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Toe ts ingsadvies over de aanvulling op het milieueffectra pport 

Chemische afva!verwerking ATF Drachten 

Advics op grand van arUkel 7.26 van de Wet milleubehcer over de aanvulling op h et milieu

effcctrapport over Chemlsche afvalverwerklng ATF Drachten . 

u Ugebracht aa n Cedcputeerde S taten van Fryslan door de Commtsslc voor de mUleuefTect 

rapportage: na mcns deze , 

de werkgroep m.e. r . Chemische a fvalverwerking ATF Drachten. 
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'---drs. M. van Eck mr. J.W. Kroon 

Utrecht. 2 Juli 1998 



commissie voor de milieueffectrapportage 

uw kenmerk 
MO/98-31372 BI 

onderwerp 
Toetsingsadvies over het aanvullende 
milieueffectrapport Chemische afvalver
werking ATF Drachten 

Gedeputeerde Staten van Fryslan 
Postbus 20120 

8900 HM LEEUWARDEN 

uw brief 
d.d. 19 mei 1998 

doorkiesnummer 
(030) 234 76 25 

ons kenmerk 
U339-98/vE/bj/474-64 

Utrecht, 
2 juli 1998 

Met bovengenoemde brief stelde u, als coordinerend bevoegd gezag, de Commissie voor de 
milieueffectrapportage in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het aanvul
len de milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over de vergunningen 
voor het verwerken van olie/water/slibmengsels op de locatie De Lier te Drachten. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer bied ik u hierbij het advies van de 
Commissie aan. 

De Commissie is van mening dat de benodigde informatie in het MER aanwezig is om het 
milieubelang volwaardig mee te wegen bij de besluitvorming. Het MER is summier. maar 
systematisch van opzet. Het kon relatief beknopt zijn, omdat het een aanvulling is op het 
eerdere MER bewaar-, bewerkings- en verwerkingsinrichting gevaarlijke afvalstoffen in 
Drachten uit 1994 van ATF. Om die reden heeft de Commissie getoetst aan die onderdelen 
van de in 1993 vastgestelde richtlijnen die zij voor de onderhavige activiteit relevant achtte. 
Aangezien de Commissie weinig opmerkingen heeft over het MER, heeft zij volstaan met dit 
advies in briefvorm. 

De Commissie merkt op dat de vergelijking van de alternatieven dUidelijker zou zijn geweest. 
wanneer naast kwalitatieve beschouwingen ook een getalsmatige onderbouwing was gege
ven. Voort constateert zij dat er nog onduidelijkheden zijn over het rendement van de 
installatie. in het bijzonder inzake de samenstelling van het afvalwater. Deze leemte kan 
echter naar het oordeel van de Commissie ondervangen worden met goede voorschriften over 
monitoring. Ook is een controle van de geluid- en geurimmissie voor- en na in gebruik
neming van de installatie gewenst. Daarnaast adviseert de Commissie bij de vergunning 
voldoende aandacht te besteden aan de onderbouwing van de doelmatigheid van het voorne
men voor wat betreft de aspecten spreiding en capaciteit. In het MER staat immers dat 
sprake is van overcapaciteit op het gebied van bewerking van oliehoudende afvalstoffen. 
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In dit verband wijst de Commissie op een recent afgeronde m.e.r.-procedure van BFI te 
Wildervank. In het daarvooT opgestelde MER wordl (in de hoge prognose) ook uitgegaan van 
de verwerldng van olie/water mengsels van ATF. Het verdient aanbevelmg. voor zover 
mogeJijk. de vergunningverlening voor beide projecten onderling af te stemmen en daarover 
met de provincie Groningen overleg te voeren. 

De Commissie hoopt met haar advies een consUuctieve bijdrage te leveren aan de beslui .
vormmg. Zij zal gaarne vememen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Oit houdt in 
dat de Commissie graag te zijner tijd het (ontwerp-)besluit krijgt toegestuurd. 

mr. J.W. Kroon, 
voorzitter van de werkgroep m.e.T. 
Chemische afvalverwerking ATF Drachten 

In afsehrlft aan: Waterschap Friesland. afdellng VergullnJngverlening en Minister van RuimteIJJlte Ordenlng en 
MiIieubeheer, Wca 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 19 mei 1998 waarin de Commissie 
in de gelegeuheld wordt gesteld om advies ult te brengen 

Commissie vear de 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Leeuwarden, 19 mei 1998 

