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Met bovengenoemde brief ste!de u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de 
gelegenheid een toetsingsadvies ult te brengen over het mllieueffectrapport (MER) ten behoeve 
van de besluitvorming over een imichting voor de verwerking van fluorescenticpoeders uit gas
ontladingslampen door Philips Lighting B.V. te Maarheeze. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierblj het advies van de 
Commissie aan. 

De Commissie hoopi met haar advies een constrncUeve bljdrage Ie leveren aan de besluitvor
ming. Zij zal gaame vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. 
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Toetsingsadvies over het milieu··effedrapport 

Verwerking fluoreseentiepoeders Philips Lighting Ie Maarheeze 

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieueffectrapport over 

de verwerking van kwikhoudende fluorescentiepoeders door Philips Lighting te Maarheeze, 

gemeente Cranendonck, 

uitgchracht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (coordinerend bevoegd gezag) 

door de Commissie voor de milieueffectrapportage; namens deze, 

de secretaris 

"<, 

if. R L Seijifers 

de werkgroep m.c.r. Verwerking fluoresccntiepoedcrs 

Philips Lighting te Maarheeze 

de voorzitter 

ie P. van Duursen 
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INLEIDlNG 

De initiatiefnemcr, Philips Lighting B.V. Deurne/Maarheeze, is van plan op 
haar bestaande locatie Maarheeze, Dr. A.F. Philipsweg !, gemeente Cranen
danek, cen faciliteii op tc richten voor de opwerking van kwikhoudende tluores-
cenUepoeders op basis van zeldzarne aardoxiden afkornstig uit fabricage-uitval 
van de eigen productie van TL-·lampen. In afwijking van het gestelde in de 
st.artnotitie wordt nu tevens de verwerking van eindc-lcvcnsduur TI.rlarnpen 
van Philips en andere prod"ucenten (onder voonvaarden) voorzien. Dit om COll1-

ponenten zoals zeldzanw aarden en l{wik geschikt te lnaken voor hergebruik 
of voor nuttige toepassing. 
Uit bet oogpunt van een doe1rnatige en lTIilieuvriendelijke vervvcrking vaD de 
gevaarlijke alValcategorie tluorescentiepoeder kan de initiatiefnemer aldus ccn 
zeer nuttige bijdrage leveren. De maximale bewerkingscapacitcit die in de hui
dige opzet is aangevraagd is circa 3[) ton fluorescentiepoeder per jaar. 

Voar deze activiteit he eft de initiatiefnemer een milieueffectrapport (MER) opge
ste!d (Besluit m.e.r. Categorie C 18.4). Gelijktijdig met het MER zijn vergun
ningaanvragen op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreini
ging oppervlaktewateren (Wvo) ingediend bij het co6rdinerend bevoegd gezag: 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het verkrijgen van een Wm-ver
gunning is een verklaring van geen bedenkingen van de Minister van Volks
huisvesting, RUimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) vereisL 

Bij de brief van 8 april 1997 (zie bijlage I) is de Commissie voor de milieueffeci
rapportage (m.e.f.) door het eo6rdinerend bevoegd gezag in de gelegenhcid ge
steld advies utt te brengen over de volledigheid en juistheid van het MER Het 
MER heeft in de periode van 21 april tot en met 20 mei 1997 tel' inzage gelegen 
(zie bijlage 2), 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voar de m.e.f. De 
samenstelling hiel-van is gegeven in bijlage 3, waalin tevens een overzicht wordt 
gegeven van de belangrijkste projectgegevens, De werkgroep treedt op namens 
de Commissie voor de 111.C.r. en wordt vcrder in dit advies 'de Commissie' 
genoemd. 

De Commissie heelt beoordeeld of het MER voldoende informatie bevat om de 
besluiten te nemen en daarbij op grand van artikel 7.26 van de Wm getoetst: 
• aan de richtlijnen voor het MER!]. zoals vastgesteld in december 1995; 
• op eventuele onjuisthcden2]; 
• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER3]. 

