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SAMENVATTING VAN BET ADVIES 

Inleiding (hfdst. IJ 
Afvalstoffen Transport Friesland b.v. (ATF b.v.) heeft het voomemen 
haar inrlchting voor het bewaren en bewerken van chemisch afval uit te 
breiden en te verplaatsen. Momenteel heeft ATF b.v. twee locaties te 
weten aan de Hemmen te Drachten en aan de Poisleatwei te Akkrum. Het 
is de bedoeling de activiteiten op een geheel nieuwe locatie aan de 
Lier te Drachten te concentreren. De be/verwerkingscapaciteit van de 
inrichting zal circa 40.000 ton per jaar bedragen. De voorgenomen ac
tiviteit betreft het inzamelen, bewaren en be- en verwerken en distri
butie van (klein) chemische afvalstoffen. Bij de te bewerken afval
stoff en gaat het om brandbare vloeistoffen, waterige vloeistoffen, 
verpakte chemicalH!n, olie/water / slibmengsels en overige chemische af
valstoffen. 
Ter ondersteuning van de vergunningaanvragen op grond van de Wet che
mische afvalstoffen (Wea), de Afvalstoffenwet (Aw) en de Wet veront
reiniging oppervlaktewateren (Wvo) , wordt de procedure van milieu
effectrapportage (m.e.r.) gevolgd. Dit advies betreft de richtlijnen 
voor de inhoud van het op te stellen milieu -effectrapport (MER). 

ProbleemsteUing, doel, beleid en besluiten (hfdst. 2J 
Het MER zal aandacht moeten besteden aan: 
- Motivering en doel van de voorgenomen activiteit: plaats in de ver

wijderingsstructuur van chemisch afval en aanbodscenario's. 
- Beleidsuitgangspunten: relevante regelgeving en plannen die invloed 

uitoefenen op de besluiten waarvoor het MER wordt opgesteld. In aan
sluiting hierop dienen beoordelingscriteria te worden gegeven, waar
aan de alternatieven kunnen worden getoetst. 

- Besluitvormingsprocedures ter ondersteuntng waarvan m.e.r. wordt 
uitgevoerd. 

Voorgenomen activiteit en altematieven (hfdst. 3J 
Bij de voorgenomen activiteit vraagt de Commissie aandacht voor: aard 
en hoeveelheid van de te be- en verwerken afvalstoffen, aanvoer, ac
ceptatie en controle, wijzen van be- en verwerking. ontstaan en afzet 
van produkten en afvalstoffen, transport en de bedrijfstijden. 
Vervolgens dient aangegeven te worden welke emissies optreden en welke 
maatregelen worden overwogen om gevolgen voor het milieu van deze 
emissies te voorkomen dan weI te beperken. Ook wordt gevraagd in te 
gaan op de bedrijfsvoering, bedrijfsstOringen, calamiteiten en (exter
ne) veiligheid. 
De Commissie draagt bouwstenen aan voor uitvoeringsvarianten en voor 
be- en verwerkingsvarianten. In het meest miUeuvriendelfjke altema
tief dient in ieder geval aandacht te worden besteed aan de meest 
milieuvriendelijke wijze om de verschillende afvalstromen te behande
len. 
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Bestaande milieutoestand, autonome ontwikkeling (hfdst. 4) 
De bestaande toestand van het milieu en de ontwikkeling van het 
milieu, als de voorgenomen activiteit niet zou worden ondernomen, moe
ten worden beschreven. Ret accent zal hierbij dienen te liggen op 
abiotische aspecten Oucht, bodem, water en geIuid). 

Gevolgen voor het milieu (lifdst. 5) 
Ten behoeve van de vergelijking van de aiternatieven zullen de milieu
gevolgen van de voorgenomen activiteit en de alternatieven in beeld 
gebracht moeten worden. Ret gaat om: 
- Lucht: veranderingen in de luchtkwaliteit en daaruit mogelijk voort

vIoeiende milieugevolgen. 
- Oppervlaktewater: veranderingen in de kwaliteit door directe en in

directe Iozingen en mogelijke gevolgen daarvan voor de waterbodem. 
- Bodem en grondwater: de mate waarin bodem en grondwater worden be

dreigd door emissies vanuit de inrichting. 
- Geluid en trillingen: immissies op geluid- en trillingsgevoelige ob

jecten e.d. Rierbij zal ook aandacht moeten worden besteed aan bij
zondere omstandigheden (calamiteiten, piekbelasting e.d.). 

- Bedrijfsstoringen, calamiteiten en externe veiligheid: schatting van 
de kans op optreden van storlngen/ calamiteiten en van de omvang van 
mogelijke gevolgen in dergelijke omstandigheden. 

- Immissiegevoelige gebieden en objecten: een (samenvattend) beeld van 
mogelijke gevolgen. 

Vergelijking van de altematieven (hfdst. 6) 
De milieugevolgen van de alternatieven moeten worden vergeleken met de 
autonome milieu-ontwikkeling (zie hoofdstuk 4), waarbij een relatie 
moet worden gelegd naar de overeenkomstig hoofdstuk 2 ontwikkelde be
oordelingscriteria. 

Leemten in kennis, evaluatie achteraf (hfdst. 7 en 8) 
Ret MER moet aangeven welke gevraagde informatie niet kan worden gele
verd. Informatie die voor de besIuitvorming essentieel zal zijn, kan 
niet in dit overzicht kunnen worden opgenomen, maar dient met priori
teit te worden geidentificeerd en in het MER te worden opgenomen. 
Aangegeven dient te worden in hoeverre nieuwe kennis binnen afzienbare 
tijd beschikbaar komt. 
Ret is wenselijk dat het MER reeds een aanzet bevat van het (door be
voegd gezag bij de vergunningverlening vast te stell en) evaluatiepro
gramma. 

Samenvatting, vonn en presentatie van het MER (hfdst. 9 en 10) 
De samenvatting van het MER zal aan het bevoegd gezag en aan een breed 
publiek voidoende inzicht moeten geven voor de beoordeling van het 
MER. 
Tensiotte doet de Commissie nog enkele aanbevelingen voor de vorm en 
de presentatie van het MER. 
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1. INLEIDING 

Afvalstoffen Transport Friesland b.v. (ATF b.v.), een dochteronderne
ming van Nynke Tania b. v., heeft het voornemen haar inrichting voor 
het bewaren en bewerken van chemisch afval uit te breiden en te ver
plaatsen. Momenteel heeft ATF b.v. twee locaties te weten aan de 
Hemmen te Drachten en aan de Polsleatwei te Akkrum. Het is de bedoe
ling de activiteiten op een geheel nieuwe loeatie aan de Lier te 
Drachten te concentreren. De be/verwerkingscapaciteit van de inrich
ting zal circa 40.000 ton per jaar bedragen. De voorgenomen activiteit 
betreft het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van (klein) chemi
sche afvalstoffen en voorts de afvoer naar de eindverwerkers. Bij de 
te bewerken afvalstoffen gaat het om brandbare vloeistoffen, waterige 
vloeistoffen, verpakte chemicali(~n, olie/water / slibmengseis en overige 
chemische afvalstoffen. 

