenstrategie, moeten gerealiseerd worden met de nu nog aanwezige geluidsruimte binnen de

geluidszone. Dit vereist een strakke sturing op de beschikbare geluidsruimte.

Figuur 7-1. Geluidscontouren rondom haven- en industrieterrein Moerdijk in de situatie 2018 (bron: provincie Noord-

Brabant, 2018. Zonebeheer in Noord-Brabant - Industrieterrein Moerdijk te Moerdijk).

7.3 Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018?

Als de ambitie tot groei zoals opgenomen in de ‘Havenstrategie van Moerdijk 2030’ wordt waargemaakt, zonder dat er

betere sturingsmiddelen komen op het gebied van geluid, dan is de huidige geluidsruimte naar verwachting onvoldoende.

Een beter beheerssysteem voor geluidproductie en verdeling van eventuele beschikbare geluidsruimte moeten het mogelijk

maken om te groeien binnen de bestaande geluidscontour van 50 dB(A).
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In 2015 is hiervoor een Geluidsvisie voor het haven- en industrieterrein Moerdijk opgesteld, afgestemd op de verwachte

ontwikkelingen en groeiambities, zoals opgenomen in de ‘Havenstrategie Moerdijk 2030’. Hierin worden meerdere

mogelijke maatregelen genoemd, die verder (al dan niet in samenhang) worden onderzocht. Als eerste uitwerking is in 2016

gestart met het opstellen van een ‘Inpassingsplan Geluid’. In 2019 wordt hier nog een vervolg aan gegeven.

Zoals eerder is aangegeven, zijn tot eind 2016 geluidmetingen uitgevoerd bij het dorp Moerdijk. Dit gebeurde in opdracht

van de gemeente Moerdijk, nabij het permanente luchtmeetstation aan de Julianastraat in Moerdijk. In vervolg hierop is

vanaf 12 januari 2017 de geluidimmissie vanwege Industrieterrein Moerdijk voor een periode van twee jaar (2017-2018)

vastgesteld bij Klundert (zie 7.1). Aanleiding voor het uitvoeren van de metingen zijn de klachten over geluidshinder door

de activiteiten op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Deze geluidsmetingen zijn tot eind 2018 uitgevoerd en hier komt

geen vervolg aan.

7.4 Wat gaan we komende tijd doen?

De komende jaren staan in het teken van maatregelen die groei van de bedrijvigheid op het haven- en industrieterrein

mogelijk moeten maken, waarbij extra geluidsbelasting naar de omgeving voorkomen wordt. De eventuele maatregelen uit

het nog op te stellen ‘Inpassingsplan Geluid’ zijn bepalend voor de mogelijkheden om extra geluidsbelasting te voorkomen.

Een interval van 2 jaar voor herijking van eventuele maatregelen wordt hierbij gehanteerd. Dit niet alleen om voortdurend

rekening te blijven houden met de veranderende wet- en regelgeving, maar ook met de mogelijke wijzigende

verwachtingen in de geluidsbelasting vanaf het haven- en industrieterrein.

Een andere belangrijke wijziging die in 2019 plaats gaat vinden op het thema geluid is de overheveling van de handhaving

van de geluidszone. Momenteel wordt dit door de provincie Noord-Brabant gedaan, maar vanaf 2019 zal de gemeente

Moerdijk de handhaving hiervan overnemen.

Met betrekking tot de verdere uitwerking van het inpassingsplan zullen gesprekken met andere zonebeheerders worden

gevoerd en zal een aantal mogelijkheden (juridisch) nader worden onderzocht. Met het akoestisch inpassingsplan wordt

een geluidverkaveling beoogd, waarmee ook nog uit te geven kavels voldoende geluidruimte behouden. Hiervoor is een

aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. In de eerste helft van 2018 is het technische deel van het plan

opgeleverd. Hieruit blijkt dat inzet van een dergelijk plan inderdaad het gewenste resultaat zal hebben. Na consultatie van

een aantal Moerdijkse bedrijven binnen de werkgroep geluid over herverkaveling van bestaande geluidruimte, is besloten

om een grondige check op bestaande vergunningen te laten uitvoeren. Door aanpassing van bestaande vergunningen aan

de daadwerkelijke gebruikssituatie is het akoestisch inpassingsplan wellicht niet nodig. Deze check zal in 2019 worden

uitgevoerd.
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8 NATUUR
‘Vleermuiskasten geplaatst en geslaagd experiment met natuurlijk

maaibeheer’

8.1 Waar staan we nu?
Het Havenbedrijf Moerdijk investeert op uiteenlopende manieren in natuur: met groene bufferzones, met vlinderstroken

en ecologisch maaibeheer. Ook verschillende bedrijven werken mee aan de doelstellingen voor natuur.