Er zijn biJ bevoegd gezag geen inspraakreacties binncngckomen. Voor een 
openbare (hoor)zitting he eft zich geen belangstcllende gemeld. Wei heeft de 

1 Wm, artikel 7.23, lid 2. 

2 Wm, arHkel 7.23, lid 2. 

3 Wm, artikel 7.10. 
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3. 

COlnrni.ssie in de bescl10uwing beirolilien aaovullende gegevens die op verzoek 
van de Minister van VROM door de initiatiefnerner zijn verschafL 

HC)OFDO()RJCPEEL OVER HET MER 

Na,H bet, oordeel van de Cml1missJe bevat het JvIE~R 'lJuoresce.ntif> 
poeders Philips Lighting 13\7 Deurnc/lVlaarheeze '?'aldoenue i.nform.atie 0111 het 

in de bES11uHvc,rnlin te geven, 

\ft!d heeJt zU b~j een aantal ondeTdelen o},'Dlcri'iI1[!}cn ten bel10eve V[U":I de "be-· 
shJitvornlinE. Bet bctn:.:ft de. onderdelen: 

'" de restenlissie van kwik naa1' de lucht 
0' venverking van afvalviaterstrooD1 in de fosfaatproducerende industrie 
'" D.10nitOlillg en evaluatie acbteraf. 

De Commissic doet in hoofdstuk 3 dan oak enkele aanbevelingen die in de be
slujtvorming kunnen \;vorden betrokl;;:cD. 

Aru'VBEVELINGEN VOOR DE BESLlJITVORMliNG 

Hestemissie van kwik naar de lucht 

De gepJande hoeveell1eid te ontkwikken DuorcscenUepoeder bedraagt circa 3 J 
ton per jaar. De bijbel10rende kwikemissie (vracht) naar de Jucbt n3 condensa
tie bedraagt maximaal 3,1 kg perjaar [zie onderrneer MER pagina 27, 38). 
Het rendement. van de scrubber wardi derhalve geschat op 90% • Daartoe m.oet 
de iernperatuur van de scrubber duidel~jk lager zljn dan 5°C. Bij 5°C bedraagt 
de even\vichtsconcentratie van kVJ:ik in de gasfase ongeveer 3,5 mg/Nrr.l::i, DE 
kornt bij de sterke afzuiging (60 ND13/uur) avereen rnet cen ITwgelijk vT~jkonJ.en. 
van 200 111g Invik per liUT na de scrubber. Volgens het MEH vlorden direct na 
de scrubber kwikwaarden van SOO ± 400 en GOO ± 300 mg per uue gcmeten, 
alhankeJijk van de bepalingsmeiJl0de, 

Bet is dan oak van belang dat cen zo laag mog;elijke scrubbenvaterten1peratuur 
wordi verzekcrd. Uit het MER valt af ie Jeiden da! niet in een automatische be .. 
veiliging van deze temperatuur wordt voorzien. Ken zo laag mogeIijke tempera
(uur waarborgen kan (evens van belang zijn omdat bet MER (pagina 27) stell, 
dat "de meest recente metingen met EOL-materiaaJ geeft echler weer cen iets 
verhoogd beeld". 

I!! De Commissie beveeit aan t8 overwegen de scrubberwatertemperatuur automa
tisch te beveiligen. 
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Voar zover bekend zal de voorgenomen activiteit de enige dUidelijke bron van 
kwikemissie (maximaal 3100 g per jaar) in de omgeving worden (zie MER pagi
na 41). De hUidige kwikvracht naar de lueht van de plant Philips Maarheeze 
bedraagt circa 30 g per jaar (zie MER pagina 35). 

De totale emissie van kwik (en kwikverbindingen) in Nederland van industriele 
herkomst was in 1995 circa 1440 kg op jaarbasis. De elektrotechnische indus· 
trie draagt slechts een klein onderdeel bij, ca. 16 kg op jaarbasis. Dc voorgeno
ll1cn acti.viteit zal ccn nieuwe bron betekenen die circa 20 % van de en1issie vaD 
de elektrotechnische industrie voor zijn rekening gaat nernen. 

Kwik is cen prioritairc staf en krijgt daardoor extra aandacht. Kwiken1.1ssies 
naar de lucht nemen dan ook de laatste jaren met tientallen procenten per jaar 
af. Met narne bij afvalverbrandingsinstallaties nernen de kwikclnissies sterk af 
door de plaatsing van actlef koolfilters, waarmee overigens primair wordt be .. 
oogd de emissie van dioxine te beperken. Bij afvalverwerkingsinstallaties die 
kwik uitstoten, zijn kwikemissies van (veel) mindel' dan circa 0,05 mg/Nm" 
gebruikelijk. 