Ter ondersteuning van de vergunningaanvragen op grond van de Wet che
mische afvalstoffen (Wea), de Afvalstoffenwet (Aw) en de Wet veront
reiniging oppervlaktewateren (Wvo) , wordt de procedure van milieu
effectrapportage (m.e.r.) gevoIgd. Het milieu-effectrapport (MER) is 
bedoeld om de effecten van de voorgenomen activiteit, en de alterna
tieven daarvoor, op het milieu zichtbaar te maken. 

Per brief van 10 december 1992 (bijlage 1) stelden Gedeputeerde Staten 
van Friesland, als coordinerend bevoegd gezag, de Commissie voor de 
m.e.r. in de gelegenheid te adviseren over de richtlijnen met betrek
king tot het door de initiatiefnemer op te stellen MER. 
Bijlage 2 bevat de tekst van de openbare bekendmaking in de Staatscou
rant van 9 december 1992; in bijlage 3 is een overzicht gegeven van de 
belangrtjkste projectgegevens. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep uit de Commissie voor de 
m.e.r. De samenstelling van deze werkgroep is weergegeven in bijlage 
3. De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt 
daarom verder in dit advies 'de Commissie' genoemd. 
Het doel van het advies van de Commissie is de milieu-aspecten van de 
voorgenomen activiteit af te bakenen en de gewenste inhoud van het MER 
aan te geven. Hierbij zijn in grote lijnen de inhoudseisen voor een 
MER volgens artikel41j van de Wabm gevolgd. 
Normaliter neemt de Commissie bij de opstelling van het advies de via 
het bevoegd gezag ontvangen schrifteUjke reacties mede in beschou
wing. In dit geval ziJn geen reacties binnengekomen. 
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2. PROBLEEMSTELLING, DOEL, BELEID EN BESLUITEN 

ArtJke141J, lid I, onder a van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrflvtng van hetgeen met de voorgenomen activiteit 
wordt beoogd'. 

ArtJke141J, lid I, onder c van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een aanduidtng van de besluiten by de voorbereiding waaroan 
het m1lteu-eifectrapport wordt gernaakt, en een overzlcht van de eerder genomen beslutten 
van overheidsorganen, die betrekktng hebOOn op de voorgenomen activtteit en de beschreven 
altematieven' . 

2.1 Motivering van de voorgenomen activiteit 

In het MER dienen de achtergronden te worden beschreven, die aanlei
ding hebben gegeven tot de voorgenomen activiteit. 
Globaal zal 10gegaan moeten worden op de huidige positie van de in
rtchttng binnen en de toegevoegde waarde van de voorgenomen activiteit 
op de bestaande verwijdertngsstructuur van chemisch afval (provinciaal 
en landelijk). Hierbij zal bijvoorbeeld ook worden vermeld of door het 
voornemen het milieu elders wordt ontlast. Dit zal waar mogelijk met 
feitelijke gegevens moeten worden onderbouwd. 
Daarnaast dient aandacht te worden besteed aan aard, herkomst en hoe
veelheid van te bewaren en te be/verwerken afvalstoffen. Hiertoe die
nen, voor zover inzicht in de markt mogelijk is, globale aanbod-scena
rto's te worden ontwikkeld (minimum-, gemiddelde en maximumprognose). 
De scenarto's dienen te worden uitgewerkt voor de verschillende cate
gOrieen afvalstoffen, waarbiJ gebruik kan worden gemaakt van de cate
gorte-indeling van de LWCA (LandeliJke Werkgroep Chemische Afvalstof
fen). BiJ de prognoses van de hoeveelheden afvalstoffen kan worden 
volstaan met globale indica ties. In ieder geval dienen de trends te 
worden beschreven. Bij deze beschrijving dient een relatie te worden 
gelegd met: 
- de huidige situatie en inzichten met betrekking tot preventie, her

gebruik en be- en verwerking van chemisch afval; 
- de be- en verwerkingscapaciteit van de verschillende -voor de 10-

rtchting relevante- soorten chemisch afval voor de komende vijf a 
tien jaar voor het verwerkingsgebied; geef aan wat het verwerkings
gebied is (waar relevant onderscheiden naar de diverse afvalstro
men). Aangegeven wordt welke rol ATF b.v. hierbij in zijn hUidige en 
geplande omvartg inneemt. Welke waarborgen zijn er voor de continui
teit van de be- en verwerking? 

- de garanties voor een continue afvoer. Naar welke eindverwerkers 
zullen de produkten en reststoffen worden afgevoerd? 

Wordt er nu of in de toekomst samengewerkt met andere bedrtjven of 
overheden met betrekking tot aanvoer van afval en afvoer van produk
ten/reststoffen? 

Wat betreft de locatie dient te worden aangegeven welke (milieu-)argu
menten hebben geleid tot de keuze van het terrein aan de Lier. 
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Op basis van de hierboven gevraagde gegevens dient het doel van de 
voorgenomen activiteit te worden geformuleerd. 

2.2 Besluitvorming 

3. 

3.1 

3.1.1 

Ret MER zal duidelijk moeten maken voor welke besluiten het MER wordt 
opgesteld. Rierbij moet worden vermeld door wie of welke overheidsin
stanties deze besluiten zullen worden genomen en welke verdere beslui
ten nog ten behoeve van de uitvoering van het initiatief moeten worden 
genomen (bouw- en aanlegvergunningen e.d.). 

Tevens za1 worden beschreven volgens welke procedure en welke tij ds
planning de besluiten zullen worden voorbereid en genomen en welke ad
viesorganen en -instanties daarbij formeel en informeel betrokken 
ziJn. 

Daarnaast dient aangegeven te worden welke besluiten met betrekking 
tot zowel de huidige als toekomstige inrichting reeds zijn genomen dan 
weI in procedure zijn. Wat is de relatie met de m.e.r.-procedure? 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artike141j. lid I, onder b van de Wabm: 
Een MER bevat ten mtnste: "een beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de wyze 
waarop ztj zaL worden uttgevoerd, aLsmede van de altematieven daarvoor. die redelyker
wys In besc1wuwlng dienen te worden genomerr' . 

