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1. INLEIDING 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V . (NAM) heeft het voornemen een 
centrale reststoffenbewerkingsinstallatie (RBI) op te richten waar 
met kwik verontreinigde apparaten en voertuigen gereinigd kunnen 
worden en waar kwikhoudende reststoffen, uitsluitend afkomstig van NAM
lokaties (op land en op zee), op een milieuhygienisch verantwoorde en 
effectieve wijze kunnen worden behandeld. 

Op dit moment worden aIle kwikhoudende reststoffen die van de aardgaswinnings
en -behandelingslokaties van de NAM afkomstig zijn door de NAM centraal 
ingezameld, opgeslagen en verpakt, waarna afvoer van de kwikhoudende 
reststoffen voor definitieve ondergrondse berging in Duitsland en verwerking 
bij de Afval Verbranding Rijnmond (AVR) plaatsvindt. De niet-chemische 
afvalstoffen worden naar elders afgevoerd. 
De huidige centrale inzamelplaats is gesitueerd te Noordbroek. Deze biedt 
echter qua oppervlak en ligging onvoldoende mogelijkheden voor een moderne en 
efficiente bedrijfsvoering. 
De nieuwe reststoffenbewerkingsinstallatie wordt gesitueerd op het 
industriegebied te Delfzijl en heeft een oppervlakte van 2,75 hectare. 

Voor het oprichten en in werking hebben van deze installatie zijn vergunningen 
nodig op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo). Voor de Wm-vergunning is een verklaring van geen 
bezwaar vereist van de Minister van VROM. Voor deze vergunningen moet een 
milieu-effectrapport (MER) worden opgesteld (1). Daarin is de Provincie 
Groningen bevoegd gezag. Het MER zal door de NAM worden opgesteld. 

Bij brief van 14 mei 1993 heeft de NAM haar voornemen schriftelijk medegedeeld 
aan het college van Gedeputeerde Staten in de vorm van een startnotitie. Met 
de bekendmaking van deze mededeling is de procedure in het kader van de m.e.r. 
gestart. 
Bij brief van 24 mei 1993 hebben Gedeputeerde Staten van Groningen de 
Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) verzocht advies uit te 
brengen over het geven van richtlijnen inzake de inhoud van het MER. 

Voorts is op 26 mei 1993 in resp. de Nederlandse Staatcourant, het Nieuwsblad 
van het Noorden en de Eemsbode de tervisielegging van de startnotitie bekend 
gemaakt. Vanaf 27 mei tot en met 28 juni 1993 is een ieder in de gelegenheid 
gesteld opmerkingen te maken over de vast te stellen richtlijnen. 
Gedurende deze termijn zijn geen inspraakreacties ontvangen. 
Bij brief van 28 juli 1993 heeft de Commissie voor de m.e.r. haar advies in de 
vorm van concept-richtlijnen uitgebracht. Op 26 juli 1993 heeft het wettelijk 
verplichte overleg plaatsgevonden tussen het bevoegde gezag en de 
initiatiefnemer over de inhoud van de richtlijnen. 

De onderhavige richtlijnen zijn opgesteld op basis van de startnotitie en het 
advies van de Commissie voor de m.e.r. 

1. Zie art. 19.1 Bijlage C, Besluit milieu-effectrapportage 
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2. PROBLEEMSTELLING, DOEL EN BESLUITVORMING 

Artikel 7.10, lid 1, onder a van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen 
activiteit wordt beoogd." 

2.1 Algemeen 

Bij de probleemstelling in het MER dient inzicht te worden gegeven in de 
oorsprong van de vrijkomende afvalstoffen bij de winning van aardgas. Aandacht 
moet worden geschonken aan de hoeveelheden die per jaar vrijkomen. Ret MER 
dient in te gaan op de (on)mogelijkheden van het zoveel mogelijk beperken van 
afval in de fase van de gaswinning. Voor zover relevant moet daarbij het 
(inter)nationale beleid worden betrokken dat gericht is op het zoveel mogelijk 
voorkomen van vrijkomen van de onderhavige gevaarlijke stoffen. Daarbij is het 
belangrijk dat het initiatief in relatie wordt gezien tot de landelijke 
problematiek van de kwikhoudende afvalstoffen. Rierbij spelen de volgende 
aspecten een rol: 

- in hoeverre is rekening gehouden met het streven van de overheid om te 
komen tot een centrale verwerkingsinrichting voor aIle typen kwikhoudend 
afval? 

