
Verwijzingstabel voor eisen MER – Delfzijl  (m.b.t.: Advies Reikwijdte en detailniveau MER Verda” opgesteld (9 oktober 2019, kenmerk 2019-086710/41/A.20) 

Gestelde eisen 
Behandeld en verwerkt in volgende paragrafen/bijlagen van dit MER 

Hoofdstuk 01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bijlag
en 

Opmerkingen 

Algemeen 

Het MER dient een onderbouwing te bevatten van de Nut en 
Noodzaak van uw voorgenomen initiatief 

0 2 4.19 Bijlage 4.19 beschrijft de CO2-emissie 
aspecten en het initiatief i.r.t. circulaire 
economie 

Uw argumentatie dat het initiatief een bijdrage levert aan een 
duurzame wijze van verwerken van polymeren-afval en 
daarmee past binnen een circulaire economie; 

0 2 6.2.7 
9.3.7 

4.19 Bijlage 4.19 beschrijft de CO2-emissie 
aspecten en het initiatief i.r.t. circulaire 
economie 

Het MER dient per variant een helder en waar 
mogelijk kwantitatieve effectbeschrijving te 
bevatten over de volgende milieuaspecten: 
Water; in geval van lozingen van proces- en/of 
afvalwaterstromen 

0 4.2.5 5.6 6.2.5 7.4.
2 

8.3 9.3.1 
9.3.7 

4.14 
4.5 

Bijlage 4.5 is de procesbeschrijving 
tabel 3.1 daarvan vermeldt de afval-
waterstromen, hun karakteristieken en 
verwerkingsmethode. 
Bijlage 4.14 is de ABM toets  

Geluid; duidelijke beschrijving van de diverse geluidbronnen 
in zowel de aanleg- als beheerfase 

0 4.2.3. 6.2.3. 9.3.5. 
9.3.8. 

4.9 § 9.3.5.Vat het effect van geluid voor
het VKA samen o.b.v. bijlage 4.9
§ 9.3.8. (laatste deel) motiveert dat er
geen effect van geluid is op Natura-
2000 gebieden (aanleg/exploitatie
fase).
Bijlage 4.9 is het rapport van het
geluidonderzoek.

Lucht; een beschrijving van alle optredende emissies naar 
de lucht 

0 4.2.1 6.2.1 9.3.2 4.6 
4.6a 

Bijlage 4.7 beschrijft de luchtemissies 
en toetst die aan de Wet luchtkwaliteit 
Bijlage 4.6 geeft de te verwachten 
jaarvrachten van geëmitteerde stoffen 

Geur; in het MER dient te worden aangetoond dat het bedrijf 
voldoet aan de in het provinciaal beleid vastgestelde 
geurnorm van 0,25 Ou/m3 (als 98 percentiel bij 
geurgevoelige objecten); 

0 4.2.2 6.2.2 9.3.4 4.7 Bijlage 4.7 is het rapport van het 
uitgevoerde geuronderzoek 

Externe Veiligheid: Beschrijf in het MER op welke wijze in de 
lay-out van uw bedrijf wordt omgegaan met de aanwezigheid 
van windturbines in de nabijheid van uw bedrijf. Beschrijf in 
uw rekenrapport in welke mate de faalkans van uw 
risicoscenario's worden beïnvloed door de aanwezigheid van 
windturbines nabij uw bedrijf. 

0 4.2.4 6.2.4 9.3.6 4.10 § 6.2.4. gaat in de op de windturbines
in het gebied en hoe dat verwerkt is in
het QRA rapport
Bijlage 4.10 is het QRA rapport

1 Hoofdstuk 0 is de Publieksvriendelijke samenvatting MER 
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Gestelde eisen  

Behandeld en verwerkt in volgende paragrafen/bijlagen van dit MER  

Hoofdstuk  01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bijlag
en 

Opmerkingen  

In de bij het MER door u op te stellen Passende Beoordeling 
dient te worden aangetoond dat het door u voorgenomen 
initiatief geen significante effecten heeft op de 
instandhoudingsdoelen van Natura 2000 gebieden.  
In de Passende Beoordeling moet helder worden 
beschreven op welke wijze door u de uitstoot van stikstof 
zoveel als mogelijk wordt beperkt en op welke wijze u de 
door u te veroorzaken toename van stikstof zogenaamd 
extern saldeert dan wel op andere wijze aantoont dat 
significante effecten vanwege stikstofemissies uit te sluiten 
zijn. 

    4.2.6  6.2.6  8.2 9.3.3 
9.3.8. 

 4.5 
4.6a 

§ 8.3 betreft schoorsteenhoogte 
optimalisatie i.r.t. stikstofdepositie 
Bijlage 4.5 beschrijft de rookgas-
behandeling met katalytische De-NOx 
installatie (SCR). 
§ 9.3.8. is de Passende Beoordeling 
als onderdeel van de m.e.r. en 
uitgaande van een netto N-depositie na 
saldering van < 0. 
Bijlage 4.6a beschrijft de te verwachten 
jaarlijkse stikstofemissie.  
De reeds aangevraagde, vergunning 
Wet natuurbescherming volgt een 
separate procedure waarin de details 
van de externe saldering worden 
opgenomen. 

 