Artike141j,lid 3 van de Wabm: 
"Tot de ingevolge het eerste lid, onder b. te beschrijven altematieven behoort In ieder 
geval het aLtematlej waarbg de beste bestaande mogelgkheden ter beschennlng van het 
milieu worden toegepast" 

De voorgenomen activiteit 

Inleicling 

In het kader van de beschriJving van de voorgenomen activiteit acht de 
Commissie de in de volgende paragrafen aangegeven onderwerpen voor het 
MER van belang. DUidelijk moet worden aangegeven van welke omzetprog
nose wordt uitgegaan en welke fasering in de uitvoering wordt beoogd. 
Daarnaast is de Commissie van mening dat bij het ontwerp van de voor
genomen activiteit een integraal milieuzorgsysteem mede uitgangspunt 
dient te zijn. In het MER kunnen hiervan de belangrijkste uitgangspun
ten worden beschreven. 
Verder dienen in het MER duidelijke plattegronden te worden opgenomen 
zowel van de liggtng van het terrein in zijn omgeving als van het ter
rein zeIf; hierop dienen de aan- en afvoerwegen en de dichtstbijzijnde 
woonbebouwing, respectievelijk de geplande ligging van de diverse be
drijfsonderdelen (gebouwen en installaties) te worden weergegeven. 
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Ook dient aandacht te worden besteed aan maatregelen die worden ge
troffen indien de aanvoer. de be- en verwerking zelf dan weI de af
voermogelijkheden van chemisch afval tijdelijk of langdurig stagneren. 

3.1.2 ANalstoffen; aard en hoeveelheld 

Geef voor de komende vijf a tien jaar een overzicht van de categorieen 
afvalstoffen naar aard. samenstelling en herkomst (bijvoorbeeld de ac
tiviteit waarbij de afvalstof is ontstaan. of naar aanbieder: particu
lieren. overheid. bedrijven). die in de inrichting worden aangevoerd 
en de (dis)continuiteit in deze aanvoer, met name in de loop van het 
jaar (hieIVoor kan deels worden terugverwezen naar § 2.1). Btj deze 
beschrijving zijn verschillende categorie-indelingen mogelijk (zoals 
conform CPR 15-2 en conform het Werkprogramma aanpassing opslagplaat
sen gevaarlijke stoffen en chemisch afval van het Ministerie van 
VROM); in het MER moet dUidelijk worden gemaakt welke indeling wordt 
gekozen en waarom. 

3.1.3 Aanvoer, acceptatie en controle 

3.1.4 

Geef aan op welke wijze het afval wordt aangevoerd en opgeslagen. Geef 
aan op welke wijze opslag van derden gescheiden wordt gehouden van ei
gen opslag. 
Geef in een stroomschema aan op welke wijze de acceptatieprocedure van 
aangeboden chemisch afval verloopt. 
Geef aan volgens welke criteria de inkomende stromen afvalstoffen wor
den gecontroleerd en op welke wijze de controle plaatsvindt. Geef aan 
op welke parameters de afvalstoffen worden geanalyseerd; gebeurt dit 
in een eigen (intern) laboratorium? 
Geef aan op welke wijze het acceptatiebeleid kenbaar is (gemaakt aan) 
bij de toeleveranciers. Hoe kan worden nagegaan of door onvoorziene 
omstandigheden elders een partij of produkt ongewenste bijmengingen 
heeft en welke voorzorgen worden genomen om dergelijke bijmengingen te 
voorkomen? Wat gebeurt er met partijen die niet aan het acceptatie
beleid voldoen? 

Be- en verwerldng 

Geef aan op welke wijzen de onderscheiden categorieen afvalstoffen 
(vast en vloeibaar) binnen de inrichting worden be/verwerkt (inc1usief 
op- en overslag en reinigingsactiviteiten). Maak daarbij onderscheid 
in de activiteiten: 
- opslaan (na aanvoer en na be/verwerking). wijze van opslag en (buf-

fer)capaciteit van de opslag; 
- sorteren; 
- bewerken; 
- verwerken; 
- reinigen; 
- intern transport. 

-6-



Beschrijf de onderscheiden installatles en geef de be- en/of verwer
kingscapaciteit per installatle. De keuze van de be- en verwerkings
processen dient te worden gemotlveerd met een beknopte weergave van de 
stand der techniek op het gebied van chemische a:fvalverwerking. 
Geef een overzichtstekening waarin staat aangegeven waar de chemische 
a:fvalstoffen en produkten uit de verschillende eerder genoemde catego
rieen zijn opgeslagen. Geef ook aan hoe de verschillende categorieen 
a:fvalstoffen en produkten fysiek van elkaar zijn gescheiden. 
Geef aan welke grond- en hulpstoffen (chemicalien) zullen worden ge
bruikt bij de verschillende be/verwerkingsprocessen. 
Geef aan welke chemische a:fvalstoffen er per be/verwerkingsproces kun
nen worden verwerkt (input) en welke produkt- en a:fvalstromen hierbij 
ontstaan (output). Maak hierbij waar mogelijk gebruik van stofbalansen 
en processchema's. Zowel voor de input als de output moet de chemische 
en fysische samenstelling worden aangegeven. 

3.l.5 Produkten en reststoffen 

Geef een overzicht van de categorteen (rest)stoffen naar aard en hoe
veelheid, die op de inrichttng ontstaan en die de inrichtlng verlaten, 
zowel vaste als vloeibare (a:fval)stoiIen, inc1usief a:fvalwater. Schenk 
daarbij aandacht aan de chemische en fysische samenstelling en de 
milieubezwaarlijkheid (met name toxtciteit) van de onderscheiden stro
men. Geef dit overzicht voor de korte termijn (komende 5 jaar) en voor 
de middellange tennijn (10 jaar) voor de te voorziene categorteen af
valstoffen. 

Geef afzetscenario's voor de eindprodukten uitgaande van: 
- bestaande mogelijkheden; 
- toekomstige mogelijkheden met opUmale nuttlge toepassing. 
Geef van de reststoffen verder: 
- de wijze van opslag en eventuele be- en/of verwerking; 
- de eindbestemming en eindverwerking (verbranden, storten, herge-

bruik). 

3.l.6 Bedrljfsvoering 

Op welke wijze is de interne milieuzorg binnen het bedrtjf georgani
seerd? Besteed bij de beschrtjving tevens aandacht aan de verdeling 
van verantwoordelijkheden en aan de aanwezige deskundigheid. Beschrijf 
de belangrijkste uitgangspunten van het milieuzorgsysteem. 
Op welke wijze wordt via metingen (monitoring) de invloed van het be
drijf op de diverse milieucomponenten gecontroleerd; bij (chemische) 
analyses dienen behalve de gebruikte analysetechnieken ook de bemon
steringsmethodieken (inc1usief frequentle) te worden venneld. Wordt 
bij de grondwaterbemonsteringen het gebruik van een zogenaamde actieve 
peilbuis overwogen? 
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3.1. 7 Transport 

Geef een beeld van de vervoersstromen (zowel over de weg, als over het 
spoor en het water) van en naar de inrichting. Relateer deze vervoers
stromen aan de totale vervoersstromen op de -ten behoeve van de acti
viteiten- gebruikte aanvoerwegen van het terrein. Geef voor zover mo
gelijk aan op welke dagen en op welke tijden aan- en afvoer plaats
vindt. 

