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1. Inleiding

De initiatiefnemer, North Refinery te Delfzijl, is voornemens de hoeveelheid te bewerken gevaarlijk afval
uit te breiden en de bestaande installaties aan te passen. Deze milieu-effectrapportage (m.e.r.) heeft
betrekking op de volgende activiteiten:

. het uitbreiden van de bestaande bewerking van oliehoudende afvalstromen, waaronder oliehoudende

boorspoelingen, van 15.000 tot 100.000 ton per jaar binnen de totale vergunde bewerkingscapaciteit
van 400.000 ton/jaar;

. het in gebruik nemen van nieuwe, additionele technieken voor de bewerking van oliehoudende

afvalstromen. In de startnotitie worden genoemd: andere destillatietechnieken, ultrafitratie,
chemische scheiding met flocculanten en slibdroging;

. het vergassen van oliehoudende afvalstromen.

In de startotitie is het uitvoeren van pilot-activiteiten voor het onderzoeken van bewerkingstechnieken
voor gevaarlijk afval tevens als voorgenomen activiteit aangegeven. Tijdens het locatiebezoek van de
commissie voor de milieueffectrapportage op vrijdag 13 juni 1997 is door de vertegenwoordiger van het
bevoegd gezag aangegeven dat de pilot-activiteiten geen onderdeel behoeven uit te maken van de m.e.r.
De commissie voor de m.e.r. stemt in met deze benadering.

De m.e.I. is gekoppeld aan de te nemen besluiten over vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

De commissie voor de m.e.I. is in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over richtlijnen voor
het milieueffectrapport (brief dd. 16 mei 1997 nr. 97/6. 790,d,RMT). De m.e.r.-procedure ging van start
met de kennisgeving van de startotitie in de Staatscourant 93 van 21 mei 1997'.

Gedurende de inspraaktermijn zijn diverse inspraakreacties en adviezen binnengekomen2.

Bij brief van 18 juli 1997, kenmerk U493-97 Nn/bh/882-32, heeft de commissie voor de m.e.r. haar
advies in de vorm van concept richtlijnen uitgebrache.

De richtlijnen zijn opgesteld door Gedeputeerde Staten op basis van de startnotitie, het advies voor
richtlijnen van de commissie voor de m.e.I. en de ingekomen inspraakreacties.

Het doel van deze richtlijnen is om aan te geven welke informatie het MER moet bevatten om het
mogelijk te maken het mileubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen.

i Zie bijlage 2.

2 In bijlage 3 is een lijst van reacties opgenomen tenNijl in bijlgae 4 de volledige teksten zijn opgenomen.

3 Zie bijlage I.
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2. Doel en besluitvorming

Artikel 7.10, lid I, onder a van de Wm:

Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt beoogd."

Artikel 7.10, lid 1, onderc van de Wm:

Een MER bevat ten minste: "een aanduiding van de besluiten bij de voorbereiding waarvan het mileue¡'
fectrapport wordt gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen besluiten van bestuursorganen, die

betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven. "

2.1 Motivering van het voornemen

In het MER moet concreet worden aangeven wat de motivering is van de voorgenomen activiteit. Bij de
motivering kunnen worden betrokken:

. ontwikkelingen in het aanbod van de te bewerken afvalstoffen en de beschikbare bewerkingscapaciteit

in Nederland. Betrek hierbij ook mogelijke in- en export;
. de voordelen van de locatie van North Refinery ten opzichte van de andere afvalbewerkers in relatie

tot de locatie waar de afvalstoffen vrijkomen;
. de synergie met de reeds bestaande bedrijfsactiviteiten en afzetkanalen voor eindproducten van North

Refinery;
. de bedrijfsdoelstelling van North Refinery.

Hoogwaardigheid
De keuze van de additionele technieken en de vergassing dient te worden gemotiveerd op grond van een
beknopte weergave van de stand der techniek op het gebied van de bewerking van oliehoudende
afvalstromen. Geef aan in hoeverre wordt voldaan aan de in het (ontwerp )Meerjarenplan Gevaarlijk
Afval 11 gestelde eisen'.

2.2 Doel

In de startnotitie is het doel van de m.e.r.-plichtige activiteit aangegeven als: "het op hoogwaardige,
doelmatige, bedrijfseconomische en mileuhygiënisch verantwoorde wijze bewerken van grondstoffen en
bewerken van (gevaarlijke) afvalstoffen".

Uit de motivering van het voornemen moeten duidelijke, concrete doelen van het voornemen worden
afgeleid. De boven geciteerde doelstelling uit de startotitie dient in het MER te worden geconcretiseerd,
zodat de alternatieven goed afgebakend kunnen worden.

4 Zie ook inspraakreactie nr. 6 (bijlage 4).
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2.3 Besluitvorming en beleidskader

Beleidskader
Kort moet worden aangegeven welke randvoorwaarden en uitgangspunten (ruimtelijke beperkingen,
grenswaarden voor emissies en dergelijke) gelden bij dit voornemen. Hierbij dient te worden verwezen
naar de beleidsnota's, (ontwerp)plannen en wetten, waarin deze zijn of worden vastgelegd.

In het bijzonder dient aandacht te worden besteed aan:

. het (ontwerp-)Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen ii (VROM/lPO 1996);

. het Besluit organische-halogeengehalte van brandstoffen (Bohb) (i.v.);

. het Besluit emissie-eisen stookinstallaties (BEES-B);

. de Nederlandse emissierichtlijnen (NeR), met betrekking tot de verbranding van afvalstoffen;

. de Regeling meetmethoden luchtemissies afvalverbranding, voor zover van toepassing;

. de emissiereducerende maatregelen voor de aardolieindustrie, zoals vastgelegd in KWS 2000;

. de Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer (Staatscourant 250,27 december 1995).

Verder dient in het MER te worden aangegeven ofhet 'afwegingskader' uit het Strctuurschema Groene
Ruimte (SGR 1995, dL. iv; PKB pagina 32 en 33) alsmede de Natuurbeschermingswet van toepassing is'.

