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Met bovengenoemde brief stelde u, als coordinerend bevoegd gezag, de Commissie voor de mi
lieu-effectrapportage (m.e.r.) in de gelegenbeid een toetsingsadvies uit te brengen over het mi
lieu-effectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorm1ng over de veIWerking van oplosmid
delhoudende afvalstoffen door ATF Chemie B.V. op de locatle De Lier te Drachten. 
Overeenkomstlg artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied 1k u hierbij het advies van de 
Commissie aan. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructleve bijdrage te leveren aan de besluitvor
mingo Zij zal gaarne vememen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. 
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1. INLEIDING 

De initiatiefnemer, ATF Chemie B.V., heeft het voornemen om op de locatie 'De 
Lier' te Drachten over te gaan tot het verwerken van oplosmiddelhoudende af
valstoffen. (Besluit m.e.r: cat. ClS.4). De maximale bewerkingscapaciteit wat 
betreft aanbod zallO.500 ton per jaar zijn, verdeeld in circa 5.000 ton per jaar 
van derden en circa 5.500 ton afkomstig van de eigen nog op te richten maar 
reeds vergunde cryogene scheidingsinstallatie. 

Voor deze activiteit heeft de initlatlefnemer een milieu-effectrapport (MER) op
gesteld. Gelijktljdig met het MER zijn vergunningaanvragen op grond van de 
Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppenrlaktewateren (Wvo) in
gediend bij het coordinerend bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Fries
land. Voor het verkrijgen van een Wm-vergunning is een verklaring van geen 
bedenkingen van de Minister van Volkshuisvestlng, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer vereist. 

Bij briefvan 11 november 1996 (zie bijlage 1) is de Commissie voor de milieu
effectrapportage (m.e.r.) door het coordinerend bevoegd gezag in de gelegenbeid 
gesteld advies uit te brengen over de volledigheid enjuistbeid van het MER. Het 
MER heeft in de periode van 5 november tot 5 december 1996 ter inzage gele
gen (zie bijlage 2). 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. De 
samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3, waarin tevens een overzicht wordt 
gegeven van de belangrijkste projectgegevens. De werkgroep treedt op namens 
de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit advies 'de Commissie' 
genoemd. 

De Commissie heeft beoordeeld of het MER voldoende informatie bevat om de 
besluiten te nemen en daarbij op grond van artikel 7.26 van de Wm getoetst: 
QI aan de richtlijnen voor het MERl], zoals vastgesteld op 22 maart 1995 
• op eventuele onjuistheden2) 
• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER3

]. 

Er zijn bij bevoegd gezag geen inspraakreacties binnengekomen. Tijdens de 
openbare zittlng op 19 november 1996 wenste geen van de aanwezigen het 
woord. 

In hoofdstuk 2 van dit advies wordt het hoofdoordeel over het MER gegeven. 
Hoofdstuk 3 bevat enkele aanbevelingen voor de besluitvorming. 

1 Wrn. artikel 7.23, lid 2. 

2 Wrn, Artlkel 7.23, lid 2. 

3 Wrn, artikel 7 .10. 
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2. HOOFDOORDEEL OVER BET MER 

Naar het oordeel van de Commissie bevat het MER VelWerking oplosmiddel
houdende afvalstoffen door ATF Chemie B.V. te Drachten voldoende informatie 
om het milieubelang in de besluitvorming een volwaardige plaats te geven. 
Echter. hoewel de tekst van het MER vlot leesbaar is. is het niet eenvoudig de 
gewenste concrete gegevens te vinden in de veelal kwalitatieve informatie. 

Er blijven in deze bedrijfstak onzekerheden bestaan over de aard. samenstel
ling en eigenschappen van de voor bewerking in de diverse destlllatle-eenheden 
aangeboden afvalpartijen en over de daaraan verbonden emissies. in het bij
zander naar de lucht. 
De Commissie wijst dan ook op het belang van dUidelijke acceptatlecriteria en 
onderschrijft het belang van de aspecten welke een rol spelen bij de monitoring 
en de evaluatie achteraf. zoals beschreven in hoofdstuk 9 van het MER (pagina 
97)0 

De Commissie doet in hoofdstuk 3 enkele aanbevelingen die in de besluitvor
ming kunnen worden betrokken. 