- in hoeverre is de inrichting noodzakelijk in relatie tot een eventuele 
toekomstige centrale (landelijke) verwerkingsinrichting, dan weI toepassing 
van andere technieken, met name immobilisatie van het kwikhoudend afval? 

2.2 Locatiekeuze, keuze bewerkingsmethode 

De keuze van de bewerkingsmethode. om uitsluitend de specifieke materialen van 
de NAM te reinigen en de afvalstromen te bewerken, dient te worden onderbouwd. 
In hoeverre is het gewenst c.q. mogelijk dat soortgelijke materialen uit de 
(directe) omgeving wordt aangevoerd om te worden bewerkt. 
Oorsprong van het voornemen ligt in de wens om tot een meer efficientere 
bedrijfsvoering te komen, hetgeen op de bestaande locatie "Noordbroek" in de 
provincie Groningen volgens de startnotitie niet mogelijk is. Globaal moet 
worden ingegaan op de voordelen die van de nieuwe installatie op de 
onderhavige locatie gaat bereiken ten opzichte van de bestaande inrichting. 
Aangegeven moet worden welke locaties een rol hebben gespeeld bij de keuze van 
de onderhavige locatie en welke milieu-aspecten daarbij hebben meegewogen. 

2.3 Genomen en te nemen besluiten 

Artikel 7.10, lid 1, onder c van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een aanduiding van de besluiten bij de 
voorbereiding waarvan het milieu-effectrapport wordt gemaakt, en een 
overzicht van de eerder genomen besluiten van overheidsorganen, die 
betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven 
alternatieven. " 

Ret MER dient te vermelden voor welke besluiten de m.e.r.-procedure zal wordet 
gebruikt. Tevens dient te worden vermeld welke andere besluiten genomen moetet 
worden om de voorgenomen activiteit te realiseren. 
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Daarbij moet worden aangegeven welke overheidsinstanties volgens welke 
procedure en tijdplan de besluiten nemen. Vermeld dient te worden welke reeds 
genomen overheidsbesluiten en welke openbaar gemaakte beleidsvoornemens 
beperkingen kunnen opleggen of randvoorwaarden kunnen stellen aan de 
betreffende besluiten waarvoor het MER wordt opgesteld, dit onder verme1ding 
van de status van deze besluiten. Welke toetsingscriteria zijn verder nog van 
betekenis, zoals algemeen geaccepteerde milieunormen, streefwaarden en 
richtlijnen (o.a. voor emissies naar de lucht van kwik en benzeen)? 

3. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artikel 7.10, lid 1, onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: neen beschrijving van de voorgenomen activiteit en 
van de wijze waarop zij zal worden uitgevoerd, alsmede van de alternatieven 
daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen". 

3.1 Voorgenomen activiteit 

3.1.1 Algemeen 

In het MER dienen de voorgenomen activiteit en de rede1ijkerwijs in 
beschouwing te nemen alternatieven te worden beschreven en uitgewerkt. 
De voorgenomen activiteit is te onderscheiden in: 

(1)- aan- en afvoer; 
(2)- bewerking en reiniging; 
(3)- emissies. 

Hieronder is per deelactiviteit aangegeven welke aspecten beschreven dienen te 
worden. Het belang van die aspecten is afhanke1ijk van de te verwachten 
mi1ieugevo1gen. De informatie wordt waar mogelijk ontleend aan feitelijke 
toepassingen van de huidige inrichting (te Noordbroek en Siddeburen). 

3.1.2 Aan- en afvoer van afvalstoffen 

Hierbij dienen de volgende aspecten beschreven te worden: 
- de soorten'afval die worden aangevoerd; 
- de mi1ieubelastende componenten (bijv. kwik, BTEX) aanwezig in het afval; 
- de omvang van de volumereducties door de bewerking per soort afval; 
- de afvalsoorten die worden afgevoerd en de bestemming daarvan; 
- de wijze en frequentie van de aan- en afvoer; 
- de wijze van reiniging van transportmiddelen; 
- de acceptatie, controle en registratie van afvalstoffen; 
- de moge1ijkheden voor opslag v66r en na de bewerking. 