-- --- -

Ons kenmerk 
Afdeling 
Toestel 

MO/98-31372 B1 
Milieuvergunningen 
•••• 335/S.Akkerman/MF 

Uw kenmerk :
Bijlage(n) 6 

Onderwerp: 
MER ATF Chemie oliehoudende afval
stoffen. 

provinsje frysLin 
provincie fryslan • 

pm,bu~ ~o I 20 
8900 ITllI 1ccmnrdcLl 

\\\CebJK!.111.ukl 52 

lcldutlll (O~B) 29:! ~9 25 

IdcfdX (01)P:)}91 'i.1 IS 

Op 20 maart 1998 ontvingen Wl.J van DHV Noord en namens ATF Chemie te 
Drachten de aanvraag uitbreidings- en veranderingsvergunning Wet milieu
beheer en de aanvraag vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 
Tevena is daarbij ontvangen de aanvulling MER bewerking oliehoudende 
afvalatoffen. Genoemde stukken ataan ingeschreven onder MO/98-31372. 
Hierbij doen wij u deze stukken toekomen. Tevena is bijgevoegd een 
exemplaar van de openbare kennisgeving. 

Wij verzoeken u tot uiterlijk 28 juli 1998 een adviee uit te brengen over 
de inhoud van het milieu-effectrapport. 

In het kader van ons verzoek om advies willen wij u op het volgende 
wijzen. 

Bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het MER is ona gebleken 
dat de kwantificering van de mogelijke milieugevolgen niet voor alle 
onderdelen even diepgaand is uitgevoerd. 
Wij hebben in de fase van vooroverleg met de initiatiefnemer gewezen 
op het belang van informatie over ingaande stromen, proefnemingen en 
het verwerken van de reBultaten daarvan in het MER en de aard en werking 
van nageschakelde technieken. Hierover is in het MER weinig terug te 
vinden. Informatie hierover had kunnen bijdragen aan het beoordelen en 
afwegen van verschillende alternatieven en varianten op milieugronden. 
We moeten stellen dat dit een leemte in kennis en informatie is gebleken. 
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-2- provinsj fryslan 
provincie fryslan tit 

Kijkend naar de voorkeur van A'rF Chemie, de voorgenomen activiteit, zijn 
wij op grond van de beechikbare informatie over het hoofdprocea van 
mening dat die kan voldoen aan de minimumetandaard zoala di~ is omechre
ven in het Meerjarenprogramma Gevaarlijk Afval II. Oak uit milieu-ocgpunt 
kan het daaraan voldoen. -

Wij nemen ons voor om in het kader van vergunningverlening nadere eieen 
te atellen aan de informatie over inga'ande, interne e\1 uitgaande stromen 
bij de bewerki\1g van oliehoudende afvalatoffen. Ook zouden wij willen 
aanElturen op proefnemingen met nageschakelde technieken. Tijdena de fase 
van bealuitvorming willen wij hierc;>ver met de initiatiefnemer overleg 
voeren. 

Gedeputeerde Staten van Fryslan, 

...- ... -.--. ... .,,- --
voor·zitter ;---

I.a.a.1 

H. Kiewiet 
Waterachap Friesland 
Poatbua 36, 8900 AA Leeuwarden 
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BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de aanvullende toetsingsprocedure in Staats courant nr. 93 
d.d. 19 mei 1998 

provinsje frysIan 
provincie fryslan • 

OPENBARE KENNISGEVING 

Milieu-effectrapportage (m.e.r.) 
bewerking oliehoudende afvalstof
fen ATF Chemie te Drachten 
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ATF Chemie te Drachten heeft aanvragen C) 
ingedicnd om vcrgunningen ingevolge de ?-.",.; 
Wet milieubeheer en de Wet verontreini- ,.v., 
ging oppervlaktewateren. 
De aanvragen hebben onder meer betrek
king op het opdchten en in werking heb
ben van een installatie voor het bewerken 
van oliehoudende afvalstofTen op locatie 
De lier te Draehten. Tegelijk met de aan
vragen is een milieu-effecuappon (MER) 
ingediend. Dit MER heeft betrekking op 
het bewerken van oliehoudende af"alstof
fen . 