3.1.8 Beddjfstljden 

Geef de tijden (op een dag en in de week) waarop de verschillende be
drijfsonderdelen in werking kunnen zijn; hierbij dient onderscheid te 
worden gemaakt tussen tijden dat het personeel aanwezig is en tijden 
dat de installatles in werking zijn. In hoeverre wordt 's avonds en's 
nachts gewerkt? 

3.2 Emissies, milieubeschermende maatregelen en 
bijzondere omstandigheden 

Van de inrichting (installaties, opslag alsmede gebruik en onderhoud 
van transportmiddelen) moet zo kwantitatief mogelijk worden beschreven 
welke emissies plaats zullen vinden naar bodem, grond- en oppervlakte
water en lucht, inc1usief de geluidemissies en de afvalwaterproduktle. 
Hierbij moet telkens worden ingegaan op: 
- de herkomst/plaats van de emissies; 
- de grootte van de emissies; 
- de maatregelen om de emissies te voorkomen dan weI te beperken en de 

effectlviteit van deze maatregelen. 

Geef tevens een beeld van de diverse typen storingen en calamiteiten 
die kunnen optreden met een schattlng van de kans dat ze optreden en 
de maatregelen die worden getroffen om ze te voorkomen dan weI om de 
gevolgen ervan te beperken. Besteed bij de beschrijving ook aandacht 
aan het veiligheidsniveau voor de werknemers. 

In bijlage 4 is een lljst van wagen en aandachtspunten opgenomen, die 
een uitwerking vormen van de in deze paragraaf genoemde aspecten. 

3.3 Alternatieven en varianten 

3.3.1 Algemeen 

Beschrijf varianten die mogelijk zijn met betrekking tot de voorgeno
men activiteit en de voor- en nadelen die hieraan uit milieu-overwe
gingen zijn verbonden. Altematleven en combinaties van vartanten, die 
mogelijk gunstige perspectieven bieden voor het milieu dienen zo con
creet en kwantitatief mogelijk te worden behandeld voor wat betreft de 
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3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

emissies naar het milieu. In ieder geval dient een meest milieuvrien
delijk altematief te worden ontwikkeld en dient de referentiesituatie 
(zie § 3.3.5) te worden beschreven. Verder dient de selectie die leidt 
tot het eventuele voorkeursaltematief inzichtelijk te worden gemaakt. 
De volgende altematieven en varianten lijken naar het oordeel van de 
Commissie in het kader van dit MER relevant: 

Uitvoeringsvarlanten 

Q Varianten gericht op het beperken van de schadelijke milieu-effecten 
van de mstallaties met betrekking tot geluid, luchtverontretntging, 
bodemverontretntgtng, waterverontretntgtng en veiligheid. De Commis
sie beveelt aan om hierbij in ieder geval aan de volgende aspecten 
aandacht te besteden: 
- het vloeistofdicht uitvoeren van vloeren op het gehele terrein of 

in ieder geval op die plaatsen waar gelost en geladen wordt, op 
de transportroutes op het terrein en ter plaatse van de retnt
gtngsinstallaties; deze terreindelen dienen fysiek te worden ge
scheiden van andere gedeelten (bijvoorbeeld met behulp van muur
tjes of drempels of door middel van op schot gelegde vloeren); 

- het volledig brandwerend uitvoeren van aile gebouwen (conform CPR 
15-2), alsmede het aanbrengen van automatische brandblusinstal
laties in aile gebouwen en opslagplaatsen; het aanbrengen van een 
opvangbasSin voor bluswater en vloeistoffen die vrtjkomen bij ca
lamiteiten; 

- maatregelen met betrekking tot het ontstaan, de behandeling en 
lozing van de diverse (afval)waterstromen, zoals scheiden of iso
leren van verschillende terreingedeelten, verschillende zuive
ringsmethoden, verschillende typen rioleringsstelsel; deze maat
regelen moeten erop gericht zijn de hoeveelheid en mate van ver
ontreiniging van het afvalwater te beperken (optimalisatie). 

Q Varianten gericht op verdere scheiding van componenten (vooral van 
metalen en kunststoffen), waardoor de kwaliteit van de reststoffen 
na be/verwerking toeneemt en hergebruik van componenten wordt bevor
derd. 

Omzet- en be/verwerkingsvarlanten 

Q Vartanten aangaande de voorgenomen omzet en be- en verwerkingscapa
citeit, bijvoorbeeld in het kader van samenwerking met andere be
drijven. 

Q Varianten met betrekking tot veranderingen in de aard van de te be
werken stoff en. 

Bet meest mWeuvriendeliJke alternatief 

Het meest milieuvrtendelijke altematief kan worden beschouwd als een 
combinatie van de beschreven varianten en altematieven die de milieu
gevolgen van de activiteit zoveel mogelijk beperken. Concreet kan bij 
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3.3.5 

4. 

de beschrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief worden 
ingegaan op: 
- emissiebeperkende maatregelen volgens de beste beschikbare technie

ken; 
- maximale beperking van de afvalwaterlozing door waterbesparmg. her

gebruik van waterstromen. afvoer van geconcentreerde stromen naar 
gespecialiseerde verwerkers; 

- het zoveel mogelijk beperken van het aantal transportbewegingen; 
- het minimaliseren van risico's op calamiteiten. c.q. de gevolgen 

daarvan; 
- maximale scheiding van afvalcomponenten ten behoeve van optimaal 

hergebruik. 

Nulaltematief 

Het nulalternatief behandelt de situatie waarbij de realisertng van de 
voorgenomen activiteit achterwege blijft, en waarbij de locatie een 
andere ontwikkeling doormaakt (onder invloed van de autonome ontwik
kelingen). Wat zijn de consequenties voor het milieu van het niet 
doorgaan van het voornemen voor ATF b.v.? 
Dit alternatief is niet te beschouwen als mogelijkheid om het voorne
men te realiseren, maar dient als referentie voor de vergelijking van 
de alternatieven. 

BESTAANDE MILIEUTOESTAND EN AUTONOME ON'IWIK
KELING 

Artlkel 41j, lid 1. onder d van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrljving van de bestaande toestand van het mUteu. voor 
zover de voorgenomen activtteit of de beschreven aLtematteven daarvoor gevo/gen lcunnen 
hebben. aLsmede van de te verwachten ontwtkkeling van dat mHieu, tndien de activtteit 
noch de aLtematieven worden ondemomen'. 

Beschrijving van de bestaande toestand van het milieu en de autonome 
ontwikkeling daarvan, als de voorgenomen activiteit niet wordt onder
nomen, is in het MER van belang als referentiesituatie ten opzichte 
van de te onderzoeken alternatieven. 
Bij de beschrijving van de bestaande situatie zal het accent moeten 
liggen op die aspecten die door de voorgenomen activiteit (kunnen) 
worden bemvloed. Gezien de gekozen locatie zal het vooral gaan om 
abiotische aspecten en om die stoffen, die door de verwerkingsinstal
laties worden ge~mitteerd. 