3.1.3 Bewerking en reiniging 

Aangezien de activiteit niet als een enkele bewerking is te beschouwen, dient 
aangegeven te worden welke specifieke deel-activiteiten uitgevoerd worden en 
welke (mogelijke) additionele (deel-)activiteiten in de toekomst zijn 
voorzien. 
Specifiek dient beschreven te worden: 
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- de voorgenomen deelbewerkingen met de capaciteit; 
- de soort afvalstoffen die per deelbewerkingen behandeld wordt; 
- samenhang verband tussen de verschillende deelbewerkingen; 
- specifieke milieu- en veiligheidsvoorzieningen; 
- fysische veranderingen die optreden door de bewerkingen (indikking, 

ontwatering, verlaging organische stofgehalte, etc.); 
- soort en omvang van de grondstoffen en hulpstoffen (onder andere water en 

energie) en of hergebruik mogelijk is (bijvoorbeeld bij spoelwater); 
- voorzieningen en maatregelen in geval van calamiteiten (blusmiddelen, 

opvang bluswater, alarmeringssystemen, calamiteitenplannen, etc.); 
- waarborging van de explosieveiligheid. 

3.1.4 Emissies 

Het volgende dient beschreven te worden: 
- emissies naar lucht, grond- en oppervlaktewater, bodem en waterbodem; 
- aard en effectiviteit van de maatregelen ter voorkoming en beperking van 

emissies naar lucht, water en bodem, alsmede geluid en stankhinder; 
- maatregelen om optimaal hergebruik van reststoffen en energiebesparing te 

realiseren; 
- afvoer van actief koolfilters. 

3.2 Alternatieven 

3.2.1 Algemeen 

Naast het voorkeursalternatief dient het MER in ieder geval een beschrijving 
te bevatten van het nulalternatief en het meest milieuvriendelijk alternatief. 
De te beschrijven alternatieven zullen wat betreft diepgang en detaillering 
vergelijkbaar moeten zijn. De keuze van de beschouwde alternatieven en 
varianten moet in het MER worden gemotiveerd. 

3.2.2 Alternatieven 

De verschillende afvalstoffen worden door middel van verschillende technieken 
(deelprocessen) bewerkt. Hoewel deze deelbewerkingen in het huidige concept 
elementaire bewerkingen zijn, zoals ontwateren en verkleinen, bestaan er 
verschillende uitvoeringsvormen. De alternatieven per deelbewerking dienen 
kort in de beschrijving te worden betrokken. 

3.2.3 Nulalternatief (referentiesituatle) 

Het nulalternatief behandelt de situatie waarbij de uitvoering van de 
voorgenomen activiteit achterwege blijft. De dan voorkomende situatie dient 
als referentie in het MER te worden opgenomen. Voor een zinvolle referentie 
ten opzichte van de milieugevolgen van het voornemen is het aan te bevelen uit 
te gaan van continuering van de huidige installatie te Noordbroek. 

3.2.4 Heest milieuvrlendelijke alternatief 

Bij het bepalen van het meest milieuvriendelijk alternatief zullen de volgende 
aspecten een rol spelen: 

- doelmatigheid; 
- kwaliteit van de bewerkte afvalstoffen; 
- emissies. 
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4. BESTAANDE TOESTAND EN DE AUTONOME ONTWIKKELING VAN HET MILIEU EN DE 
MILIEU-GEVOLGEN 

Artikel 7.10, lid 1, onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de bestaande toestand van het 
milieu, voor zover de voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven 
daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede van de te verwachten on~ikkeling 
van dat milieu, indien de activiteit noch de alternatieven worden 
ondernomen. " 

Artikel 7.10, lid 1, onder e van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, 
die de voorgenomen activiteit, onderscheidenlijk de alternatieven kunnen 
hebben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn bepaald 
en beschreven." 

4.1 Algemeen 

4.1.1 Bestaande toestand en autonome gevolgen 

De bestaande toestand van het milieu dient te worden beschreven voor zover van 
belang voor de voorspelling van en de vergelijking met de milieu-effecten van 
de voorgenomen activiteit en alternatieven. 
Een schets van de situering van de locatie ten opzichte van genoemde gebieden 
en ten opzichte van wegen, waterwegen, waterkeringen en bewoningskernen is 
wenselijk, voor zover relevant voor de onderhavige activiteit. 

4.1.2 Gevolgen voor het milieu 

Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu dient er rekening mee te 
worden gehouden, dat deze tijdelijk of permanent van aard kunnen zijn, of pas 
op langere termijn geleidelijk waarneembaar kunnen worden. 