Cijfers over 2018:

 In 2018 zijn 259 dier- en plantensoorten aangetroffen op het haven- en industrieterrein (zie tabel 8-1 en figuur 8-1). Er

zijn in 2018 geen waarnemingen geregistreerd van amfibieën en vissen. Dit wil niet zeggen dat deze soortengroepen er

niet voorkomen.

 De grootste zwaluwkolonie van West-Brabant huist inmiddels in Moerdijk, dankzij de aanleg van grondwallen op

bedrijfsterreinen in het kader van Tijdelijke natuur.

Tabel 8-1: Waarnemingen van flora en fauna op het haven- en industrieterrein in de jaren 2015-2018 (bron: Nationale

Databank Flora en Fauna).

Soortgroep Aantal soorten Aantal waarnemingen

Jaar 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Zoogdieren 4 3 3 5 5 4 14 5

Vogels 69 57 48 59 162 256 142 151

Amfibieën 0 0

Vissen 0 1 0 1

Dagvlinders 0 18 10 0 145 32

Libellen 0 9 3 0 20 3

insecten 0 9 6 0 33 11

Vaatplanten 28 13 322 176 178 109 1057 332

De in 2018 geregistreerde waarnemingen van flora en fauna op het haven- en industrieterrein Moerdijk zijn verzameld uit

de Nationale Databank Flora- en Faunagegevens (NDFF). Gegevens zijn in de NDFF ingebracht door zogenaamde

‘bronhouders’: SOVON (Sovon Vogelonderzoek Nederland), FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland), Waterschap

Brabantse Delta en diverse websites waar particulieren waarnemingen kunnen doorgeven, zoals www.telmee.nl,

www.waarneming.nl. Aandachtspunt bij interpretatie van deze gegevens is dat alleen de door organisaties of personen
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doorgegeven meldingen zijn opgenomen in de NDFF. Hiermee hoeft dit overzicht niet volledig te zijn. Dit blijkt ook uit de

praktijk: er komen diverse zoogdiersoorten voor, waarvan meldingen blijkbaar niet zijn geregistreerd. De NDFF is echter wel

de best toegankelijke en meest betrouwbare gegevensbron.

Figuur 8-1. Locaties van waarnemingen van flora en fauna in 2018 (bron: NDFF).

8.2 Wat willen we bereiken?

In de Havenstrategie Moerdijk 2030 is principe van People, Planet en Profit als uitgangspunt gehanteerd. Het idee hier

achter is dat duurzame ontwikkeling een uitgebalanceerd ontwikkelproces behoeft, gericht op onder meer het bevorderen

van de veerkracht en de kwaliteit van de natuur (‘Planet’). De economische vitaliteit van het haven- en industrieterrein is

gebaat bij maatregelen en investeringen die onder meer de natuurwaarden in de omgeving borgen.

Natuur krijgt op het haven- en industrieterrein Moerdijk daarom kans om zich te ontwikkelen. 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. In 2015 is in dit kader een ‘Natuurmanagementplan’ opgesteld. Dit is een

uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt van de in 2013 overeengekomen “Green Deal’” tussen het (voormalige)

Havenschap Moerdijk, de gemeente Moerdijk, de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM), Brabants Zeeuwse

Werkgeververeniging, de provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer Regio Zuid. Het vormt de basis voor de omgang met

natuur op het haven- en industrieterrein Moerdijk voor de komende jaren.

Het Natuurmanagementplan maakt vergunningprocedures op het gebied van natuur eenvoudiger, sneller, en soms zelfs

overbodig. Ook bedrijven op het terrein werken actief aan natuurontwikkeling, bijvoorbeeld door tijdelijke natuur aan te

leggen op braakliggend terrein.

Als vervolgactie van het ‘Natuurmanagementplan’ is een ‘Managementplan Beschermde Soorten’ opgesteld. De opzet van

het ‘Managementplan Beschermde soorten’ is een voorbeeld voor andere bedrijventerreinen in Noord-Brabant die

duurzaamheid nastreven, biodiversiteit stimuleren en zorgvuldig willen omgaan met beschermde soorten. Daarnaast wordt

het vestigingsklimaat voor bedrijven verbeterd door minder onderzoekskosten en procedures.

Het ‘Managementplan Beschermde Soorten’ is in 2017 bestuurlijk vastgesteld. De Omgevingsdienst (OMWB) geeft op

grond van dit plan een ontheffing af voor een looptijd van 10 jaar. Het plan voorziet in:

 Een generieke ontheffing voor jaarrond beschermde dier- en plantensoorten. Op basis van deze ontheffing hoeft dan

niet meer voor elke activiteit op het terrein een apart vergunningstraject worden doorlopen.