De Commissie vraagt in het MER voor de volgende aspecten van het stu
diegebied de aandacht: 
- luchtkwaliteit: achtergrondniveaus luchtverontreinigende componenten 

(o.a. stofdeeltjes, koolwaterstoffen en verzurende stoffen); 
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5. 

- bodem-, grondwater-, oppeIVlaktewater- en waterbodemkwaliteit; Bij 
het oppeIVlaktewater dient ook te worden gekeken naar de goede wer
king van het afvalwatersysteem waarop geloosd wordt (rlolering en 
communale rloolwaterzuiverlngsinrichting); 

- geluidcontouren op grond van de zonering industrlelawaai rond het 
industrlegebied; 

- gevoelige objecten (bestaand en voorgenomen) in de directe omgeving 
van de locatle. 

De Commissie beveelt aan om voorafgaande aan de realiserlng van het 
voomemen ten behoeve van de bouwvergunning de bestaande bodemkwali
teit (de zogenaamde 'nulsituatle') in kaart te brengen door middel van 
een bodemonderzoek. 

GEVOLGEN VOOR BET MILIEU 

Artlke141j, lid I, onder e van de Wabm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een beschriJvlng van de gevolgen voor het milleu, die de voor
genomen acttvltelt., onderscheldenlgk de altematteven lrunnen hebbert, alsmede een rrwttve
ring van de wgze wcuuop deze gevolgen zYn bepaald en beschreveri'. 

5.1 Algemeen 

De gevolgen van de voorgenomen actlviteit en alternatieven dienen te 
worden beschreven, met aandacht voor de hieronder genoemde aspecten. 
- de beschrijving van de milieu-effecten van de voorgenomen activitei

ten, onderscheiden naar de verschillende fasen, en aItematieven in 
de verschillende fasen zal moeten resulteren in een vergelijking 
tussen de verschillende altematieven/vatianten (zie hoofdstuk 6); 

- bij de beschrljving moeten worden onderscheiden: positieve en nega
tleve effecten, tljdelijke en permanente effecten en pas op langere 
termtjn waameembare effecten; 

- het gaat niet aIleen om de relatleve bijdrage (ten opzichte van hoge 
achtergrondniveaus), maar ook om de absolute bijdrage; 

- onderscheid moet worden gemaakt naar aanleg, gebruik/beheer en af
braak van de installaties en constructies; 

- de te verwachten effecten moeten zoveel mogelijk in hun onderlinge 
samenhang worden beschouwd en dienen steeds te worden gerelateerd 
aan de bestaande toestand en de autonome ontwikkeling van het 
milieu; 

- de gebruikte methoden en modellen moeten worden beschreven, met 
daarbij de mate van hun betrouwbaarheid. Tevens zal een indicatie 
behoren te worden gegeven van de vatiatie in de voorspellingsresul
taten die kan worden verwacht als gevolg van onzekerheden en onnauw
keurlgheden in de methoden en modellen. Bij onzekerheid over het weI 
of niet optreden van effecten moet behalve de meest waarschijnlijke 
ontwikkeling ook de slechtst denkbare situatie worden beschreven. 

In de volgende paragrafen wordt aangegeven waaraan het MER naar de me
ning van de Commissie aandacht zou moeten schenken. 
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5.2 Lucht 

Een beschrijving dient plaats te vinden van de te verwachten verande
ringen in de luchtkwaliteit bij de onderscheiden altematieven en 
daaruit mogelijk voortvloeiende milieugevolgen (waaronder ook gevol
gen van depositie van schadelijke stoff en) . Hierbij moet in ieder ge
val aandacht worden besteed aan: 
- de invloed van de eventuele toename van het aantal vervoersbewe

gtngen op de luchtkwaliteit in het studiegebied; 
- de geurverspreiding: de geuremissies die vrijkomen tijdens het laden 

en lossen. tijdens de opslag en bij de afvalwaterzuivering zullen. 
indien mogelijk kwantitatief. moeten worden weergegeven met hun ef
fecten voor de woonomgevtng (99.5 percentiel. 1 g.e./m 3 geurcon
tour); 

- de belangrijkste componenten die worden geemitteerd tijdens de over
slag en be- en verwerking van het chemisch afval. Voor de relevante 
componenten die vrijkomen dient een beschrijving te worden gegeven 
van de jaargemiddelde en maximaal (99.5 percentiel) te verwachten 
concentraties op leefniveau. 

5.3 Oppervlaktewater 

Er dient een beschrijving te worden gegeven van de gevolgen voor de 
oppervlaktewaterkwaliteit nabij het lozingspunt van het afvalwatersy
steem. alsmede van de gevolgen voor de goede werking van de rwzi en de 
slibverwerking; met betrekking tot de werking van de waterzuiverings
installatie(s) moet onder andere aandacht worden geschonken aan de mo
gelijke effecten op respiratie en nitrificatie en bijdrage aan schuim
vorming. 

5.4 Bodem en grondwater 

In hoeverre worden bodem en grondwater bedreigd door emissies vanuit 
de inrichting (doordringtng in bodem. verontreinigtng grondwater)? 

5.5 Geluid en trillingen 

Geef de optredende immissie tengevolge van de relevante bronnen (in
clusief laden en lossen) op omliggende geluidgevoelige objecten en de 
contour van de 50 dB(A) etmaalwaarde. 
Geef aan hoe vaak naar verwachting het maximale geluidniveau za1 wor
den overschreden. 
Beschrijf de mogelijke effecten van trillingen op omliggende tril
lingsgevoelige objecten. 
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5.6 Bedrijfsstoringen. calamiteiten. externe veiligheid 

Geef een beschrijving van ongewone voorvallen, waaronder mede worden 
verstaan bedienings- en operationele fouten, een schatting van de kans 
dat deze voorvallen zich voordoen en een schatting van de omvang van 
de gevolgen, zoals gevaar. schade en/of hinder ten gevolge van explo
sies, brand (bluswater). het vrijkomen van schadelijke stoff en in de 
lucht, het oppervlaktewater of de riolering et cetera bij de verschil
lende alternatieven. 
Geef de bijdrage van de relevante bronnen aan het geluidniveau aan bij 
ca1amiteiten. Welke drukgolven kunnen bij explosies voorkomen. 
Bij het inschatten van de kans op een bepaald ongeval kan gebruik wor
den gemaakt van faalgegevens voor installaties en/of componenten (fai
lure rates. failure frequences) en van beschrijvingen van ongevallen 
met soortgelijke bedrijven of installaties (literatuur of databanken. 
bijvoorbeeld TNO Ongevallendatabank FACTS). 