De mate van detail van de te beschrijven milieugevolgen wordt bepaald door de 
aard en omvang van het gevolg. Verwaarloosbare gevolgen behoeven aIleen te 
worden aangeduid. Belangrijke milieugevolgen, zoals onomkeerbare processen, 
dienen gedetailleerd en gekwantificeerd te worden weergegeven. 

Waar relevant moet worden onderscheiden naar de verschillende deel
activiteiten. Als belangrijke verschillen tussen de verschillende 
alternatieven en varianten worden verwacht, moeten in ieder geval de effecten 
per afzonderlijk alternatief of variant worden beschreven. Bij geringe 
verschillen kan worden volstaan met een aanduiding daarvan. 

4.2 Abiotische aspecten 

In de beschrijving zijn de volgende aspecten van belang: 
- de aanwezigheid in bodem, waterbodem en grondwater van verontreinigingen 

die gerelateerd zijn aan mogelijke toekomstige emissies van de voorgenomen 
activiteit; 
de gevolgen van emissies van de voorgenomen activiteiten voor de kwaliteit 
van de lucht, de bodem en waterbodem, grond- en oppervlaktewater voor het 
terrein en de omgeving; 
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- geluid en trilling: bestaande geluidstudies en geluidcontouren, dan weI 
opgave van de mobiele en immobiele geluidbronnen en opgave van activiteiten 
die trillingen kunnen veroorzaken buiten het terrein. 

4.3 Overige aspecten 

De activiteit zal plaatsvinden op een industrieterrein. Derhalve behoeft de 
bestaande biotische toestand en de gevolgen hiervoor van de activiteit slechts 
globaal beschreven te worden. 
De gevolgen voor de externe veiligheid dienen te worden aangeduid. 

5. VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

Artikel 7.10, lid 1, onder f van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een vergelijking van de ingevolge onderdeel d 
beschreven te verwachten ontwikkeling van het milieu met de beschreven 
gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met de 
beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing genomen 
alternatieven." 

De milieu-effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten in 
relatie worden gezien tot de autonome ontwikkeling van het milieu en in 
relatie tot normen en streefwaarden van het milieubeleid. Overige 
aandachtspunten bij dit onderdeel van het MER kunnen zijn: 

- in welke mate de initiatiefnemer bij elk van de alternatieven denkt zijn 
doelstelling te zullen en kunnen verwezenlijken; 

- een 'vertaling' van de positieve en negatieve gevolgen van ieder 
aIternatief in effecten voor de gebruiksmogelijkheden van het studiegebied; 

- een voorkeursvoIgorde van de aIternatieven per milieu-compartiment, waarbij 
echter afweging van ongelijksoortige milieu-aspecten dient te worden 
vermeden; 

- een beschouwing van de globaIe kostenvergeIijking van de aIternatieven 
(niet verp!icht in het kader van m.e.r.). 

6. LEEMTEN IN KENNIS EN EVALUATIE ACHTERAF 

ArtikeI 7.10, lid 1, onder g van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht van de leemten in de onder d en e 
bedoelde beschrijvingen [d.w.z. van de bestaande miIieutoestand en autonome 
ontwikkeIing daarvan, resp. van de miIieu-effecten] ten gevolge van het 
ontbreken van de benodigde gegevens." 

In het MER dient een overzicht te worden opgenomen van de leemten in kennis en 
informatie, die na de analyses zijn overgebleven en die tot onvolledigheid in 
de beschrijvingen leiden. De redenen waarom deze leemten zijn blijven bestaan 
dienen te worden aangegeven. 
Aangegeven moet worden, weIk belang de leemten in kennis en informatie hebben 
voor de besIuitvorming. 
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De vastgestelde leemten in kennis en informatie kunnen worden gezien als 
onderwerpen van voortgaande studie en behoren mede te worden betrokken bij een 
door Gedeputeerde Staten op te stellen monitoring- en evaluatieprogramma van 
de werkelijk optredende gevolgen voor het milieu. 
Het evaluatieprogramma wordt zoveel mogelijk afgestemd op de voorschriften van 
de milieuvergunning voor monitoring van milieu-effecten. 

7. VORH EN PRESENTATIE VAN BET MER 

Het MER moet afzonderlijk herkenbaar zijn, ook als het wordt gecombineerd met 
een vergunningaanvraag tot een document. Gelet op de omvang van het voornemen 
kan het MER beperkt van omvang zijn. Het verdient aanbeveling detailonderdelen 
zoveel mogelijk aIleen in de vergunningaanvraag op te nemen, met een 
verwijzing in het MER. 