In bijlage 2 van het MER onderaan wordt gesteld dOlt de gemeten gemiddelde 
kwikvracht met de verbeterde koeling 60 ± 40 mg per uur bedraagt. Eerder ge
meten waarden overschreden gedeeltelijk de waarde van 1 g per uuI'. 
Omdat met de verbeterde koeling de ongereinigde massastroom onder de 1,0 
gram per uur bUjlt, is de emissie-eis van 0,20 mg/Nm3 uit de Nederlandse 
Emissie RichtUjnen lucht (NER) formeel niet van toepassing. De emissie-eis uit 
de NER is overigens niei limiiatief in de zin dat het bevoegd gezag gemotiveerd 
kan afwijken van deze norm. Daarbij is met name bij prioritalre stoffen toepas
sing van de beste bestaande technieken niet ongebruikelijk. 

Bij bijzondere omstandigheden ('calamiteit') treedt een tweede (nood)afzuiging 
in werking. De daarbij vrijkomende kwikemissie wordt, voor zover kan worden 
nagegaan, zonder enige voorziening via de lucht naar de omgeving uitgestoien. 

Volgens het MER is het in principe (technisch) mogelijk de reguliere en bijzon
dere kwikemissies nog sterk te reduceren door het naschakelen van cen actief 
koolbed. Toepassing zau betekenen dat ongeveer om de 5 jaar 75 kg actief kool 
met eirca 15 kg kwik elders als gevaarlijk afval moet worden verwerkt (zie MER 
pagina 40, met een storende fout onder 'afval'). 

De Commissie vraagt zich op grond van het bovcngesteJde at' of de voorgeno
men activiteit zo'n toename van de kwikemissie rechtvaardigt, daar waar de 
trend Juist een sterke afhame in de kwikemissie is en hieraan een negatieve 
bijdrage zou worden geleverd. De vraag is dan ook of bij toepassing van het 
ALARA-beginsel in het voorliggende geval deze kwikvracht moci worden toege
staan danwel verdere emissiereductie met behulp van een actief koolfilter als 
nageschakelde techniek, bij voorkeur direct na de scrubber, moet worden over
wogen. 
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Wi De ComfTlissie beveelt aan bij de beslui1vorrning de efiec1iviteit en doelmatiglleict 
van 10epassing van een nageschakelde techniek 1e bespreken en 1e beargumente
ren. 

cit':' natte beh.a.ndehng van het , Tlaclat clit reeds jn de oven )8 be.vJerkt 
h'OrlJCn afJa}\vater en shblJcn VT}j (deeIs door eD :o.abeha)]cJt::Hng s,+ 
ITJCD ITJCL. a.ndere aiValvtlaterstrOIYlf:J.l in de v/ciLerzuivcringslnstallal.ie), 
Het rcstcrendc afvahvater wordt I1<'Jar de HVvZl (rtoohvaterzuiverlngsinstallatic) 
Ei.ndhoven geleicL De sanlcnstcJHngvan ciezt': (afval}strOIl1cn worden in het IvlER 
niet gekwanLifkcerd. Ze zullen onden11cer cen. scaia van zeJdzarne aarchneraJen 
en Z\vare rnetalen bevatten. 

Circa 35'1'0 van deze emissies kunncn volgens hei YvlER 'worden teruggebracht 
door het inzetten van de betreffende alval"\vaterstroom in de fosfaatprocluceren
de industrie ('altematief d' uit het MER). Hierb1j wordt het aanwezige fosfaat 
omgezet tot een grondstof die weer kan worden ingezet bij de productie van flu
orescentiepoeders, zodat van integraai ketenbeheer sprake is. 
Volgcns de COlTlmissie in deze inzet dan oak een wezenlijk onderdeel van cen 
n1iHeuvriendellJke werkvv:ijze. 

"' De Commissie beveel1 aan bij de besluitvorrning de praktische mogelijkheden, de ef
fectiviteit en doelrnatigheid van inzet in de fosfaatproducerende industria te bespreken 
en te beargumenteren. 