Geef aan of er in (de omgeving van) het studiegebied gebieden liggen, die op grond van milieuaspecten
een speciale status in het beleid hebben of krijgen (met name de Waddenzee). Beschrijf in dat verband
welke wettelijke bepalingen en/of regelingen van toepassing zijn voor het vervoer van de betreffende
gevaarlijke afvalstoffen over de Dollard en de Waddenzee, gericht op verkleining van het risico van
vervuilng.

Beschrijf tevens welke maatstaven voor de afweging van alternatieven' (bijvoorbeeld grens- en
streefwaarden) aan het milieubeleid worden ontleend.

Besluitvorming
Het MER dient aan te geven dat het is opgesteld voor vergunningen ingevolge de Wm en de Wvo.

Tevens kan worden beschreven volgens welke procedure en welk tijdpad dit geschiedt en welke adviesor-
ganen en instanties daarbij formeel en informeel zijn betrokken. Tot slot moeten de besluiten worden
aangegeven die in een later stadium nog moeten worden genome.n om de voorgenomen activiteit te reali-
seren.

5 Zie ook inspraakreacties ms. 2 en 10 (bijlage 4).

(, Zie ook hoofdstuk 5 van deze richtlijnen.
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3. Voorgenomen activiteit en alternatieven

Artikel 7.10, lid I, onder b van de Wm:

Een MER bevat ten minste: "een 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. "

Artikel 7.10, lid 3 van de Wm:

"Tot de ingevolge het eerste lid, onder b, te beschrrjven alternatieven behoort in ieder geval het alterna-
tie/waarbij de ndelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan wel, voor zover dat niet moge-

lijk is, deze met gebruikmaking van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming van het mileu, zo-
veel mogelijk worden beperkt. "

3.1 Algemeen

Beschrijf welke onderdelen van de hestaande inrichting, inclusief recent vergunde nog te realiseren
onderdelen zoals de tweetrapsverdamper en de thermische voorbewerking van boorspoeling/-gruis,
ingeschakeld zullen worden voor de voorgenomen activiteit; geef daarbij aan de wijze waarop deze
onderdelen worden ingeschakeld.

De voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten worden beschreven voor zover ze gevolgen
hebben voor het mileu. Het kan zinvol zijn om deze beschrijving te baseren op deelactiviteiten. Ook bij
het zoeken naar alternatieven kan het zinvol zijn uit te gaan van een analyse van de voorgenomen ac-
tiviteit in deelactiviteiten.

3.2 Voorgenomen activiteit

3.2.1 Situering

Geef een duidelijke plattegrond met de ligging van de diverse geplande bedrijfsonderdelen. Geef daarbij
tevens aan de overige, bestaande bedrijfsonderdelen.

3.2.2 Logistiek en acceptatie

Geef aan:

. De route en de wijze van aan- en afvoer van de afvalstoffen en de gerede producten en reststoffen. Bij

het aantal vrachtwagentransporten moet een onderscheid gemaakt worden in:
. minimaal, maximaal en gemiddeld aantal per etmaal;

li dag-, avond- en nachtperiode;

.. werkdagen en weekeinden.

Bij vervoer per schip over zee dient te worden aangegeven of wordt voldaan aan de eisen van in §
2.3 gevraagde wettelijke bepalingen en/ofregelingen voor vervoer van gevaarlijke stoffen in de
Dollard (en eventueel de Waddenzee).
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ct Per soort afvalstroom: acceptatiecriteria en grenswaarden, vooral voor de componenten die bij het
bewerkingsproces kunnen leiden tot milieuschadelijke emissies (bijvoorbeeld halogenen, zware
metalen (met name Hg), PAK's, PCB, dioxinen en Sj. Besteed hierbij zowel aandacht aan het
acceptatiebeleid in relatie tot de kwaliteit van de producten, als tot eventueel in de afvalstroom
aanwezige (verontreinigende) componenten die leiden tot een milieubelasting vanuit de voorgenomen
installatie. Beschrijf zowel de acceptatiecriteria als de wijze waarop deze (intern en extern)
gecontroleerd worden. Indien bepaalde acceptatiecriteria niet gecontroleerd worden, beargumenteer
dan waarom dit niet gebeurt.

ø De onderdelen waarop de acceptatiecriteria worden verrimd ten gevolge van de voorgenomen
activiteit.

. Hoe de acceptatie verloopt (de acceptatieprocedure).

3.2.3 Bewerkingsprocessen

Per procesonderdeel dienen massabalansen te worden gespecificeerd, bij voorkeur door een ge-
kwantificeerd stroomschema van de onderscheiden processen inclusief de emissiebeperkende
maatregelen. Een energiediagram dient te worden opgenomen in het MER.

Voorts dienen de karakteristieken van ieder proces te worden beschreven:

. de procestechnologie en de procescondities om inzicht te verschaffen in potentiële risico's en
milieubelasting;

. de inzet en aard van hulpstoffen;

. de eventuele aansluiting op het afgassysteem (fakel).

Geef aan de besliscriteria voor de te kiezen bewerkingsroute voor de diverse afvalstromen in relatie tot de
kwaliteit van de ingaande stroom.

Bewerking van oliehoudende vloeibare gevaarlijke afvalstoffen
Beschrijf:

. de additionele processen en bewerkingscapaciteiten, die zullen worden toegepast om de stoffen

genoemd in tabel 2, bijlage 5 van de startotitie, te kunnen verwerken (vacuümdestilatie,
ultrafitratie, chemische scheiding en slibdroging);

. de uitbreiding en/of wijziging van de bewerking van oliehoudende afvalstoffen (inclusief

boorspoelingen en -gruis), ten opzichte van de huidige vergunde bewerking.