Ons college beveelt aan om in het MER te verwijzen naar deze richtlijnen. In 
voorkomende gevallen dient te worden gemotiveerd, waarom aan bepaalde 
richtlijnen niet tegemoet is gekomen. 

De samenvatting van het MER zal kort en overzichtelijk de kern van de 
belangrijkste onderdelen van het MER moe ten weergeven . 
Ons college beveelt aan om in de samenvatting vooral in te gaan op de 
informatie die van belang is voor de te nemen besluiten. 
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onderwerp 
Advies voor rtchtlijnen m.e.f. 
Reststoffenbewerkingslnstallatle NAM te Delfzljl 

Postbus 867 
9700 HH GRONINGEN 

uw brief 
24 mel 1993 

ons kenmerk 
U518-93/St/eb/508-21 

Utrecht, 

28 juli 1993 

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieu-effectrapportage 
(m.e.r.) in de gelegenbeid advies uit te brengen over de richtlijnen voar de inhoud 
van een milieu-effectrapport (MER) voor de de besluitvorming over de reststoffen
bewerkingsinstallatie voor kwikhaudend afval van de NAM te Delfzijl. 
Overeenkomstig artikel 7.14, eerste lid van de Wet milieubeheer bied ik u hierbij 
het advies van de Commissie aan. Graag vraag ik uw aandacht voar het volgende. 

Naar verwachting zuBen de milieu-effecten van de nieuw op te zetten bewerkings
installatie gering zijn. De toe te passen technieken zijn eenvoudig van aard en er 
vinden aIleen fysische en geen chemische processen plaats. De Commissie zou het 
daarom toejuichen wanneer voor de anderhavige besluitvorming een kart en bandig MER 
wordt opgesteld. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te hebben geleverd 
aan de totstandkaming van de richtlijnen voor het MER. Zij vemeemt graag hae u 
gebruik maakt van haar aanbevelingen. 

Secretariaat: Arthur van Schendelstraat 800 
Utrecht. tel.: 030 • 347 666 
Telefax: 030 - 33 12 95 

dr. H. Cohen 
voorzitter van de werkgroep m.e.f. 
Reststoffenbewerkingsinstallatie NAM 
te Delfzijl 

Correspondentie-adres: 
Postbus 2345 

3500 GH Utrecht 



SAMENVATTING 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) heeft het voornemen de een 
installatie op te richten voor het bewerken en van kwikhoudend afval op het 
industriegebied te Delfzijl met een oppervlakte van 2,75 hectare. 
Voor de vergunningen op grond van de Wet milieubeheer en de Wet ver
ontreiniging oppervlaktewateren dient een milieu-effectrapport (MER) worden 
opgesteld. De Provincie Groningen is bevoegd gezag. 

Hoofdstuk 1; probleemstelling, doel, besluitvorming 
Inzicht wordt gegeven in de oorsprong, aard en omvang van de vrijkomende 
afvalstoffen bij de winning van gas. Tevens wordt ingegaan op de 
(on)mogelijkheden van preventie, hergebruik en eindverwerking van het afval. 
Globaal wordt ingegaan op de voordelen van het voornemen ten opzichte van de 
bestaande locaties te Noorderbroek en Siddeburen. Tevens wordt de locatiekeuze 
gemotiveerd met vermelding in hoeverre de milieu-aspecten daarbij een rol 
hebben gespeeld. 
Het MER geeft de m.e.r.-plichtige besluiten aan en tevens welke andere 
besluiten genomen moeten worden om de voorgenomen activiteit te realiseren, 
onder vermelding van welke overheidsinstanties volgens welke procedure en 
tijdplan de besluiten nemen. 

Voorgenomen activiteit en alternatieven 
De voorgenomen activiteit is te onderscheiden in: 

- aan- en afvoer; 
- bewerking en reiniging; 
- emissies. 

Per deelactiviteit dienen de relevante aspecten beschreven te worden. Het 
belang van die aspecten is afhankelijk van de te verwachten milieugevolgen. De 
informatie wordt waar mogelijk ontleend aan feitelijke toepassingen van de 
bestaande installatie. 
Het MER dient in ieder geval een beschrijving te bevatten van een voorkeurs-, 
nul- en een meest milieuvriendelijk alternatief. 