Monitoring en evaluatie achteraf 

In il10nitoring en evaluatie achteraf zal jn het voorHggende geval, rnede 1n het, 
kader van het (gecertificeerde) I11Hieuzorgsysteern, worden voorzicn (zie MER 
pagina 45}. Een bijzonder aandachtspunt in dat kader zal de controle van de 
Invikconcentratie direct na de scrubberuitgang (zonder sterke vcrd"unning) en 
van de lnvikin1n11ssie tn de oD1gevjng rnoeten zjjn. Dit in het biJzondcT als gecD 
naschakeltecbniek zal worden toegepast .. De vraag Is daarbij van be]ang of het 
OlTI een continue of periodjeke contrale van deze en1issie gaaL 
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BlJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
voor het milieu-effectmpport 
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BIJLAGE 1 

Bdef wan net bewoegd gezag d.d. 1> april 1997 waadn de Commissie 
in de gelegenneid wordt gesteld om adwies rut te brengen 

~-------.. ----------

Ons kenmerk: 
Uw kenmcJ..-}; 

Jl.fdeling 
Doorkiesnr. .. 
Bijlagen 
Dat,lln 
Onderwe:qJ 

Provincia 
Noord .. Brabont 

437063 

LGM 
6812732 
24 

e,,,,,, ';p ":11,, ' 

1'<" . " ,~:, 

icleicoi'i (urn 6f31 ;~Ll i;; 

De Conmll,ssie voor de 
t~i lieu -effect:capportage 
Postbus 2345 
3500 GE Utrecht 

8 april 1997 
--... - ·--"'----·---"'-----~-I 

Bekencimaking van de aanvragcn 
om ve:cgunningen \~et veront·· 
:ceiniging oppervlaktC1."ateren 
en de ~let_ milieubeheer en l"iER. 

C;)I"';;;,<~_::0 vV'~, cie I 
r{';!:2-iJ·(;:~;'c:t;_i.'_rT'crt:)p I 

i ,i : : '::-:'~~1 nI'R:fSSr--'-j 
'- . S2l - ~-L'---'i 
ic"cc,:; __ ,?:":{~Al"i £.'"2c:-k-r,3> 
;;,:".:::" 5f/S</I'«:jL,l,,{ ~kl~' 

-45' Geachte commissie, 

Hierbij doen wij u, mede namens het dagelijks bestuur van het 
waters chap De Dommel toekomen 6 exemplal"en van de aanvragen om nieU\1E, 
de gehe1e inrichting omvattende vergunningen krachtens de l~et 

milieubeheer, de \>iva en het ["fER van Philips Lighting BV voo),.- haal' 
inrichting tot het ve:n1erken van k~likhoudende f1uorescentiepoeders uit 
gasontladingslampen aan de Dr. A.F', Philipsweg 1 te Maarheeze. 

De bekendmaking van de ontvangst van de aanvragen om vergunningen 
krachtens de I'iet milieubeheer, de \~'vo en het I,mn zal plaatsvinden op 
18 april 1997 in de dagbladpers en in de Nederlandse Staatscourant. 

Bijgaand treft u aan de kennisgeving inzake de tez-inzagelegging van 
deze documenten. 

Indien daaram war·dt ven-:acht zullen wij, binnen de te:cmijn \,'aarin de 
si:ukken ter vi"ie liggen, een openbare zitting belesgen, ",marin een 
ieder in de gelegenheid wo:r:dt gesteld om mandcling opmerkingen te maJcen 

naar aanleiding van het MER. 

Wij verzoeken U ons te advise:cel1 over de volledigheid en de juistheid 
van het MER. 

Gedeputeerde Staten van Noord -Brabant, 
namens deze, 
hel: hoafd van het bureau 

,_ proces~;:i.~8~tri.e en Af:valven~er)(in9, 
~ "'!'.+,I / 

( C////. I, ,~-
mt". E. Oo"terbroek. 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het MER 
in 8taatscmrrant m, 75 d,d, 18 april 1997 

I~======~==~~ 
I Wet milieubeheerl 

'\ 
I Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren 
Ged8puleerde Slaten van Noord-8rabant 
maken rnedc narnens en het dage!ijks 
besluur van het waterscilap de Dommer rlet 
volgende bekend. 
Op 19 maart 1997 zijn bij hen OieUING, de 
gehele inrichting onwattende vergunningen 
kracfltens bovengenoemde 
wetien aangevraagd, met de daarbij behorende 
Milieu-effectrapporiage (MER), door Philips 
Ughting SV voor haar inrichting tot het 
verwerken van kwikhoudende fluorescent ie
poeders uit gasontladingslampen aan de 
Dr. AF Philipsweg 1 te Maarheeze. 