 Een ontheffing voor zogeheten ‘tijdelijke natuur’ – natuur die zich ontwikkelt op (tijdelijk) braakliggend terrein. De

eerste reacties van bedrijven en stakeholders op dit concept zijn positief. Mogelijk resulteert dit op termijn in meer
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hectares Tijdelijke Natuur, omdat bedrijven met gronden op het haven- en Industrieterrein Moerdijk overwegen om

zich ook aan te melden voor Tijdelijke Natuur.

 Een leidraad voor zorgvuldige omgang met beschermde soorten bij uitvoering van beheer- en

onderhoudswerkzaamheden.

8.3 Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018?

Natuurlijk Maaien
In 2018 is het Havenbedrijf Moerdijk gestart met het experimenteren met een meer natuurlijk maai- en beheer van kabel-

en leidingstroken op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Hierbij worden overhoeken en brede bermen extensiever

(minder) gemaaid dan de meterstroken en zichthoeken op kruispunten. Sommige delen van bermen gaan zelfs zonder te

maaien de winter in. Hiermee krijgt de biodiversiteit een sterke impuls. Insecten zien kans om te overwinteren en kleine

zoogdieren zoals muizen en kleine marterachtigen (o.a. wezel, bunzing en hermelijn) gebruiken de bermen om te

foerageren. Op cameraval is onder andere de wezel vastgelegd. De extensief beheerde bermen vormen op deze manier ook

goede ontsluitingswegen van en naar de percelen ‘tijdelijke natuur’ op het haven- en industrieterrein. Ook vormen de

bermen hiermee verbindingen tussen de tijdelijke natuur en de ecologische hoofdstructuur rond het haven- en

Industrieterrein. Dat maakt het ecologisch systeem robuuster.

Op de percelen tijdelijke natuur kwamen in 2018 onder andere 25-30 paar veldleeuwerik, 3 paar scholeksters, 3 paar kievit,

1 paar kleine plevier en een buizerd tot broeden. Samen met de Brabantse militaire vliegbases vormt het haven- en

Industrieterrein Moerdijk daarmee onder meer een belangrijk bolwerk voor de veldleeuwerik in Noord-Brabant.

Oeverzwaluwen kwamen in 2018 niet tot broeden. Door de aanwezigheid van een vossenburcht weken de oeverzwaluwen

uit naar de met schrikdraad afgezette kolonie op een bedrijfsterrein, het voor de oeverzwaluw gereserveerde zanddepot bij

de Middenweg en het Baggerdepot Hollands Diep. De gegraven poelen op het terrein van de tijdelijke natuur bleken veel

gebruikt te worden door zoogdieren (vos, bunzing, haas, konijn en ree) om te drinken. Helaas droogden de poelen redelijk

snel op door de extreme warmte in 2018, waardoor de functies voor eventuele amfibieën (kikkers, salamanders en padden)

snel verdwenen. In de winter zijn verder een velduil en een groep patrijzen waargenomen op de percelen tijdelijke natuur.

Slechtvalken zijn jaarrond waar te nemen op de percelen tijdelijke natuur. Slechtvalken broeden in de speciaal aangelegde

kasten bij enkele bedrijven op het haven- en industrieterrein.

Vleermuiskasten
Samen met de werkgroep Moerdijkse Polders van het IVN Etten-Leur zijn

in het areaal van Staatsbosbeheer en Havenbedrijf Moerdijk in maart

2018 40 vleermuiskasten opgehangen. Deze kasten zijn onder andere

bedoeld als mitigerende (verzachtende) maatregel voor het verlies van

enkele geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen op de percelen

tijdelijke natuur. Door ruim voor de ruimtelijke ingrepen alternatieve

verblijfplaatsen aan te bieden kunnen de in het gebied aanwezige

vleermuizen deze verkennen en gebruiken als alternatief. Op het haven-

en industrieterrein Moerdijk zijn het vooral migrerende ruige

dwergvleermuizen uit landen ten noorden en oosten van Nederland die

in de nazomer het haventerrein van Moerdijk bezoeken en enkele weken

blijven. Mannetjes van de ruige dwergvleermuis gebruiken de kasten

en/of boomholtes, loszittende schors of spleten in bomen als

zogenaamde klankkast van waaruit zij vrouwtjes roepen om tot paren

over te gaan. Dergelijke verblijfplaatsen worden daarom ‘paarverblijven’

genoemd.
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De vrouwtjes en mannetjes ruige dwergvleermuis verlaten Moerdijk na de paring op zoek naar winterverblijven in
zuidelijkere oorden, om vervolgens in het voorjaar weer terug te trekken naar Noord- en Oost-Europa. Een cyclus die zich
jaarlijks herhaalt tussen alle bedrijvigheden op het haven- en Industrieterrein Moerdijk.