Vergassing
De proceskeuzen en -onderdelen die van belang zijn voor het beoordelen van de milieuaspecten dienen
expliciet aan de orde te komen. De volgende zaken zijn daarbij van belang:

e het al dan niet anticiperen in het ontwerp op een mogelijke toekomstige verriming van ingaande
stromen (met name biomassa);

. de perioden waarin het product (stookgas) afgevoerd wordt naar de fakkel en al dan niet wordt

verbrand;
. de energetische rendementen van de vergassingsinstallatie (de hoeveelheid warmte en elektriciteit die

geproduceerd wordt, afgezet tegen de calorische waarde van de voedingsstroom);
. de samenstellng van het geproduceerde gas en de wijze van gasreiniging;

e voor zover beschikbaar: onderbouwing van het een en ander met (meet)resultaten van andere
installaties ofpilot-plants.
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3.2.4 Producten en reststoffen

Besteed aandacht aan:

. de kwaliteit en hoeveelheid van de eindproducten per jaar, in het bijzonder van het stookgas (in het
bijzonder gehalten aan PAK's, halogenen, zware metalen en dioxines). Geef voor de olieproducten de
relatie tussen de kwaliteit en de toepassingsmogelijkheden, respectievelijk als eigen brandstof voor
het procesfornuis of als brandstof voor derden (inzet in een WKK-installatie)7;

. de kwaliteit en hoeveelheid van de reststoffen;

. de mogelijkheden van nuttige toepassing, verdere verwerking en/of eindverwerking van de

reststoffen, binnen of buiten de inrichting. Besteed hierbij afzonderlijk aandacht aan mogelijkheden
voor een meer hoogwaardige verwijdering van het boorgruis dan stort. Beschrijf verder de
mogelijkheden van immobilisatie van de reststromen, waarbij mogelijk synergie bereikt kan worden
door samenwerking met andere bedrijven.

3.2.5 Emissies en mitigerende maatregelen

Het MER moet een duidelijk overzicht geven van de optredende emissies en de maatregelen die getroffen
worden om de emissies te beperken (mitigerende maatregelen) en te controleren. Beschrijf daarom:

lucht
.. de huidige emissiebronnen en vergunde emissies. Geef een kwalitatieve beschrijving van de

geuremissies;
e wijziging in emissiebronnen en emissies ten gevolge van de implementatie van de in 3.2.3 genoemde

bewerkingsprocessen;
. vergassing:

. mogelijk verhoogde emissies in de test- en opstartfase. Geef aan of verhoogde emissies zijn te
verwachten. Is dit het geval, dan dienen deze emissies te worden gekwantificeerd. In dat geval
moet tevens worden aangegeven welke extra maatregelen worden getroffen om deze verhoogde
emissies te beperken;

. de werking van de gasreiniging (op welke component richt die zich en van welk vangstrendement

wordt uitgegaan);
. de flexibiliteit/et werkbereik van de gasreiniging met betrekking tot de bandbreedte van de

verschillende voedingsstromen;
. de huidige en toekomstige hoeveelheid en samenstellng van de niet-condenseerbare gassen die

worden afgevoerd naar het afgassysteem (fakkel);
. de huidige en toekomstige hoeveelheid en samenstellng van de rookgassen;

. de wijziging in aard en omvang van de emissies bij opslag en belading.

7 Zie ook inspraakreactie nr.6 (bijlage 4).
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Water
Het extra afvalwater dat door de voorgenomen activiteit vrijkomt, wordt met de bestaande PACT-
zuiveringsinstallatie gezuiverd. In het MER moeten worden aangegeven:

. de bijdrage van het afvalwater door de voorgenomen activiteit aan de totale hoeveelheid afvalwater
qua:
. gemiddeld, minimaal en maximaal debiet na buffering;

. de influentkwaliteit: concentraties en vrachten BZV, CZV, NKj, N-totaal, P, olie en

microverontreinigingen.
ø een korte omschrijving van het zuiveringsproces, te weten:

. procesonderdelen en de functie ervan. Voor de influentbuffering moet worden aangegeven of deze

ook na realisatie van de voorgenomen activiteit voldoende is om pieken in de afvalwaterlozing
zodanig afte vlakken zodat het zuiveríngsproces niet nadelig wordt beïnvloed door piekbelasting;

. de wijze van actief-kooldosering, het gebruik ervan, en de toename in verbruik door de

voorgenomen activiteit;
. de procesregeling om een stabiele effuentkwaliteit te verkrijgen.

. de eventuele invloed van de extra belasting door de voorgenomen activiteit op het zuiveringsproces;

. de effuentkwaliteit met dezelfde parameters als de beschreven influentkwaliteit, en de spreiding

daarin;
. de handelwijze als uit de metingen en bemonsteringen blijkt dat het effuent niet aan de

lozingsnormen voldoet;
. de slibproductie en het aandeel daaran door de voorgenomen activiteit.

Bodem
. de mogelijke emissies naar de bodem, bijvoorbeeld door verontreinigd afstromend hemelwater van

(potentieel) verontreinigde oppervlakten;
. de voorzieningen waarmee emissies naar de bodem worden voorkomen, onder andere vloeistofdichte

vloeren en eeD bedrijfsintem rioleringssysteem. Geef aan of deze voorzieningen toereikend zíjn bij
zowel normale bedrijfsomstandigheden als calamiteiten (zie ook § 3.2.6).

Geluid
Besteed aandacht aan geluidemissies van transport langs aan- en afvoerroutes.

3.2.6 Storingen en calamiteiten

Behalve aan de procesvoering in normale omstandigheden moet ook aandacht worden besteed aan de
bedrijfsvoering bij ongewone voorvallen (storingen en calamiteiten) die milieugevolgen kunnen hebben.

Het MER moet inzicht geven in de mogelijk optredende calamiteiten die kunnen leiden tot (grote)
emissies naar het milieu. Wegens het ontbreken van een vloeistofdíchte vloer over het gehele terrein van
North Refinery kunnen bij calamiteiten emissies naar de bodem optreden.
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Bij calamiteiten is te denken aan explosies, lekkende leidingen, calamiteiten bij overslag/opslag,
verstoring van de biologie van het zuiveringssysteem. Van deze calamiteiten moeten worden aangegeven:

. een indicatie van de kans dat de calamiteit optreedt. Calamiteiten waarvan kan worden gemotiveerd
dat de kans zeer klein is, kunnen verder buiten beschouwing worden gelaten;

IJ per calamiteit: de noodmaatregelen die genomen kunnen worden om de emissies te reduceren. Hierbij
kan verwezen worden naar het calamiteitenplan en een eventueel kwaliteits- en mileuzorgsysteem;

. per calamiteit: de "worst-case' omvang van de emissies.