Hoofdstuk 3 Bestaande toestand, autonome ontwikkelingen en de milieugevolgen 
De bestaande toestand van het milieu dient te worden beschreven voor zover van 
belang voor de voorspelling van en de vergelijking met de milieu-effecten van 
de voorgenomen activiteit en alternatieven. 
De mate van detail van de te beschrijven milieugevolgen wordt bepaald door de 
aard en omvang van het gevolg. 
Bij de abiotische aspecten dienen naast de gevolgen van emissies tevens te 
worden beschreven de aanwezigheid van verontreinigingen in bodem, waterbodem 
en grondwater die gerelateerd zijn aan mogelijke toekomstige emissies. De 
biotische aspecten behoeven globaal beschreven te worden vanwege de ligging op 
een industrieterrein. 

Hoofdstukken 5, 6 en 7; Vergelijking van alternatieven, leemte in kennis en 
evaluatie achteraf en vorm en presentatie van het MER 
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provincie groningen 

milieu-ettectrapportage ten 
behoeve van een reststof
fenbewerkingsinstallatie 

·(rbi) door de nederlandse 
aardolie maatschappij 
De Nederlandse Aardolie Maalschappij B.V .• 
gevesligd De Vosholen 66 Ie Sappemeer. is 
voomemens een cenlrale reslsloflenbewer· 
kingsinslallalie (RBI) Ie realiseren waar mel 
kwik veronlreinigde apparalen en voertuigen 
gereinigd kunnen worden en waar kwikhou
dende reslsloflen. uilsluilend alkomslig van 
NAM-Iokalies (op land en op 2ee) op een 
milieu-hygienisch veranlwoorde en elleclieve 
wijze kUMen worden behandeld. mel als doel 
de Ie verwijderen hoeveelheid gevaarlijkse 
alvalslollen Ie verminderen. De NAM heel! 
gekozen voor een lokalie aan de Warvenweg Ie 
Dellzijl. 
De huidige inzamelplaals. gesilueerd Ie Noord
broek. biedl qua oppervlak en Jigging onvol
doende mogelijkheden voor een modeme en 
efficienle bedrijlsvoering. 

De voorgenomen aClivileil is milieu
efleclrapportage plichlig. De besluilen len 
behoeve waarvoor een milieu'elleclrapport 
(MER) zal worden opgesleld zijn: 
• verguMing op grond van de WeI milieu

beheer; 
: vergUMing oll grond van de WeI veronlrei-

niging oppervlaklewaleren. 
Voor beide vergUMingen is hel college van 
Gedepuleerde Sialen hel bevoegde gwg. 
Voor de evenlueel Ie verlenen Wei. 
milieubeheer-vergunning is een ·ver1daring van 
geen bezwaar" nodig van de minisler van 
VRDM. 

Prowun 
Alvorens de benodigde vergUMingen kUMen 
worden verleend. moelen de efleclen van de 
voorgenomen aClivileil op hel milieu in een 
milieu'efleclrapport (MER) worden onderzochl. 
Oil MER zal worden opgesleld door de NAM. 
De wellelijke procedure is geslart mel de 
bekendmaking van de slartnolilie. In de slart
nolilie is een globale aanduiding van de aard 
en gevolgen voor hel milieu gegeven. Voordal 
hel MER kan worden opgesleld slellen Gede
puleerde Sialen richllijnen vasl. waaraan de 
inhoud van hel MER moel voldoen. Ten 
behoeve van hel opslellen van deze richtlijnen 
is inspraak mogelijk. 

TuinZlgeJegglng 
De slartnolitie ligl vanal 27 mei 1993 101 en 
mel 28 juni 1993 lijdens kanlooruren ler 
inzage bij de Provincie Groningen. diensl 
Milieu en Waler. Eendrachlskade zz. 2 (kamer 
a~O) Ie Groningen en op de secrelarie van de 
gerneenle oellzijl. 

IDSprnt 
Opmer1dngen mel belreY-king 101 de Ie geven 
richtlijnen kUMen 101 en mel 28 juni 1993 
schrillelijk worden ingebrachl bij Gedepuleerde 
Slalen van Groningen I.a.v. diensl Milieu en 
Waler. POSlbus 867.9700 AW Groningen. 
IDlidlllngu 
Voor meer inlormalie kunl u zith wenden 101 
mw. C. Menlink. leI. OS().-16~536. 