8.4 Wat gaan we de komende tijd doen?

In het ‘Managementplan Beschermde Soorten’ worden vervolgstappen benoemd, namelijk het opstellen van een

Implementatieplan en een communicatieplan. Ten behoeve van het ‘Managementplan Beschermde Soorten’ is

waarschijnlijk periodieke monitoring van beschermde dier- en plantensoorten noodzakelijk. Hiermee krijgt de in 2016 en

2017 uitgevoerde nulmeting een vervolg. De komende jaren zal in ieder geval de ontwikkeling van de Tijdelijke Natuur

gemonitord worden.

De Havenstrategie Moerdijk 2030 geeft voor andere ontwikkelingen qua natuur het volgende aan:

“Om de robuustheid van realisatie te waarborgen, wordt ingezet op nieuwe verdienmodellen en structurele

samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven op Moerdijk, belangrijke natuurorganisaties in de regio en de betrokken

overheden. Zo kan worden ingezet op investeringen van CO2-compensatiegelden van bedrijven op het haventerrein in de

omgeving, gerichte sponsoring en adoptie van stukken natuur en landschap. Stimulering kan plaatsvinden door vanuit de

bedrijven werkexcursies te organiseren. Hierbij kan worden aangesloten op de integrale structuurvisie van de regio West-

Brabant. (…) Waar nuttig en nodig kan nieuwe natuur worden ontwikkeld met een ondersteunende en toeleidende functie

voor de Biesbosch.”

Bij projecten op de middellange termijn wordt gedacht aan:

 Ontwikkelen van een fietsroute tussen ‘Industrie en Natuur‘;

 Ontwikkelen en uitvoeren van een stikstofbeheermodel;

 Natura2000-gerelateerde maatregelen, waarmee invulling wordt gegeven aan wettelijke verplichtingen;

 Realisatie van robuuste natuur door extra maatregelen bovenop de Natura2000-gerelateerde maatregelen, waarmee

extra ontwikkelruimte wordt gerealiseerd. Wanneer deze bovenwettelijke maatregelen ook daadwerkelijk zijn

uitgevoerd, kan de provincie haar bevoegdheden inzetten om gevraagde extra economische ontwikkelruimte te

ondersteunen door de vrij te besteden ontwikkelruimte in te zetten voor het haven- en industrieterrein Moerdijk.
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9 MILIEUKLACHTEN

‘Aantal klachten neemt de laatste jaren verder af’

9.1 Waar staan we nu?

De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant hebben de Omgevingsdienst (OMWB) aangewezen als regiepunt

voor het registreren en behandelen van milieuklachten en -meldingen. De klachteninventarisatie betreft alle klachten die

gemeld worden, zowel binnen als buiten de gemeente Moerdijk. Daarbij gaat het om klachten waarvan de vermoedelijke

veroorzaker zich op het industrieterrein van Moerdijk bevindt.

De cijfers over 2018:

 In 2018 zijn 139 klachten gemeld die een relatie hadden met het haven- en industrieterrein. Dat is bijna 14% minder

dan het jaar ervoor. De dalende trend in ingediende klachten die in 2015 is ingezet, heeft zich doorgezet in 2018.

 In 2018 was sprake van twee ‘klachtenclusters’: een dag waarop vijf of meer klachten binnen komen (zie Figuur 9-1).

Eén meer dan in 2017. 17 van de 139 gemelde klachten (12%) vallen in deze klachtenclusters.

 Ruim 80% van alle klachten in 2018 heeft betrekking op lucht/geur (‘ik ruik…’), zie Figuur 9-2 en kadertekst. Dit is qua

percentage een daling ten opzichte van 2017.

 De klachten over geur richtten zich in 2018 voor het overgrote deel op chemisch ruikende lucht en olie.

 Er zijn 10 klachten over geluidoverlast (‘ik hoor…’) binnengekomen in 2018; evenveel als in 2017.

 Bij 9 van de 139 klachten was in 2018 ook sprake van melding van gezondheidsklachten (zie Figuur 9-3). Dit is een

lichte daling ten opzichte van 2017. Er is in de periode 2013-2018 een afname zichtbaar van het aandeel klachten

waarbij ook gezondheidsproblemen zijn gemeld.

Voor meer informatie over geregistreerde klachten wordt verwezen naar het ‘Jaaroverzicht milieuklachten gemeente

Moerdijk’, te vinden op de website van de gemeente Moerdijk.
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Figuur 9-1. Aantal klachten en klachtenclusters die een relatie hebben met het haven- en industrieterrein Moerdijk over de
periode 2013-2018.