Aanvragen. het MER en bijbehorende stukken 
liggen vanai 21 april 1997 gedurende vier 
weken ter image in: 
- het gemeentehuis te Cranendonck, 
Capucijnerplein 1 to Budei op maandag 
van 9 tot 19.30 uur en van dinsdag tot en 
met vrijdag van 9 t0117 uur ('s~middags na 
afspraak); 

- het waterschap de Dommel, Bosscheweg 
56 Ie Box1e! op we!i<:dagen van 9 to! 12 uur 
en ~ar113.30 tot 16 uur. 

~ de bibliotheek van de provincie 
Noord-Brabant, Brabantlaan 1 Ie 
's-Hertogenbosch tijdens kantooruren. 

1"0\ en met 20 mei 1997 kunnen opmcrkingen 
[1331' aanleiding van het MER so',rifte1ijk woo:::.ien 
ingediend bij Gedeputeerde Staten van 
Noord·8rabant, Brabantlaan 1, 
5216 TV 's-Hertogenbosch. 
Men kan ver20eken zijn persoontijke gegevens 
(llet bekend \e maken. 

Indien daarom word! verzochl 2al, binnen de 
termijn waarin de s\ukken icr visie liggen, cen 
openbare zitling worden betegd, \N"3arin 
eenieder in de gelegenheid word! gesteld om 
mondeling opmerkingen te nlaken naar 
aanleidln9 van he! MER. 
Indien u hiervan gebruik wenst te maken 
dient u dit vo6r 12 mei 1997 telelonisch te 
melden a3n de Ileal' H.F. van Gaal van de 
dienst W[J,V (073-6812732) 
Tot zes weken nadal de beschikkingen zijn 
bekendgemaakt blijven de stukken tijdens 
kantooruren tm inzage tiggen 

's-Hefiogenbosch. april 1997 

Provincie Noord-8raoont 

I 
I I 



BIJLAGE3 

Illlliti",tleflllle""er: Philips Lighting RV. Deume/Maarheeze 

B<w<legd ge"",g: Gedeputeerde Stateu vau Noord~Bmbant en dagelijks bcstuur van het Water~ 
schap de Dommel 

Be§lt.iiU~ Vergunningen V-let MiUeubeheer (inclusiefverklaring van geen bedenkingen door ]ni
nister van VROrVI) en V.Jet verontreiniging oppervlaktewateren 

Categ<lrie Besiwt "".e.r.: C 18.4 

AcUviteit: het oprichten en in werking hebben van een tnstallatie voor het verwerken van 
kwikhoudende fluoresccntiepoeders uit gasontladingslampen op het industriet.errein de Engels·· 
man. dr. AF. Philipsweg I te Maarheeze. De maximale bewerkingscapaciteit die is aangevmagd, 
bedraagt circa 35 ton fluorescentiepoeder per jaar. 

Pr<lce.:i1ueje gegevens: 
kennisgeving starinotitie: 21 juli 1995 
richtlijnenadvies uitgebracht op: J 5 september 1995 
richtlijnen vastgesteld: december 1995 
kennisgeving MEH.: 18 april 1997 
toetsingsadvies uitgebracht: 17 juni 1997 

Bijlwnderheden: 
Naast de bewerkingvan fluorescentiepoeders afkomstig uit fabricage~uitval van eigen productie 
gaat het tevens om verwerking van einde~levensduur TL~lampen van Philips en in beperktc 
mate van andere producenten. 

Naar het oordeel van de Commissie bevat het MER voldoende informatie om het milieubelang 
een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Zij doet wel aanbevelingen voor tie be~ 
sluitvormtng ten aanzten van de restemissie van kwik naar de lucht, verwerking van afvalwater"· 
stroom in de fosfaat.producerende industric en monitoring en evaluatie achteraf. 

Samensteliing van de werl<gr<lep: 
til'. V.C. Aurich 
ir. H.S. Buijtenhek 
it. P. van Duursen (voorzitier) 

SecFetaris van de werl<groep: ir. RI. Seijffers 