Inz.age en reaeties 
Wij stellen u hierbij in de gelegcnheid 
opmerkingen te maken naar aanleiding "an 
de inhoud van het MER. , 
Het MER. de daarbij horende stukken en 
de aanvragen liggen met ingang van 25 
mei 1998 ter inzage: 

- bij de provincie Fryslan; Tweebaksmarkt 
52 le Leeuwarden. bij de afdeling Milieu
vergunningen, kamer 071. Op werkdagen 
van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 16.00 uur (tel. 058 - 292 5 I 28); 

- bij het publieksbureau in de hal van het 
gemeentehuis van Smallingerland, Gauke 
Boelensstraat 2 te Drachten. Elke werkdag 
van 09 .00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 16.30 uur en elke donderdagavond 
van 19.00 tot 2) .00 uur. Bel.mgstellenden 
kunnen de stukken op donderdagavon
den inzien nadat daarom vooraf tclefo
niseh verzocht is (tel. OS 12 - 58 15 81); 

- in het Waterschapshuis "De Molier", 
Oostergrachtswal 39 te Leeuwarden 
(afdeling voorlichting) op werkdagen 

'\'an 08.30 tot 17.00 uur. 

Inspraak 
Naar aanleiding van het MER: 
- kan iedereen tot en met 22 juni 1998 bij 

Gedeputeerde Staten v.an Fryslan, Post bus 
20120, 8900 HM Leeuwarden, schrifte
lijk opmerkingen maken over het MER. 
Als de in diener van de bedenkingen niet 
wil dat zijn of haar persoonlijke gege
vens bekend worden gemaakt, kan hij of 
zij daarom verzoeken; 

- zal op 8 juni 1998 een open bare zjtling 
worden gehouden in hel gemeentehuis 
van Smallingerland, Gauke Boclensstraat 
2 te Drachten. De aanvang is 17.00 uur. 
Tijdens deze open bare zitting kunnen 
ook mondclinge opmerkingen worden 
gemaakt. 

Meer informatie 
Wilt u meer weten dan kunt u contact 
opnemen met de heer N. Kistemaker 
(058 - 292 52 05) of met de heer 
s. Akkcmlan (058 - 292 53 35). beidc 
van de ardeling Milicuvcrgunningcn. 

Gedcputeerde Staten van Fryslan 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Afvaltransport Friesland B.V. te Drachten 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Fryslan (coordinerend) en Waters chap Fryslan 

Besluit: vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren 

Categorle Besluit m.e.r. 1994: 18.5 

Activiteit: uitbreiding en verplaatsing van de inrichting naar de Lier te Drachten voor het reali
seren van een cryogene scheidingsinstallatie, het verwerken van oplosmiddelhoudende afval
stoffen II en het verwerken van oliehoudende afvalstoffen. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 9 december 1992 
richtlijnenadvies uitgebracht: 8 februari 1993 
richtlijnen vastgesteld: 9 maart 1993 
kennisgeving MER: 8 juli 1994 
toetsingsadvies uitgebracht: 5 september 1994 
ontwerp-besluit genomen: 27 oktober 1994 
besluit: 11 januari 1995 
kennisgeving aanvullend MER: 19 mei 1998 
aanvullend toetsingsadvies uitgebracht: 2 juli 1998 

Bijzonderheden: De oorspronkelijke startnotitie bevatte niet alleen de cryogene scheidingsin
stallatie, maar ook verplaatsing van de hUidige inrichting (waaronder het be- en verwerken van 
olie/water/slibmengsels) aan de Hemmen naar de Lier te Drachten. Deze onderdelen zijn ook 
in het MER beschreven en hiervoor was vergunning aangevraagd. Het bevoegd gezag he eft ech
ter het MER en de vergunningaanvraag voor deze onderdelen niet ontvankelijk verklaard. Ver
volgens is een nieuwe vergunningaanvraag voor aIleen de cryogene scheidingsinstallatie inge
diend en aanvaard. In 1997 is een nieuwe aanvullende m.e.r.-procedure afgerond voor de ver
werking van oplosmiddelhoudende afvalstoffen (zie projectnummer 657). In 1998 is het MER 
uit 1994 aangevuld ten behoeve van de verwerking van olie/water/slibmengsels. 
De Commissie constateerde bij de (laatste) toetsing dat er nog onduidelijkheden resteren over 
het rendement van de installatie, in het bijzonder inzake de samenstelling van het afvalwater. 
Deze kunnen echter ondervangen worden met goede voorschriften over monitoring. Daarnaast 
adviseerde de Commissie bij de vergunning aandacht te besteden aan de onderbouwing van de 
doelmatigheid van het voornemen voor wat betreft de aspecten spreiding en capaciteit. 

Samenstelling van de werkgroep: 
prof. ir. L.J. Brasser 
ir. A.H. Dirkzwager 
ir. F.J. Schuurman 
mr. J.W. Kroon (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. T. Gorter en drs. M. van Eck (toetsing aanvullend MER). 

1 Zie projectnummer 657. 