Figuur 9-2. Categorieën van klachten die een relatie hebben met het haven- en industrieterrein Moerdijk in 2018.
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Figuur 9-3. Verloop van aantallen klachten en gezondheidsklachten over de jaren 2012-2018.

Varende, ontgassende schepen leiden tot geuroverlast. Het betreft dan geen benzeen maar stoffen zoals acrylaten met een

lage geurdrempel. Er geldt een verbod voor benzeen en niet voor andere stoffen. Benzeen is pas waarneembaar bij zeer

hoge concentraties. Het zijn juist andere stoffen die ontgast worden die leiden tot overlast. Er zijn de afgelopen jaren

(meet)technische, organisatorische en logistieke aanpassingen doorgevoerd door sommige bedrijven. Deze zijn mede

gericht op het beperken van geuremissie en daarmee het aantal klachten. Gezien de dalende trend in het aantal

milieuklachten en klachtenclusters hebben deze maatregelen vermoedelijk een positief effect.

9.2 Wat willen we bereiken?

Economische ontwikkeling van het haven- en industriecomplex kan, en mag niet ten koste gaan van de veiligheid

-en dus leefbaarheid- van de omgeving. Gestreefd wordt daarom naar een zo gering mogelijk aantal milieuklachten dat

samenhangt met het haven- en industriegebied Moerdijk. Daarnaast willen de betrokken partijen open en transparant

communiceren over klachten en de afhandeling daarvan.

9.3 Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018?

De Omgevingsdienst (OMWB) registreert en behandelt de milieuklachten en -meldingen waarvan de vermoedelijke

veroorzaker zich bevindt op haven- en industrieterrein Moerdijk. In 2018 is hiervoor een nieuw systeem in gebruik

genomen. De eNoses (elektronische neuzen) helpen medewerkers van de Omgevingsdienst (OMWB) bij het opsporen van

bronnen. De OMWB rapporteert ieder kwartaal over de milieuklachten en levert tevens een jaarlijkse rapportage.

9.4 Wat gaan we komende tijd doen?

Continuering van de analyse van klachten en geregistreerde incidenten. Hiervoor wordt nauw samengewerkt tussen het

Havenbedrijf, overheden en de OMWB.
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10 CONCLUSIE

In 2018 is er op het haven- en industrieterrein Moerdijk in allerlei opzichten economische groei geweest: groei in het aantal

bedrijven, groei in overslag en groei in werkgelegenheid. Ondanks die toename in bedrijvigheid zijn een aantal van de

milieuprestaties gelijk gebleven (geluid, lucht en klachten). Dat past volledig in de ambitie om het haven- en

industrieterrein te laten groeien, en tegelijkertijd de milieubelasting niet te laten toenemen. Bij de thema’s energie, water

en afval zien we lichte stijgingen. Onder het thema energie valt op dat het totale verbruik aan energie gestegen is, maar dat

het aandeel duurzaam geproduceerde energie nog harder stijgt. De verwachting is ook dat deze trend zich in 2019 verder

zal doorzetten. Uit de resultaten van de milieumonitor Moerdijk 2018 blijkt dat de bedrijven op het haven- en

industrieterrein ondernemen acties op het gebied van duurzaamheid en milieu. Dit gebeurt, al dan niet, onder invloed van

(nieuwe) wet- en regelgeving.

Energie

In 2018 is de hoeveelheid ingekochte elektriciteit toegenomen ten opzichte van eerdere jaren. Aardgas is in 2018 minder als

energiebron gebruikt. Het gebruik van olie als energiebron was in 2018 net als in voorgaande jaren relatief laag. Opvallend

is de afname van het gebruik van restwarmte. Dit daalde in 2018 naar een laag niveau door het uit gebruik nemen van de

installatie van een bedrijf waarvan de restwarmte werd afgenomen.

Lucht

De normen voor fijnstof (PM10), stikstofdioxide (NO2), en benzeen zijn in 2018 niet overschreden op luchtmeetstations in de

woonkernen Moerdijk, Klundert, Zevenbergen en Strijensas. De jaargemiddelde concentraties fijnstof (PM10), NO2 en

benzeen zijn in 2018 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017. De luchtkwaliteit in de omgeving van het haven- en

industrieterrein Moerdijk is daarmee gestabiliseerd ten opzichte van het vorige jaar, ondanks groei in economische

bedrijvigheid.

De uitstoot van CO2 is in 2018 16% lager ten opzichte van 2017. De uitstoot van NOx is 17% lager. Dit wordt verklaard door

de sluiting van een energiecentrale op het haven- en industrieterrein Moerdijk.