5.7 Immissiegevoelige gebieden en objecten 

6. 

Geef een (samenvattend) beeld van de gevolgen voor eventueel aanwezige 
immissiegevoelige gebieden en objecten in de omgeving (zie hoofdstuk 
4) door (toename van) waterverontreiniging. luchtverontreiniging. 
stank, geluidhinder, lichtoverlast, visuele overlast. 

VERGELLJKING VAN DE ALTERNATIEVEN 

Artike141J. ltd 1. onder fvan de Wabm: 
Een MER bevat ten m1nste: "een verge/.yldng van de ingevolge onderdeel d beschreven te 
verwachten ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de 
voorgenomen acttv(teit, alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in 
beschouwing genomen aLtematteven·. 

De verschillende altematieven en varianten moeten ten aanzien van de 
milieugevolgen worden vergeleken met de ontwikkeling van de bestaande 
toestand van het milieu zonder uitvoering van de voorgenomen activi
teit (autonome ontwikkeling) als referentiekader. 
Van belang is dat een relatie wordt gelegd naar de in hoofdstuk 2 ont
wikkelde beoordelingscriteria. 
Vervolgens dient te worden aangegeven in welke mate elk van de alter
natieven naar verwachting kan bijdragen aan de realisering van de 
doelstellingen. 
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7. 

8. 

LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE 

Artike141j. lid 1. onder g van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde 00-
schrjJvingen ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens". 

Leemten in kennis en infonnatie die na de analyse van de milieu
effecten zijn overgebleven en die tot onvolledigheid leiden, moeten in 
het MER worden genoemd, alsmede de redenen waarom deze leemten zijn 
blijven bestaan. 
Informatie die voor de besluitvorming essentieel zal zijn, kan niet 
onder leemten in kennis worden aangegeven, maar dient met prioriteit 
te worden geidentlficeerd en in het MER opgenomen. 
De vastgestelde leemten in kennis en informatie kunnen worden gezien 
als onderwerpen van voortgaande studie. Aangegeven dient te worden in 
hoeverre nieuwe kennis binnen afzienbare tijd beschikbaar komt. 

EVALUATIEACHTERAF 

Artike141am van de Wabm: 
"Het bevoegd gezag dat een OOsLutt heeft genomen, by de voorOOreiding waarvan een milieu
ejfectrapport is gemaakt, onderzoekt de gevoLgen van de ootrokken activiteit voor het 
milieu, wanneer zfI wordt ondernomen of nadat zy is ondemomen." 

Artike141ak.lid 2 van de Wabm: 
"Het bevoegd gezag bepaaLt by het besluit [bij de voorbereldlng waarvan een m1l1eu
effectrapport moest worden gemaaktJ de termijn of de temti/nen alsmede de wyze waarop het 
het onderzoek. bedoeLd in artikeL 41 wn. zal verrichten." 

Artike141ap lid 1 van de Wabm: 
"IMien uit het in artikel 41am bedoelde onderzoek blykt dat de activiteit in OOlangrf/ke 
mate nadeLiger gevolgen voor het milieu heeft dan welke by het nemen van het OOslutt wer
den verwacht, neemt het bevoegd gezag, indien dat naar zgn oordeel nodig is, de hem ter 
beschikking staande maatregelen ten einde die gevolgen zoveel rrwgeLYk te beperken of on
gedaan te maken." 

Het bevoegd gezag dient bij de vergunningverlening een evaluatieprcr 
grarruna op te stellen teneinde de voorspelde effecten met de daadwerke
lijk optredende effecten te kunnen vergelijken. Dit evaluatieprogramma 
houdt rechtstreeks verband met de taak van het bevoegd gezag om de ef
fecten op het milieu te volgen en te kunnen voorzien in aanvullende en 
mitigerende maatregelen. 
Voor zover er een koppeling bestaat tussen de in het MER gepresen
teerde infonnatie en het op te stellen evaluatieprogramma, verdient 
het aanbeveling dat in het MER reeds een aanzet voor een dergelijk 
evaluatieprogramma wordt gegeven. Indien er reeds een opzet voor een 
mOnitoringsysteem voor de bestaande inrichting bestaat, ontstaat de 
mogelijkheid van vergelijking van de huidige met de nieuwe situatie. 
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9. SAMENVATTING VAN BET MER 

Artike14lj.lld I. onder h van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een samenvatting die aan een a/gemeen publiek voldoende Inz!cht 
geeft voor de beoordeUng van het milieu-eifectrapport en van de daarin beschreven gevol
gen voor het milieu van de voorgenomen activitett en van de beschreven altematteveri' . 

In de samenvattlng van het MER zal kort en overzichtelijk de kern van 
de belangrtjkste onderdelen van het MER moeten worden weergegeven. Wat 
betreft de onderlinge vergelijking van de alternatieven kan dit bij
voorbeeld gebeuren met behulp van tab ellen. figuren en kaarten. 

De samenvattlng dient aan het bevoegd gezag en aan een zo breed moge
lijk pubUek voldoende inzicht te geven voor de beoordeling van het 
MER en van de daarin beschreven gevolgen voor het milieu van de voor
genomen activtteit en de beschreven alternatieven. 

10. VORM EN PRESENTATIE VAN BET MER 

In verband hiermee beveelt de Commissie aan: 
- het MER beknopt van opzet te houden en te beperken tot die infor

matie. die relevant is voor de te nemen besluiten; 
- sterke vereenvoudigingen enerzijds en slechts voor ingewijden toe

gankelijke vaktaal anderzijds. te vermijden; 
- in te gaan op relevante vragen over het project. zoals die uit de 

inspraakreactles naar voren zijn gekomen; 
- afwijkingen van de rtchtlijnen te motiveren; 
- achtergrondgegevens (die conc1usies. voorspellingen en keuzes onder-

bouwen) niet in het MER zelf. maar in bijlagen op te nemen; 
- in het MER een verklarende begrtppenlijst. een lijst van gebruikte 

afkortingen en een literatuurlijst op te nemen. 
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BIJIAGEN 

bij het advies voot richtlijnen 
voor de inhoud van het 

milieu-effectrapport 
chemische afvalverwerking ATF 

Drachten 

(bijlagen 1 tim 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 10 december 1992, waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

Commissie voar de Milieu
Effectrapportage, 
PoatbuB 2345, 
]500 Gil UTRECHT. 

Leeuwarden, 10 december 1992. 

Ona kenmerk: WM.92/89363. 
afdeling Milieubelleer, 
tat. 925375/A~W. 