3. AANBEVELINGEN VOOR DE BESLtnTVORMING 

3.1 AcceptaUe 

In het MER wordt een duidelijke (administratieve) acceptatieprocedure beschre
yen. Minder dUidelijk is utt het MER af te leiden welke randvoolWaarden (ac
ceptatiecriteria) er zullen worden gesteld aan in de voorgestelde configuratle 
van destillatie-eenheden te bewerken afvalpartijen. Dtt komt tevens omdat open 
wordt gelaten welke partijen na tijdelijke opslag of deelbewerking naar derden 
voor eindvelWerking zullen gaan. Ook valt niet duidelijk uit de verstrekte 
informatle af te leiden welk deel (percentage) van de aangeboden afvalstofIen 
na bewerking weer retour gaat naar de aanbieder. 

Het is van belang dat in de praktijk de aannames in het MER ten aanzien van 
de te velWerken partijen worden geverifieerd. Daartoe zauden tevens (maximale) 
grenzen in de vorm van acceptatiecriteria ten aanzien van bijvoorbeeld het ha
logeen-gehalte en geur(drempel)waarden kunnen worden gesteld aan de te be
werken afvalpartljen (bijvoorbeeld stoff en met een lagere geurdrempel dan 1 
mg/m3 weren. zoals xyleen en methylmethacrylaat. daar deze sterker geuren 
dan bij de geurhinderberekeningen is aangehouden). O1t alles om het bereiken 
van het aangenomen zuiveringsrendement van de actief koolfIltratle en de 
emissiewaarden te kunnen garanderen. 

• De Commissie beveelt aan bij de vergunningverlening nadere acceptatiecriteria 
vast te stellen voor de aard en de eigenschappen van de te bewerken afvalstoffen 
en de wijze van controle aan te geven. 
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3 .2 Monitoring en evaluatie achteraf 

Door het ontbreken van concrete gegevens in het MER blijven er onzekerheden 
bestaan. Mede gezien het innovatleve karakter van de voorgestelde conftguratie 
ter verwerking van gevaarlijke afvalstoffen, verdient een gerichte monitoring en 
evaluatle achteraf een extra accent. Het gaat in het bijzonder om de volgende 
aspecten: 

• emissies van koolwaterstoffen (concentraties, vracht) in relatie tot de aard 
en eigenschappen van de ter bewerking aangeboden oplosmiddelhoudende 
afvalstoffen: 

• periodieke monitoring van geurconcentraties en de feltelijke geurhinder in 
de omgeving. 

• De Commissie beveelt aan tijdig met de opsteliing van een evaluatieprogramma 
te starten, opdat het instrument van de evaluatie achteraf in het kader van m.e.r. 
bij de besluitvorming over de vergunningverlening zo gunstig mogeJijk Cop maat') 
kan worden benut. 
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BIJLAGEN 

biJ het toetsingsadvies over het 
milieu -effectrapport 

Verwerking oplosmiddeJhoudende afvalstoffen door 
ATF Chemie B.V. op 'De Lier' te Drachten 

(bijlagen 1 tim 3) 





BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 11 november 1996 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

/ 

Commisaie voer de M.E.R. 
Postbue 2345 
3500 GH UTRECHT 

Leeuwarden, 11 november 1996 

One kenmerk: MO/96-83606/B2 
Afdeling : Mi1ieuvergunningen 
Toestel: •.• 492/K. Kooistra/HB 
Uw kenmerk : -
Bi)lage(n) : 5 

Onderwerp: 
ATF-verwerking op1osmiddelhoudende 
afvalstoffen. 

COSt:er : 

j\(,opia IlDarSj. 

pro\'insje fi-yslall 
provin cie friesland L 

I" hlhll~ HI I ~II 

~'Iun IlIlL 1<1'11",11,1,11 

L\\(~:l"li."n.Hkl ~! 

t.ld" ... ,: (US~I .!~2 \') 1\ 
1\-ld.1\ tt)~~) !'H ',I 2'i 

Commis~ie voor CG 

rr. : I:~U -cff':!Cfrcpp~rtage 

Hierbij delen wij u mee dat wi) aanvragen om een veranderingevergunning 
Wet milieubeheer en een vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
met bijbehorend milieu-effectrapport (MER) van ATF Chemie BV hebben 
ontvangen voor het verwerken van oplosmiddelhoudende afvaletoffen op 
locatie de Lier te Drachten. De etukken zijn op 5 augustus 1996 ontvangen 
en staan ingeschreven onder het kenmerk MO/96-83606. 

Wij hebben ATF Chemie BV bij brief van 12 september 1996 verzocht de 
aanvraag om een veranderingsvergunning Wet milieubeheer op een aantal 
punten aan te vullen. Deze aanvullende gegevens hebben wij op 30 oktober 
1996 ontvangen. Oak deze gegevens etaan ingeschreven onder bovengenoemd 
kenmerk. 