Storingen en calamiteiten waarvan gemotiveerd kan worden dat deze niet leiden tot emissies hoeven in
het MER niet uitgewerkt te worden.

3.2.7 Monitoring en kwaliteitszorg

Beschrijf de wijze waarop de emissies naar grond- en oppervlaktewater, lucht en bodem worden
gecontroleerd. Geef aan welke stromen continu en welke incidenteel gemeten worden.

Geef aan in hoeverre in de bedrijfsvoering kwaliteitsborging plaatsvindt, gericht op vermindering van de
milieubelasting en betrouwbare monitoring ervan, bijvoorbeeld door een bedrijfsintem
kwaliteitszorgsysteem.

3.3 Alternatieven

In de startotitie is reeds een goede opsomming gegeven van mogelijke alternatieve technieken, die in het
MER nader zullen worden uitgewerkt. De verschillende technieken knnnen worden beschouwd als
varianten, die kunnen worden gecombineerd tot alternatieven, In ieder geval dienen een voorkeursal.
ternatief en een meest milieuvriendelijk alternatief te worden omschreven.

De selectie van het voorkeursalternatief dient te worden gemotiveerd. In het MER zijn vooral de
milieuargumenten (doelmatigheid, emissies, grondstoffen- en energiegebruik) voor deze keuze van
belang.

Voor de onderlinge vergelijking moeten de mileueffecten van varianten en alternatieven volgens
dezelfde methode en met hetzelfde detailniveau worden beschreven.

3.3.1 Nulalternatief en nulplusalternatief

In de startnotitie wordt het nulalternatiefkort omschreven. Deze omschrijving vormt een goed
uitgangspunt voor een verdere uitwerking in het MER.

In de startotitie wordt eveneens een 'nulplusalternatief onderscheiden. Deze term wordt bij andere

projecten gebruikt voor het alternatief waarbij met de kleinst mogelijke aanpassing van de bestaande
situatie het beoogde doel wordt bereikt. In dit project is dat niet het geval. Gedeputeerde Staten acht het
daarom beter te spreken van het alternatief 'vergunde situatie'.
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3.3.2 Meest milieuvriendelijk alternatief

Het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) moet:

. realistisch zijn, dat wil zeggen het moet voldoen aan de doelstellingen van de initiatiefnemer, alsmede

binnen zijn competentie liggen;
. uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/ofverbetering van het milieu.

Bij de beschrijving van het mma dient in ieder geval ingegaan te worden op:

. het reinigen van het gas uit de vergasser en het gebruik ervan als alternatief voor het verbranden van

vloeibare reststromen in de stookinstallaties (procesfornuizen en stoomketel);
ø het verstoken in een stookinstallatie van afgassen die bij de verschilende bewerkingsprocessen

vrijkomen, als alternatief voor afvoer naar de fakkel;
. de mogelijkheid om opslag- en beladingsemissies van vluchtige organische stoffen te verwerken dan

wel te verbranden;
e een alternatief waarbij de energieconversie gemaximaliseerd wordt en/of een alternatief waarbij geen

stookgas gemaakt wordt maar een synthesegas of een olieproduct geproduceerd wordt. Aangegeven
dient te worden hoe dit synthesegas of olieproduct dan verder gebruikt of afgezet zou knnnen worden.

4. Bestaande mileutoestand, autonome ontwikkeling en gevolgen

voor het mileu

Artikel 7.10, lid i, onder d van de Wm:

Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de bestaande toestand van het mileu, voor zover de
voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede van
de te verwachten ontwikkeling van dat mileu, indien de activiteit noch de alternatieven worden onderno-
men.

Artikel 7.10, lid i, onder e van de Wm:

Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de gevolgen voor het mileu, die de voorgenomen acti-
viteit, onderscheidenlijk de alternatieven kunnen hebben, alsmede een motivering van de wijze waarop
deze gevolgen zijn bepaald en beschreven. "

4.1 Bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied, inclusief de autonome ontwikkeling hiervan,
moet worden beschreven als referentie voor de te verwachten mileueffecten. Besteed voor zover van
belang aandacht aan:

. de luchtkwaliteit: achtergrondniveaus van luchtverontreiniging. Geef een beschrijving van het

klachtenpatroon door geurhinder van de bestaande installatie 8.

8 Zie ook inspraakreactie nr. 7 (bijlage 4).
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. de waterkwaliteit. Beschrijf de gevolgen van lozingen in de bestaande situatie op de werking van de

rwzi dan wel op de kwaliteit van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd.
e de bodemkwaliteit. De bestaande verontreinigingssituatie dient aangegeven te worden.

4.2 Milieugevolgen

Bij de beschrijving van de milieugevolgen dienen de volgende algemene richtlijnen in acht te worden
genomen:

e zowel negatieve als positieve effecten moeten worden beschreven;

. bij onzekerheden over het wel of niet optreden van effecten moet een betrouwbaarheidsanalyse

worden uitgevoerd of een 'worst case scenario' worden gebruikt;
. onzekerheden en ormauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in gebruikte gegevens moeten

worden vermeld.

Water
Beschrijf voor de alternatieven de gevolgen van de lozingen in de normale situatie en bij ongewone
voorvallen (storingen, calamiteiten) waarin mogelijk de werking en effuentkwaliteit van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) wordt beïnvloed.

Motiveer kort waarom de effuentkwaliteit van de rwzi (bij lozing op de riolering) al dan niet wordt
beïnvloed, bijvoorbeeld op basis van het geringe aandeel van de omvang van de afvalwaterlozing en de
vrachten ten opzichte van de totale hoeveelheid afvalwater die door de rwzi behandeld moet worden.

lucht
In het MER dienen de mogelijk optredende geurhinder en de mileugevolgen van de emissie van
vlnchtige componenten (koolwaterstoffen) te worden beschreven. In aanvulling op het voorgestelde in de
startnotitie dient tevens een beschouwing te worden gegeven over de uitstoot van toxische stoffen

(PAK's, organische halogeenverbindingen, Hg, dioxides et cetera).

Bodem
Geef de gevolgen voor het milieu van de emissies naar de bodem (zie §3.2.5). Geef aan op welke wijze
de gevolgen voor het milieu bij het optreden van de beschreven emissies worden beperkt, bijvoorbeeld
door bodemsanering.