Water

Op het haven- en industrieterrein bestond in 2018 ruim 81% van het gebruikte water uit industriewater – water van een

iets minder hoge kwaliteit dan drinkwater. De dalende trend in de periode 2012-2016 wordt hiermee doorbroken. De

oorzaak hiervan ligt in de groei van productie bij bedrijven. Voor afvalwater geldt dat in 2018 ruim 5,7 miljoen m³

afvalwater is afgevoerd via de riolering. Dit is minder dan de afvoer in 2017, door een verbetering van de efficiëntie bij de

bedrijven. De vervuilingswaarde van het afvalwater zet de lichte dalende trend voort ten opzichte van de voorgaande jaren.

Er wordt dus minder afvalwater geproduceerd, met een lagere verontreinigingsgraad.

Afval

In 2018 hebben de bedrijven in totaal ruim 2,3 miljoen ton aan afval afgevoerd, nagenoeg gelijk aan 2017. Er is in 2018 een

grote afname te zien in afvoer van gevaarlijk afval, vooral buiten Nederland. De totale hoeveelheid verwerkt afval is gedaald

met 27% ten opzichte van het vorige jaar. In 2018 werd 78% van de afvalstromen bovendien hergebruikt of nuttig

toegepast; een stijging van 6% ten opzichte van 2017. Er is ook een stijging waargenomen in de afvalscheiding. In 2018

werd tevens minder afval verbrand en gestort.

Geluid

De geluidbelasting van het haven- en industrieterrein Moerdijk naar de omgeving bleef in 2018, net als voorgaande jaren

binnen de grenzen van de geluidscontour van 50 dB(A), op basis van het zonebewakingsmodel. Daarnaast zijn in 2018 ter

hoogte van Klundert geluidmetingen uitgevoerd door de Omgevingsdienst (OMWB), ter controle van de modelmatige

berekeningen. Deze metingen bevestigen dat de geluidbelasting binnen de grenzen van de geluidscontour blijft, met een

geluidsruimte van ca. 3 dB(A).

Natuur

Het Havenbedrijf Moerdijk investeert op uiteenlopende manieren in natuur: met groene bufferzones, met vlinderstroken,

ecologisch maaibeheer en vleermuiskasten. Ook verschillende bedrijven op het haven- en industrieterrein werken mee aan

de doelstellingen voor natuur.
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Milieuklachten

In 2018 zijn 139 klachten gemeld die een relatie hadden met het haven- en industrieterrein Moerdijk. Dat is bijna 14%

minder dan het jaar ervoor. Ruim 80% van alle klachten in 2018 had betrekking op lucht/geur. Het aantal klachten over

geluidsoverlast is gelijk gebleven ten opzichte van 2017 met 10 klachten. Bij 9 (6,5%) van de 139 klachten was in 2018 ook

sprake van melding van gezondheidsklachten. Sinds 2014 is er elk jaar, ook in 2018, een afname te zien van het aantal

klachten.
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BIJLAGE 1 – ACHTERGRONDINFORMATIE ENOSES
Begin 2013 is door een aantal initiatiefnemers het pilotproject ‘eNose-netwerk Moerdijk’ gestart. De pilot is eind 2013

verlengd tot 1 januari 2021. In het ‘eNose-netwerk’ werkt een groot aantal organisaties samen om bronnen van emissies en

geuroverlast in- of 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 West-Brabant).

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. Daarnaast dient

het als hulpmiddel bij onderzoek naar- en het verminderen van geurklachten en als ‘early-warning’ (vroegtijdige

waarschuwing) systeem bij veranderingen in de luchtsamenstelling door gasemissies.

Het ‘eNose-netwerk’ wordt ingeregeld voor een effectieve indicatie van de herkomst en verspreiding van emissies. De

database van het ‘eNosesysteem’ wordt gevuld en getraind met geuren die op en rond het haven- en industrieterrein

Moerdijk voorkomen. Bij overschrijding van een ingesteld niveau gaat automatisch een bericht (per SMS of e-mail) naar de

klachtendienstmedewerker van OMWB en eventueel andere deelnemende instanties. De medewerker van de

klachtendienst zorgt dat zo nodig een onderzoek wordt uitgevoerd. De deelnemende organisaties kunnen de uitslagen van

het ‘eNose-netwerk’ aflezen van een online dashboard. Zij kunnen op basis van de gegevens van het netwerk direct zelf

handelen en op basis van hun eigen bevindingen maatregelen treffen.

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

Actiepunten voor verder onderzoek zijn:

 Het onderzoeken van de indicaties voor aanwezige samenhang tussen de uitslagen van de ‘eNoses’ en de permanente
meetstations.

 Het aantonen van overeenkomsten tussen de verhogingen (eNoses) op en rond het industrieterrein en de door de
OMWB geregistreerde klachten.