Hierbij doen wij u vi)f exemplaren toekomen van beide aanvragen, inclu
aief de aanvullende gegevens, het MER alsmede een exemplaar van de 
openbare kennisgeving. 

Wij verzoeken u een adviee uit te brengen over de inhoud van het MER tot 
uiterlijk negen weken na de bekendmaking van het MER. 

Gedeputeerde staten van Friesland, 

vQorzitter, ----~ 
'.~~~" ~oco-grLff ier. 

" ,"- ~ 
- --





BIJLAGE 2 

Openbare kennisgeving van de toetsingsprocedure in Staats courant nr. 214 
d.d. 5 november 1996 

Openbare kennisgeving 
milieu-effectrappomge ATF Chemie 
BV te Drachten: inspraak op het 
milieu-effectrapport 
Gtdepuleerde Sl>.len Vill Frieslmd milen 
hel volgende bekend. 

ATF Chemie bv heefl 'iIlmgen ingediend 
voor een vermderingsvergunning WeI 
mUieubeheer en een vergunning WeI va· 
onlreiniging oppervlillewueren. Seiden 
voor bet verwerken vm oplosmiddelhou· 
dende mmloffen op l()Qtie De lier Ie 
Drachlen. Tegelijk mel de unmgen is ook 
een milieu-effectupport (MER) ingediend. 

Het MER en de dwbij horende sruilen, 
mmede de beide unmgen liggen mel 
ingmg vm donderd.g 7 november 1996 
op werkdagen gedurende rulooruren ler 
iIuoge Ie: 
- Dnchlen: Gemeenlehuis nn Smillinger
Lmd. Gaule lloeIensslrUI 2. hij het pu
blieksburuu. Op donderd.g.vond bmnen 
de stullen D1 lelefoni5ch vmeek, lei. 
(0512)581233. worden inge2ien; 
- Lteuwnden: Provindehuis. Tweeblli
nurkt 52. bij de afdeling Mllieuvergun
ningen. lei. (058)1925205. 

InspM 
TO! uilerlijk vier weken n. bel verschijnen 
vm dm kennisgeving kunr u schriflelijk 
opmerkingen milen over hel MER. Due 
opmerkingen moel u richten un: 
Gtdepureerde Sl>.ren vm Frieslmd, Twee
bllimnkr 52, Poslbus 20120. 8900 HM 
lID1WARDEN. 

Degen. die opmerkingen inbrengl k>n ver
leeken lijn of hw pmoonlijke gegevens 
niel bekend Ie milen. 

Openbm lining 
D=sl is ber mogelijk mondeling op· 
merkingen Ie milen over hel MER tijdens 
een openbm lilting. Due ul worden 
gehouden op 19 november 1996. in hel 
gerneentehuis vm Smillingerlmd te 
Dnchlen. De unvmgstijd is 16.30 uur. 

N.dut informatie 
Will u mw weten dm kunt u contact 
opnemen met dhr. N. IGstemiler, lei. 
(058)2925205 of dhr. K. Kooistr •. lei 
(058)2925492, beiden werhmn bij de 
.fdeling m!lieuvergunningen. 

Leeuwuden, 5 november 1996 

GedepUleerde Stalen van Frieslmd. 





BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: ATF Chemie B.V. te Drachten 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Friesland en Waterschap Friesland (coordinerend) 

Beslult: vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging opper
vlaktewateren 

Categorie Beslult m.e.r. 1994: 18.4 

Activiteit: ATF Chemie B.V. heeft het voomemen haar inrtchtlng uit te breiden met een instal
latle voor de verwerking van oplosmiddelhoudende gevaarlijke afvalstoffen op de Iocatie De Lier 
te Drachten. Deze actlvitelten vinden momenteel plaats bij de fIrma Slegers in Groningen. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotltle: 13 december 1994 
richtlijnenadvies uttgebracht op: 22 februari 1995 
r1chtlijnen vastgesteld op: 22 maart 1995 
kennisgeving MER: 5 november 1996 
toetsingsadvies uttgebracht: 7 januari 1997 

BiJzonderheden: Naar het oordeel van de Commissie bevat het MER voidoende informatie om 
het milieubelang een voIwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Zij doet weI aanbevelin
gen voor de besIuttvorming ten aanzien van acceptatlecr1teria en monitoring/ evaluatie achteraf. 

Samenstelling van de werkgroep: 
proUr. L.J. Brasser 
fr. A.H. Dirkzwager 
fr. F.J. Schuurman 
mr. J.W. Kroon (voorzltter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. T. Gorter (vooroverleg), ir. R.I. Seijffers (toetstng). 