Geluid
Het MER moet de toename van de geluidbelasting beschrijven langs aan- en afvoerwegen, afzonderlijk in
de dag-, avond- en nachtperiode.
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5. Vergelijking van alternatieven

Artikel 7.10, lid I, onder fvan de Wm:

Een MER bevat ten minste: "een vergelijking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwachten
ontwikkeling van het mileu met de beschreven gevolgen voor het mileu van de voorgenomen activiteit,
alsmede met de beschreven gevolgen voor het mileu van elk der in beschouwing genomen alternatie-
ven.

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten onderling én met de
referentie(s) worden vergeleken. Doel van de vergelijking is inzicht te geven in de mate waarin, dan wel
de essentiële punten waarop, de positieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit en de
alternatieven verschillen. Vergelijking moet bij voorkeur op grond van kwantitatieve informatie
plaatsvinden.

Bij de vergelijking moeten de doelstellingen en de grens- en streefwaarden van het milieubeleid worden
betrokken.

Bij de vergelijking van alternatieven dient aandacht te worden besteed aan:

. milieueffecten (compartimenten water, bodem, lucht);

. doelmatigheid;

. energie- en chemicaliëngebruìk.

Hoewel dit geen verplicht deel van het MER uitmaakt, beveelt de Commissie aan een indicatie te geven
van de kosten van de verschilende alternatieven.

6. Leemten in informatie

Artikel 7.10, lid i, 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 milieutoestand en autonome ontwikkeling daarvan, resp. van de milieueffecten)
ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens. "

Het MER moet aangeven over welke rnilieuaspecten geen informatie kan worden opgenomen vanwege
gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet worden toegespitst op die mileuaspecten, die
(vermoedelijk) in verdere besluitvorming een belangrijke rol spelen. Op die manier kan worden
beoordeeld, wat de consequenties moeten zijn van het gebrek aan milieuinformatie.

Beschreven moet worden:

. welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is;

. in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten in informatie;

. hoe ernstig leemten en onzekerheden zijn voor het te nemen besluit;

. de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit.
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7. Evaluatieprogramma

Artikel 7.39 van de Wm:

"Het bevoegd gezag dat een besluit heeft genomen, bij de voorbereiding waarvan een milieueffectrapport
is gemaakt, onderzoekt de gevolgen van de betrokken activiteit voor het milieu, wanneer zij wordt onder-
nomen of nadat zij is ondernomen. "

De bevoegde instanties moeten bij de besluiten aangeven op welke wijze en op welke termijn een
evaluatieonderzoek verricht zal worden om de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende
effecten te kunnen vergelijken en zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. Het verdient
aanbeveling, dat de initiatiefnemer in het MER reeds een aanzet tot een programma voor dit onderzoek
geeft, omdat er een sterke koppeling bestaat tussen onzekerheden in de gebruikte voorspellngsmethoden,
de geconstateerde leemten in kennis en het te verrichten evaluatieonderzoek.

8. Vorm en presentatie

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling van de alternatieven. De
onderlinge vergelijking dient bij voorkeur te worden gepresenteerd met behulp van tabellen, figuren en
kaarten. Voor de presentatie beveelt de Commissie verder aan om:

. het MER zo beknopt mogelijk te houden, onder andere door achtergrondgegevens (die conclusies,
voorspellingen en keuzen onderbouwen) niet in de hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage
op te nemen;

. een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een literatuurlijst bij het MER op
te nemen;

. bij gebruik van kaarten reeent kaartateriaal te gebruiken, topografische namen goed leesbaar weer te

geven en een duidelijke legenda erbij te voegen.

9. Samenvattng van het MER

Artikel 7.10, lid 1, onder h van de Wm:

Een MER bevat ten minste: "een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft
voor de beoordeling van het milieueffectrapport en van de daarin beschreven gevolgen voor het milieu
van de voorgenomen activiteit en van de beschreven alternatieven."

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en insprekers en
het verdient daarom bijzondere aandacht. Het moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede
afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven,
zoals:

. de hoofdpunten voor de besluitvorming;

IJ de voorgenomen activiteit en de alternatieven;
. de belangrijkste effecten voor het mileu bij het uitvoeren van de voorgenomen activiteit en de

alternatieven;
. de vergelijking van de alternatieven en de argumenten voor de selectie van het mma en het

voorkeursalternatief;
. belangrijke leemten in kennis.
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1. Brief van de commissie voor de milieu-effectrapportage d.d. 18 juli 1997, waarin ZIJ haar
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2. Kennisgeving in Staatscourant nr. 93 d.d. 2 ¡ mei ¡ 997
3. Lijst met inspraakreacties en adviezen

4. Inspraakreacties en adviezen



~~'C(êr;\lleU
commissie voor de milieu-effectrapportage

Aa het College va Gedeputeerde Staten
van de provicie Gronien
Dient Ruite en Mileu

Postbus 630
9700 AP GRONIGEN

uw kenmerk
97/6.790.d. RM

uw brf

d.d. i 6 mei 1997
ons kenrn
U493-97 !Vn/bh/882-32

oner"'
Ad vor richtljnen vo het mt-etpo UItb be-
dtet oUehoudede aJtoffen Nort
Rcer Ie DeJI

dosnr.
(030) 234 76 50

Utt
18JuU 1997

Met bovengenoede brief stelde u de Commie vor de mieuefectrpporte (m.e.r.l in de
gelegeneid ee advies voor richtljnen uit te brenen voor een mieueffecpport (MER) ten
beoeve va de belultvrmg over Uitbredi bescapaciteit oliehoudende afstoffen
Nort Refer te Delfjl.
Overeenkomsti arel 7.14 va de Wet mieubeheer (Wml bied ik u hierbij het adves va de
Commssie aa.

De Commssie hoopt met haa advies ee constrctieve bijdre te leveren aa de totstadko-

mi va de richtljnen voor het MER Zij za gaae vernemen hoe u gebru maa van haar
aabeveligen.