 Het uitbreiden van het ‘Early-warning’-systeem en het vroegtijdig opsporen van bronnen door het instellen van
alarmniveaus.
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BIJLAGE 2 – ACHTERGRONDINFORMATIE WATER



41

BIJLAGE 3 – GEHANTEERDE GEGEVENS
Gegevensverwerking
In de afgelopen jaren zijn zoveel mogelijk dezelfde bedrijven meegenomen en verwerkt in de Milieumonitor 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 onder andere 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
Moerdijk nieuw hebben gevestigd en wél onder de rapportageplicht vallen). Zo is een relatief goede vergelijking mogelijk
met eerdere jaren, ondanks dat het beeld dus nooit volledig kan zijn.

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 beïnvloedt wederom 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 Moerdijk, mee te nemen in de Milieumonitor, zodat een compleet beeld ontstaat van het de
situatie op het haven- en industrieterrein Moerdijk.

Uitgegeven gronden
Jaar Hectare

2010 6,0

2011 13,1

2012 0,3

2013 1,2

2014 0,2

2015 6,0

2016 12,3

2017 7,1

2018 10,0
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Overslag scheepvaart (x 1.000 ton)
2016 2017 2018
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Biomassa
15 6 9 - 1 21 21 0

Containers
4.871 2.889 1.982 5.394 2.851 2.543 5207 3215 1992

Ertsen, schroot
773 502 271 631 471 160 497 342 155

Granen en
veevoeders 30 26 4 78 69 9 58 38 20

Kolen
- - - - - - 2 2 0

Minerale olien
763 92 671 931 136 795 1030 218 812

Overige massagoed,
droog

4.798 1.163 3.635 4.695 1.540 3155 4363 1332 3031

Overige massagoed,
nat 5.031 1.613 3.418 5.481 1.783 3.698 5594 1789 3805

Overige stukgoed
1.253 428 825 1351 440 911 1387 482 905

Roll-on Roll-of
- - - 4 4 - 0 0 0

Ruwe olie
- - - - - - 0 0 0

LNG
1 - 1 1 - 1 0 0 0

Totaal
17.535 6.719 10.816 18.567 7294 11273 18161 7439 10722

tov 2015 tov 2016 tov 2017

6% 7% 5% 6% 9% 4% -2% 2% -5%

Totale overslag x 1.000 ton

2012 20291

2013 18494

2014 16790

2015 16589

2016 17536

2017 18568

2018 18161

Spoorvervoer (x1.000 ton)
Jaar Aantal wagons Vervoerde goederen

2010 27.716 720

2011 26.769 664

2012 21.143 677

2013 15.530 476

2014 21.694 579

2015 21.832 649

2016 30.132 886

2017 43.445 1.427

2018 40356 1316
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Energieverbruik
Jaar Elektriciteit

(incl. duurzame
elektriciteit)
[MWh]

Olie [ton] Overig Aardgas [m³] Netto
verbruikte
warmte [TJ]

Zelf geproduceerde
duurzame energie

2012 834.818 98.440 2.663.296 652.463.845 8.759 747000

2013 1.026.604 64.631 1.520.489 704.373.845 2.291 153.000

2014 893.828 53.002 1.184.730 511.228.163 2.271 215.000

2015 939.173 2.960 7.865.047 311.902.950 3.041 219.000

2016 962.141 3.543 7.291.882 742.164.851 8.903 24.037

2017 1.059.569 2.539 8.670.739 955.477.456 9.877 130.219

2018 1.203.871 1.439 9.016.588 598.282.553 63 643.766

CO2 emissie
Jaar kg ton miljoen ton

2008 4.342.604.000 4.342.604 4,34

2009 4.271.977.640 4.271.978 4,27

2010 5.151.290.993 5.151.291 5,15

2011 4.853.107.697 4.853.108 4,85

2012 4.801.649.882 4.801.650 4,80

2013 4.680.095.224 4.680.095 4,68

2014 4.104.865.934 4.104.866 4,10

2015 3.761.815.697 3.761.816 3,76

2016 5.136.211.343 5.136.211 5,14

2017 5.794.129.983 5.794.130 5,79

2018 4.862.558.801 4.862.559 4,86
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Luchtkwaliteit
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2013 21,7 1,1 5 21,7 0,9 4 2 0,2 11

2014 24,1 1,2 5 22,4 1,1 5 1,2 0,1 5

2015 22,1 0,9 4 21,4 1,4 5 0,9 0,3 11

2016 19,8 1 1 19,9 0,8 4 0,9 0,1 3

2017 19,8 0,7 4 20,4 1 5 0,8 0,1 3

2018 20,7 0,6 3 19,8 1 5 1,5 0,2 13

Klundert
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2013 20,6 0,8 4 21,6 Geen gegevens 1,9 0,4 22