Onderwerp: 
Toepaaaing Wet a1gemene 
bepa1ingen ml11euhyglene. 

t!.w • r. I" provmsJe llys an 
provincie friesland 

water.taal en miliou 
110SIhus 20120 
8900 hm leeuwarden 
Iweeb .. ksma,kl 62 
8911 kl leeuwlJ,dftn 
bO.lOekiUires' 
gedOI1lJlle keilersg'8chl 38 
tflle'(1o" 058- 92592f, 
I.lela.: 058- 925225 
leleK 46552 

lIierbij zenden wij u zes exemp1aren van de atartnotitle Milieu-effectrap
portage ten behoeve van de voorgenomen oprichting door Afvaltransport Frie
sland b.v. te Dracllten van een inrichting voar het bewaren, opslaan, 
bewerken en verwerken van chemisclle afvalstoffen op een perceel gelegen aan 
de Jlemmen 97, op bet industrletercein "de l1aven" te Dcachten. 

Tevens zenden wij ,u een exemplaar van de kennisgeving, welke op 9 december 
1992 is gepubliceerd. De atartnotitie wordt vanat 10 december 1992 tot en 

met 10 januari 199] ter inzage gelegd. 

Overeenkolflatig het bepaaltle in de Wet algemene bepal ingen mi lieuhygiene 
atel1en wLj u hierblj in de gelegenheid tot en met 9 februarl 199] advieB 

uit te brengen over de te hanteren richtlljnen. 

Voor nadere informatie kunt u bellen met: de afdeling Milieubeheer, tel. 

058-925375 (Mw. A. v.d. Werf). 

Gedeputeerde Staten van Friesland, 

vQorzittet", 

, loco-griffier. 

Bij corresponlientie datul11 e ll OilS Itcnmerlt vcrmelden . 



BIJLAGE 2 

Openbare bekendmaking in Staats courant nr. 239 d.d. 9 december 1992 

Openhare kemlisgevillg f'vlifieu-ejfecrrap
portage 
Gedepuleerde Staten van Friesland 
maken bekend dat Afvaltransport 
Friesland B.Y. (ATF B.Y.), de Hem
men 97 te Drachten van plan is een 
Milieu-efl'ectrapportage op te stellen ten 
behoeve van de voorgenomen oprich
ting van een inrichting voor het bewa
ren, opslaan, bewerken en verwerken 
van chemische afvalstoffen op het indu
strieterrein 'de Haven' in Drachten. De 
Milieu-efl'ectrapportage is noodzakelijk 
in het kader van de besluitvorming 
inzake aanvragen om vergunning inge
volge de AfvalstotTenwet, de Wet che
mische afvalstofl'en eo de Wet veront
reiniging oppervlaktewateren. 
Ais start van deze procedure is door 
ATF B.Y. een stannotitie opgesteld. 
Deze startnotitie ligt met ingang van 10 
december 1992 tot en met 10 januari 
1993 tel' inza~e: 
I. in het gem-eentehLlis van Smallinger
land, Gauke Boelenstraat 2e Drachten 
op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 14.00 tot 16.30 UUf. 

Buiten kantooruren L1itsluitend na tele
fonische afspraak tel. 05120-81306: 
2. in het provinciehLlis, Tweebaksmarkt 
5 te LeeLlwarden. op werkdagen van 
9.00 tot 11.00 LIllI' en van 14.00 tot 
16.00 ULlf. 

Naar aanleiding van de startnotitie 
kLlnnen tot en met 10 januari 1993 
schriftelijke adviezen en opmerkingen 
worden ingediend inzake het opstellen 
van de richtlijnen betreffende de' inhoLld 
van de definitieve Milieu-effectrappor
tage. 
Opmerkingen en adviezen kunnen wor
den ingediend bij Gedeputeerde Staten 
van Friesland. Postbus 20120, 8900 
HM LeeLlwarden. 
Yoor eventuele informatie kLInt u bel
len met het provinciehuis, tel. 058-
925375. 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Inltiatlefnemer: Afvaltransport Friesland b. v. te Drachten. 

Bevoegd gezag: Ministerie van VROM, Gedeputeerde Staten van Friesland. 

Categorie Beslult m.e.r.: 19.1 

Beslult: vergunningverlening ingevolge de Wet chemische afvalstofIen, de Afvalstoffen
wet en de Wet verontreinigmg oppervlaktewateren. 

Actlvlteit: Afvaltransport Friesland b.v. heeft het voornemen haar inrichting uit te 
breiden en te verplaatsen. De voorgenomen activiteit betreft het inzamelen, bewaren en 
be- en verwerken van klein chemisch afval. Bij de te be- en/ of verwerken afvalstoffen 
gaat het om verpakte chemicalien, brandbare en waterige vloeistoffen, olie/water/slib
mengsels en overige chemische afvalstoffen. Het doel van de voorgenomen activiteit is 
het geschikt maken van de afvalstofIen voor hergebruik, voor andere nuttige toepas
singen of voor definitieve verwijdering elders. 

Stand van zaken: Per brief van 10 december 1992 stelde het College van Gedeputeerde 
Staten van Friesland (coordinerend bevoegd gezag) de Commissie in de gelegenheid advies 
uit te brengen over de richtIijnen voor het MER. De publicatie van de startnotitie yond 
plaats in de Staatscourant van 9 december 1992. Op 13 januari 1992 bracht de werkgroep 
een bezoek aan de locatie. Op 4 februari 1993 yond een bespreking plaats naar aanlei
ding van het advies van de Commissie. 

SamensteUing van de werkgroep: 
prof.ir. L.J. Brasser 
ir. AH. Dirkzwager 
ir. F.J. Schuurman 
ir. K.H. Veldhuis/ prof.dr.ir. D. de Zeeuw (voorziUer) 

Secretarls van de werkgroep: drs. T. Gorter. 



BIJLAGE 4 

Lljst van wagen en aandachtspunten met betrekldng 
tot de emlssles, mUleubeschermende maatregelen en 

bijzondere omstandlgheden 

Bodem, grondwater en oppervlaktewater 
- emissies van schadelijke stoff en naar bodem en grondwater die worden ver

wacht. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de door VROM 
uitgebrachte "Methodiek voor de Bepaling van het Risico van Bodemveront
reiniging door Bedrijven"; 

- maatregelen die worden genomen om te voorkomen dat afwatering van in per
colerend regenwater opgeloste verontreiniging uit materiaal (bij opslag, 
be- of verwerking en tljdens transport binnen de inrichting) plaatsvtndt 
naar de bodem, aangrenzende terreinen en oppervlaktewater; 

- welke delen van het terrein zijn verhard en op welke wijze vtndt daar de 
hemelwaterafvoer (en zuivering) plaats? 

- bodembeschermende voorzieningen die worden aangebracht, met bijzondere 
aandacht voor de gedeelten van de inrichting waar handelingen. bewer
kingen, op- en overslag en dergelijke plaatsvtnden, met inbegrip van han
delingen aan of met voertuigen en transportmiddelen (bijvoorbeeld reini
ging en tanken); hoe vindt opvang. afvoer en beheersing plaats van hemel, 
spoel-. was-, mors- en lekwater. alsmede van calamiteuze produktver
liezen? Wat is de wijze van controle op de aanleg van bodembeschermende 
voorzieningen? Welke voorzieningen en in welke capaciteit zijn er voor de 
opvang van bluswater (vergelijk CPR 15-2). 