¡r Çvv--J
i

I
dr. J.T. de Smidt
voorzitter va de werkgroep m.e.r.
Uitbreidig bewerkigscapaciteit oliehoudende

afstoffen Nort Refinery te Delfzjl

Secretariaat Artur van SchendeIstraat 800
Utrecht. tel.: (030) 234 76 66
telefax: (030) 233 12 95

Correspondentie.adres:
Postbus 2345

3500 GH UTRECHT



Advies voor richtljnen voor het mieueffectrapport Uitbreidig

bewerkigscapaciteit oliehoudende afstoffen Nort Refler te De1jl

Ades op grond va arei 7.14 va de Wet mieubeheer vor het mieueffecpport over

Uitbreidi bewrkJscpactteit oliehoudende afstoffen Nort Refiery te Dejl,

uitgebrcht aa Geeputeede Staten va de provicie Gronien door de Coinsie vor
de mieueffectrpporte; namens dez,

de werkgoep m.e.r. Uitbreidi bekJscpactteJt oliehoudende afstoffen Nort

Refiery te Delfjl

de sectas de vorztter~t~ (t;L!Ç~-- -J1,:

drs. A.L. Vernooij dr. J.T. de Smidt

Utrecht. 18 juli 1997



HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES

De initiatiefnemer, North Refinery te Delfzijl, is voornemens de hoeveelheid te bewerken gevaarlijk
afval uit te breiden en de bestaande installatie aan te passen. Deze milieueffectrapportage (rn.e.r.)
heeft betrekking op de volgende activiteiten:

het uitbreiden van de bestaande bewerking van oliehoudende afvalstromen, waaronder

oliehoudende boorspoelingen, van 15.000 tot 100.000 ton per jaar binnen de totale vergunde

bewerkingscapaciteit van 400.000 ton/jaar;
het in gebruik nemen van nieuwe additionele technieken voor de bewerking van oliehoudende
afvalstromen. In de startnotitie worden genoemd: andere destillatietechnieken, ultrafiltratie,
chemische scheiding met flocculanten en slibdroging;
het vergassen van oliehoudende afvalstromen.

De Commissie m.e.r. is van oordeel dat in het Milieueffectrapport (MER) voor deze activiteit in het
bijzonder de volgende onderwerpen aandacht behoeven.

In het MER dient aangegeven te worden voor welke onderdelen van de bestaande installatie
veranderingen optreden.
In de inrichting kunnen partijen oliehoudende (gevaarlijke) afvalstoffen worden bewerkt met een
sterk wisselende kwaliteit. Aanbodstromen dienen derhalve te worden gespecificeerd qua
kwaliteit.
Een beschrijving dient gegeven te worden van het monitoring- en meetsysteem ter controle op de
emissies naar lucht, water en bodem.
De huidige installatie wordt uitgebreid met een vergassingsinstallatie. In het MER dienen de
acceptatiecriteria en het energierendement van de vergassing te worden beschreven evenals de

kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van het geproduceerde stookgas.



B:iGE 2

Keimgevm Vl de IitmCltitie in Stuuemmmt nr. 93 d.d. :U mei 1997
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Bijlage 3

Lijst van inspraakreacties en adviezen

NR. DATUM PERSOON OF INSTANTIE PLAATS

I 970624 Waterschap Hunze + Aa Zuidlaren
2 970623 Waddenvereniging Harlingen
3 970709 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Groningen
4 970527 Bezirksregierung Weser-Ems Oldenburg

5 970702 Landkreis Aurich Auricli

6 970623 Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Den Haag
Milieubeheer

7 970619 LAR Rechtsbijstand Den Haag 

8 970709 Bezirksregierung Weser-Ems Oldenburg
9 970703 Landkreis Leer Leer

10 970605 Provincie Friesland Leeuwarden



Waterschap HunzeC/a

Provincie Groningen
Dienst Ruimte en Milieu
Postbus 630
9700 AP Groningen

CORR.NR. ONT:
,

¡; ,,-- AF.:
\, "t_. ..

IfiG. 30 JUN 1991
-

KlS.NR. $I.
-I. ' " I IJ IN., .. ~-

Annerweg 32

9471 KV Zuidlaren
Postbus 95

9470 AB Zuidlaren
Tel (050) 402 28 00
Fax (050) 409 04 07

Douo
24 juni 1997

Iln)
On ke
18821574.97
UWbr
97/6.790,b, RM

---
mw. I.E. Menger~
050-4022861ei

startnotitie m. e. r. North Refinery

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, betreffende de startnotitie
m.e.r. North Refinery, berichten wij U het volgende.

In de ~tarLnotitie wordt in § 7.1.1 vermeld dat North Refinery momenteel
over een Wvo-verguing beschikt voor onder andere het lozen van hemelwa-
ter, drainagewater en huishoudelijk afvalwater op een ten zuidoosten van
het bedrij f gelegen hoofdwatergang . Verderop wordt vermeld dat het hemel-
water ook in de toekomst op het oppervlaktewater zal blijven worden
geloosd.

Het waterschap is met name geïnteresseerd in de te lozen hoeveelheden
water in verband met het peilbeheer en in de kwal i tei t van de te lozen
hoeveelheden water in verband met eventuele toekomstige bagger~erkzaame-
den. Daarom verzoeken wij u in de m.e.r. op te nemen welke hoeveelheden
water er van het terrein van North Refinery worden geloosd op oppervlak-
tewater in beheer bij het waterschap en wat de kwaliteit van dat geloosde
water is. Ook verzoeken wij U op te nemen wat, met betrekking tot de te
lozen hoeveelheid water en de kwaliteit daarvan. het verschil is ten
opzichte van de huidige situatie.

Wij vertrouwen erop U hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
het waterschap Hunze en Aa,

,Of
voorzitter.

,.,. ~";"'.
secretaris.

Nederlandse
Waterschapsbank: NV.

6367.53689
Postbank 6990860
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Waddel1vereniging

'b
l)
l\~':

GooeputGirile Staten vin Groniiien

pil Dienst Ruimte en Milieu

F'ostls tl
9700 AF' (3RONIOOei

24 JUN 1991100.

N

Da Gr~, 23 ju i 991 K~9706

Oncef: sUlrmliti Mê Nor FlflMf

GMd~,
GrHl wi de Wl!vereninin en. ~en maken ni lW~ \i de
_ in ~ Sttiti in Mt iu VII Mt optlll vin ee MER ti~w \i de ui1l1 \i Nor Ref.
Nor Ref is ~ de ~ vo de ~ II geVU aM
ui tl brei \i 111.00 to pe jM to 100.00 1* jM.