2014 21,4 0,1 0,5 19,8 1,9 0,3 16

2015 20,2 0,1 0,5 21,7 1,2 6 1,7 0 18

2016 19,8 0,1 0,5 21 1,6 8 1,4 0,2 14

2017 20 0,8 4 21,4 0,8 4 1 0,07 7

2018 20,7 0,9 4 19,5 1,4 7 1 0,2 20
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2016 20,8 0,1 0,5 20,4 2,3 11 1,1 0,3 27

2017 16,8 0,4 2,5 19,6 1,7 9 1,4 0,5 36

2018 19,7 0,7 4 20,6 2,1 10 1,8 0,3 17
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Moerdijk
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2008 25,4 2,9 11 28,9 3,7 13 Geen gegevens

2009 23,3 0,9 4 25,2 3,3 13

2010 25,5 0,3 1 28 2,1 7 1,8 0,5 29

2011 26,2 1 4 26,5 3,5 13 1,9 0,7 37

2012 20,4 1,8 9 24,9 3,3 13 2 0,8 39

2013 22,1 2,9 13 27,5 4,3 16 1,4 0,4 30

2014 22 2,4 11 24,1 3,9 16 1,3 0,3 25

2015 20,5 2,1 10 23 3,7 16 1,2 0,3 25

2016 21 2,3 11 20,7 2,1 10 1,3 0,4 31

2017 19 0,6 3 22 1 5 1,1 0,3 27

2018 19,8 0,4 2 19,8 2,2 11 0,7 0,1 14
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Waterverbruik en lozing

2014 2015 2016 2017 2018

Drinkwater m³ 1.089.000 1.089.000 1.066.350 1.209.448 1.238.239

Industriewater m³ 4.250.000 4.217.000 5.423.597 5.304.508 5.492.508

Totaal waterafzet m³ 5.339.000 5.306.000 6.489.947 6.513.956 6.730.747

Geloosd afvalwater m³ 5.953.000 5.861.000 6.369.000 6.346.000 5.768.000

Vervuilingseenheid ve 83.000 77.000 78.000 72.699 71.850

2016 2017 2018

Lozing op oppervlakte
water

m3 1.043.990.375 1.169.278.937 1.151.142.918

Lozing op riool m3 5.087.144 4.994.575 5.009.408

Overig m3 766.965 625.484

Totaal m3 1.049.077.519 1.175.040.477 1.156.777.810

Gegevens afvalverwerking

Afgevoerd afval 2014 2015 2016 2017 2018

Gevaarlijk afval totaal ton 290.000 223.962 238.646 853.740 358.113

Gevaarlijk afval afgevoerd naar elders
in Nederland

ton 205.000 122.547 216.735 465.112 238.991

Gevaarlijk afval afgevoerd naar het
buitenland

ton 85.000 101.415 55.304 388.628 119.122

Niet gevaarlijk afval totaal ton 1.290.000 1.517.968 1.843.057 1.485.843 2.030.408

Totaal afgevoerd afval ton 1.580.000 1.741.930 2.081.703 2.339.582 2.388.521

Verwerkingsmethode 2014 2015 2016 2017 2018

Recycling ton 1.300.000 2.389.356 1.484.725 1.364.234 1.065.359

Energieterugwinning ton 25.000 42.013 59.331 49.451 52.259

Verbranden ton 130.000 65.218 204.305 233.625 163.348

Storten ton 50.000 64.311 76.704 270.155 49.921

Afvalscheiding ton 70.000 93.768 43.125 45.268 97.913

Totaal ton 1.577.014 2.654.666 1.868.191 1.962.733 1.428.801
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Klachten

Jaar Aantal klachten Aantal klachtenclusters

2011 385 7

2012 466 17

2013 416 10

2014 554 26

2015 325 10

2016 212 1

2017 163 1

2018 139 2

Verdeling van de klachten naar categorie

2015 2016 2017

Algemeen 3 3 2

Bodem 1 1

Geluid 7 23 10

Lucht 260 182 150

Water 1

Fakkelen 54 3

2018

Ik hoor 7

Ik ruik 80

Ik voel 7

Ik zie 6

Gezondheidsklachten en oplossingspercentage

Jaar Aantal klachten Veroorzaker
klacht vastgesteld

Oplossings-
percentage

Gezondheids-
klachten

% Gezondheids-
klachten

2009 307 45 15% g.g. g.g.

2010 244 96 39% g.g. g.g.

2011 385 226 59% 27 7,0%

2012 466 267 57% 76 16,3%

2013 416 263 63% 37 8,9%

2014 554 255 46% 42 7,6%

2015 325 194 60% 24 7,4%

2016 212 45 21% 14 7,0%

2017 163 44 27% 13 8%

2018 140 17 - 9 6%