Luchtverontrelnlglng 
- aard en hoeveelheid van uitstoot van luchtverontreinigende stoff en bij 

normale omstandigheden, bij storingen en bij calamiteiten per bron. 
- maatregelen/voorzieningen die worden getroffen om de mate van uitworp en 

verspreiding van luchtverontreinigende stoff en te beperken. 
- op welke wijze worden de afgassen gereinigd voordat zij in de buitenlucht 

worden geloosd? Welke wasvloeistoffen en adsorbtiemiddelen worden daarbij 
gebruikt en op welke wijze worden deze stoffen afgevoerd of geregene
reerd? Op welke hoogte boven het maaiveld worden de afgassen in de bui
tenlucht gebracht? Geef de hoogte van de bebouwing (inc1usief die op het 
eigen terrein) aan, binnen een straal van 200 meter vanaf de uitlaat; 

- hoe wordt de lucht van eventuele ventilatie- en zuurkastafzuiging afge
voerd? 

- hoe worden stoffen die de ozonlaag kunnen aantasten afgescheiden en afge
voerd? 

- kunnen eventueel ontsnappende luchtverontreinigingen bijdragen aan de 
vorming van secundaire luchtverontreinigingen onder invloed van uv-zon
licht (hierbij wordt gedacht aan vorming van oxidanten met onder andere 
reactieve koolwaterstoffen als grondstof)? 

- is het mogelijk dat geurende stoff en ontsnappen uit aangevoerde materi
alen (uit de transportmfddelen. tljdens bewerking of nabewerking); welke 
maatregelen worden genomen ter beperking van geurhinder? 



Geluidproduktle en trilling 
- gemiddelde en maximale immissie-relevante bronsterkten van het bedrijf 

als geheel; 
- de bronsterkte (in dB(A)) van de verschillende geluidproducerende bron

nen; 
- de bedriJfstiJden/werkingstlJden van de verschillende geluidbronnen; 
- akoestische voorzieningen die. indien nodig, (kunnen) worden getrofIen om 

de geluidproduktle te beperken. 

(Afval)water 
Geef aan welke stromen afvalwater (inclusief was- en hemelwater) worden 
geproduceerd en geef van ieder van die stromen (bedrijfsafvalwater, lek
water, morswater, waswater, spoelwater, schrobwater, huishoudelijk afval
water, bedriJfsterreinwater en schoon dan weI verontreinigd hemelwater) 
aan: 
- voorzieningen die worden getrofIen om te voorkomen dat verontreiniging 

van (afval)water ontstaat; wijze waarop de hoeveelheid afvalwater wordt 
beperkt; 

- herkomst (wat betreft type bron, plaats van ontstaan, produktieproces), 
aard en samenstelling (per bron beschrijving van de hoeveelheid, kwali
teit en verwerking van het afvalwater met bijzondere aandacht voor de ge
halten en waar relevant de chemische vorm van de belangrtjkste parame
ters: (potentlele) zwarte lijststoffen, zware metalen, organohalogeenver
bindingen, stankstoffen, zouten, zuurgraad. zuurstotbindende stoffen, 
agressiviteit), eventuele aanwezigheid van emulsies en debiet (inclusief 
eventuele schommelingen of ontwikkelingen in aanbod en samenstelling); 

- opvang en behandeling (motlvering van keuze voor een bepaalde behande
lingsmethode, alsmede motivering van de dimensioneringsgrondslagen hier
van); 

- waar welke afvalwaterstromen (hoeveelheid, 10z1ngsconcentraties en piek
concentraties) worden geloosd en van welke andere afvoer van afvalwater 
sprake is (hoeveelheid, samenstelling. bestemming); geef in dit verband 
onder andere aan hoe het rioleringssysteem (ofwel de waterhuishoudkundige 
infrastructuur) is ingericht en hoe het goed functioneren van het totale 
afvalwatersysteem (zowel binnen als buiten het terrein) wordt gewaar
borgd. Geef de mogelijkheden aan voor scheiding van afzonderlijke schone 
en verontreinigde waterstromen; 

- voorzieningen die worden getroffen ter controle van afvalwater na behan
deling met name ten aanzien van: 

-de mogeliJkheid van verstoring van de goede werking van de communale 
rioolwaterzuiveringsinrichting; 

-de effecten op het ontvangende oppervlaktewater en de bijbehorende 
waterbodem met betrekking tot ecotoxiciteit en biopersistentle, na 
lozing van het (gezuiverde) afvalwater; 

-de handelingswijze bij het negatlef uitvallen van een controle; 
- de verschillende rendementen van (voor)behandeling c.q. zuivering, alsme-

de de samenstelling van influent(en) en effiuent(en). Geef hierbij de 
spreiding aan in de concentratles van in- en effiuent(en); geef daarnaast 
aan de hoeveelheid, samenstelling en be stemming van de gevormde residuen 
(onder andere zuiveringsslib). 
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Reststoffen 
- wijze waarop wordt getracht het ontstaan van (schadelijke, onbruikbare) 

reststoffen tijdens het be/verwerkingsproces te beperken: 
- wijze waarop nuttige toepassing of hergebruik wordt bevorderd. Op welke 

wijze worden voor recirculatie in aanmerking komende stoff en gereinigd? 

Bedrijfsstoringen. calamltelten en (exteme) veUlgheld 
- een beeld van de diverse typen storingen en calamiteiten die kunnen op

treden met een schatting van de kans en frequentie dat ze voorkomen; be
steed hierbij aandacht aan brand (inclusief het ontstaan van toxische 
verbrandingsprodukten), explosies, lekkage van toxische vloeistoffen en 
het vrijkomen van toxische gassen/dampen; 

- maatregelen die worden getroffen om storingen en calamiteiten te voor
komen dan weI om de gevolgen ervan te beperken: hoe wordt directe dan weI 
indirecte bemvloeding van grond. grondwater oppervlaktewater. onder
waterbodem en lucht voorkomen? 

- veiligheidsvoorzieningen die worden getroffen voor de opslag en/of bewer
king van gevaarlijke afvalstoffen; denk hierbij aan het explosievrij uit
voeren van opslagrutmten en installaties, brandpreventieve maatregelen 
(gescheiden opslag, compartimentering) en brandbestrijdingsmaatregelen 
(geef aan waar en welke typen blusinstallaties worden aangebracht); 

- voorzieningen die worden getroffen om bij calamiteiten. waarbij de toe
gangsweg wordt geblokkeerd, mensen te kunnen evacueren. 

Bijlage 4. bIz. iii 