1M ~ er ker VM ~ da in Mt MER .rllMi mi WO ~"
me on Mde Mt lontwI-M~~ Gevlljie AMIteffM 11.

1 Gê Mt fl cm No RefilO di glllgM is ll de ra II de W~
ed wi Mt oo II ~ cm de F'B Nc W~ (19941 el ~
de _ Mt ~ VM Mt MER VIct ~' 111 Mt MER mluigell Iltl
VIde ilM oø Mt hi ~ ~ilslll.

Nor Ref' is ~ OO ee delI de "¡¡onto1fll. W ~lIui
~ Ou, weliuD in Po~ el tlVHrljlt aM VIdM ~.
Wi eitl Mt II bl cm in Mt MER Md wodt ~ oø Mt in Mtwrdn VI Ba Meg~ '~'. Di beins ~ vut cm ~al in
PI~ mõ w6de WfeM in Mt ia 'A Mt is on. He oø gre sd
vereren van ~al . do No Reti ~ue el . grllof 001l . dat
lIfiOOSti is ui het Ilitenlanc, kM ma di beins li gtlPIIl VClt _.
WIj zi ven maniii cm in het MER uittlbrei Hndcht bestll fl woden Hn de
Ilt de inl1 '1I~ ~lIlsto1fen ~rd gM trlll\si's iike h4t lItrooen

_ ven calamiteien. Hie zii _iiuncacht moen worde bestll ll de risi's
die verten Zijii aan het transpo van gevH!ijk afval 

over de WI!IlGi.

Het Mer behort ons inziens ook inzicht te geven in de samenstellng van de moelijk
te verwerken stollen doo Nor Refinery. In de startotie wordt geslloken over
"llcceptatiriterÙl.. Het MER lIt inzicht geven in dezeacceptatiriter, zowel
van het bIrijf als van het bevoed geZlg.

In de sUlrtotie is in 4.2.6 ingegaan op cle wlItlirzuivering. In het MER behort

VOOtrat i618
Pos-tc
_ Al HanlniEn

Tolt (0517) 41 55 4"

Tel !o17) 41 79 n

~1Tz6,9S
AI-A 47 41 50 )8
KwI i. _7\

V~Gtin..:~7
,ni M Giiiso"
Tol (050) )t Z4 \1
T~ !ool )1 39 03Z

(

Do Wadden",,.niging

U.n zj rar doel her
woddeng.bied t.
~sd_n .n te
~htn 'Ir
geMraIe na ons.
li dor dn ""

potike lobby.

~i._ïn..ding.
juridische acties.
voorlichting en



Waddeniiereniging

_ inzage te worden gegeven ¡nhooverre deze wateruivering (PACT-PIoces) voldot aan

de _ttelijke eI$n (bbt) en welke eventuele exta maatregelen noozakelijk zijn om

waterllissÍ4s tegen te gaan.
PIau! lit ingaan oø Müegel om waterverontreiniging te voorkomn, is li van
beang da li MER eve/l ingaat oø de ~n tot de beperkin van
lutMlÎe. Met be~ tot iekveze Ï$ ~e va toess Vli KW
200. In Ilt MER mo Ml Olze meing ui~ wodl beschrew wee
~ in li kade va KW 200 wodl ~ om Iuli te
1I_ dl we tf bepeen. ~ vi wi li Vli beang dat lit MER
oo ir ~ ande sys_ om luht~ te 1Iom. Hie lun wode
gell NI ee in 11 in 1992 do Eten W. va Dejl voogehreven veyS-. ti.
w~ 1f00wen er oø dat u dit scrijven nadrukkelijk beiillt bi lit oølltelle van dil
rihtlij .
Hoollen,
Wllódlviireniging,

,b.~.~ ~

. drs. O.A. StOjpe~rii

i
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~rO!:
~)0032

9700 AA Groo~
fo: OSO . 599 23 00

Fax 050 . 599 2) 99

lli~rli:~len6
9726 AD Groni"9

Aa he ~ va GS van Gro~ ING
T.av. de ~ Ruime en Milieu .
Poslt 63
9700 Ai Groingn..- .... -

i l:;. ftTI

10 JUL 1991
i
!

I

lcmru:lbouw, 1'Hlltuurbeheer

en visserij

lI br \1
16 mi 199

..-
WI3l l.

_Ol
SI jul99~

--
W/f79.l. AM

OlIU..'~ lÆ ui_ig C' '''-19~aM dc No iw
-

23

Si bm va 16 me 1997 he u mij in de ~ geel vó 23 juni 1997lI Wt te ~ CM de \l de MER Vt t. st rtltfijnen. Telefon
is do ij Mer L K!r va mi Oini me de tw W.H. Deni Oie~ da ik mi lI in we 28 zi ~
De sIll ge mi aa to he \I iM ac

De ~ ~~ in MI gr ~ vade~ va
de oig en ber1ig va ~ aM..Oit ~_~ gellge is UI
OW~ef in he ha~ va De. dire gr UI het sytee
va de OoadN ac ik het va li dat in he MeR uigereid WO
ii op moke effecen di de ~ Iw ~ op de kwitei va di
syee Mei hel 00 hi he ik UI de ~ za:
. Er di in t. 'N ~ in de aa en de ~ va de

stoffen di bl de verslle alerntin vi _lef. bo en iu word
ge. ~veljk uitgetoten. Hiert ac ik hel vora va bela dat
inel~K word ge in Iimi deze /Qzinge rep. uilotingn ir
he op hei Eems.Dolaesluum

I'. Er di iile IIn op _I de cumulatieve bijdrage va de voorgri aceit is in reti tol de re !:an emss vanuit hetI. ii~. He MER dienl aach Ie beled aa allernlÌen mei mindr hoe
emis
Het MER diel inziie versffen in de molijke gevoen va cala.
leiten.!n vert hierm fijld het mij zil1l om de OIQ va de
opslagcaceit in de behrjvf1 van de rielijke mmeueffecen te

, betrekkn.
. Ik ga er vauit dat er een rrt milieuvrindelijk alerntief word uitgiiwerl,

warbj hat weddenecsysteem het minst word belat.



971391 uwec: 11 jI 1997 2

.. 'e;, -- - - -

r enlolle wil ik u er op wijzen dal, indien ui! hei MER blijkt dat er sprae is van
effekten op het Sttsnatuurmmem Waddnzee en/ol hel Bescerm. en
Sttsnatuumiumem i:!lard, vor de vorgnomen uitreing ook een
vargunni in he kader va de NatuurOhemiil1l is vereis!.

(
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Ik~~_ .¡i. 2el08~ 64ilrbmgi4lro~
W_r-!mii

Prvln Gmnl~n
diet ro¡~ en mi~
W.H. ~Mrt Dnnt

FlU 001-5 31649

. _..
Him Heidri.

1I~""_..
Nr.971e.700,e,RMi

-. %o (i Ii _ ~ ~ (01) 79
2Cl1.~1S 2100

~
27.05.1997

M.e.. ~ ~it v~g ~ afal do Nor Refne, ~

FOr d1~ ObeHrun de ~ fC ~ O.l1. Plnuli vo 16.05.97 clanke ic IhM.

Ca fQ di Plun ei U~~~ (M.E.R.) eroo is i5 de Eide~~U~~~deK&~
de N~. de ~Sl~~, de UI N~ i. de UI
NoI1WMtalen" ~GI. 0t ~ di ~~ ~~de~~,(Ul..de~8E~ng.m~bemi
de ~ we rgwe U~ in ci Sundtepk"k ~ möld
$i. Di ~ \W ~ inso iN ~ übeti da. Øi ~~.
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Startnotiz zur Umweltverträglichkeitsprüfung far die Erweiterung der
North Ref inery

Sehr geehrte Damen und Herren,

von der Bekanntmachung der Startnotiz far die umweltverträglich-
keitsprÜfung zur Erweiterung der NQrth Refinery haben wir Kenntnis
genoiien.
Der Landkeis Aurich iet als Insel- und KÜstenkeis und unittelba-
rer Anainer des Ems-Dollart-Bereiehs ven dieser Maßnahe betroffen.
Es kann z~ jetzigen Zeitpunt nicht abgesehätzt werden, in weleher
Weise der Ems- und Wattenbreieh und die Atmesphäre ven der Bearbei-
tung der 100.000 Tonnen gefählieher Abfallstoffe betroffen iat.
leh bitte, mieh daher im weiteren Verfahren mit allen Unterlagen als
"betroffene Koiiune" zu beteiligen.
leh wäre Ihnen sehr dankar, wenn die Unterlagen in deutseher Spra-
ehe vorgelegt werden könnten.

Mi t en Grüßen
In

eils -
Ltd. Baudirektor

l(ori.. 0I (,Slkas Aunc
j(f''sal"~ A..I'.I(Ot~t 91027 ¡su 2ß5iOSOj
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Ge coeg
Bij im d.el. 16 mel is do on olltven de stlm vu NOn Rdlii Rdlii ei Traclnii
Holla (1- te - NOn Rel'll) te '-li ÎI ver lI be. v~ !c IItbiliii
vu de Iieeel te ii ei "_ri ~u afalofei vu 15.00 io lI 100,00 io pe
jaa el IIreli vu de inslatie met adctl tedeka.

Ee v~ !iiolie de Wet ~ m ei lP "U aiel 8.3 vu de Wet II~
(Wm) pm ~ af~ei Iaei de Ml ll "er ~ ~ ~lriiei te ~
"OO irimir be mi llI be al bE im bi. m vu be Mi. Ui de sttl Iila dat!"or Ret o~ ~m al bE ia bij!ae m vu be lvb lloe ol .._li te
"oe:

li Ii"enri vu oi~ Iipiiig ol ~ bo lP ii llvb, bilae m.
c:ep i oo $);li Ii..enerei vu oIelet atalofei lI ~ vu afge..eril oi ~
Itæ. vu vmimiwgde ~ of vu II~ vu olie waer es sl alollii li ole- en
sllbscclen WUn"1U mi !iinclitl WU ~ ei liel..er..am~ au Vimui.
~ el ii ww vii zk omdo (hb, bij!ae m. ~e 1 oo 9);
li clilum vu vloeiba lioo_teofes a..b. Cl~e i Olde 1);
li veriiet ol op MC wize ~ bddel vu afallTen, duller ri ~
pa iicliti.. voo li bewerem. venera! ot veneiges "U vertrewgde iP ot vu
~al al bed ia catege 1. Gli IS (hb. bi. m. Cleg i oode %);

voo zover li iievlte afaloflaa be.
Gam ina !ikkmld bij de Viqll&Jedll ii ij gebru vu de gelegelelcl ad we
te b~ iiie de ..as Ie stellai ri_.

SUl u.eldinii vu li geselde 111 de ~ie wor bet volg~iie oiiemer.

Tm uweu vu de iecliebfl dlmaa de vol~e asei ia de iitliJliei te wonet lleeeoei:
de Iiveneriiisedeker cleim coiifol' de syemtiek zo Is vasesd in lid M-Ja.
repl gevaijke afaiolTei n (M..A m Ie WO getoe WU de Ilwm~ai
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een omshrijving van de Iierkoms, aard om saensiellng en cle Ie verachte OOveelheden

gevaarlijke afvaloffen die in ieder be/vmomungsinstaUatie eii iii hee bijzoncler cle veriasings-
iiiUatie. ..ord verer;
eeii omsliviiig vai de be/verwmuligsinsiaUatie. cle oiiderliiige reties tll de be/verwer!Jn-
sinslaties (liijvoorid mede ii de vor vaii ee proe:hema) en per bE/venveringsinstalla-

tie de s¡illcaties vu de lii, en uJgande stromeii.

lp bais van de Iiuidlge verUlllllig vall :'Olh llelien is bet ioees dat het bij de zuivering van

ifval",ater vrikoene slb ei de zwar fiie afkomsig uit het ceiitrifugepr. voor wver deze zill
lOt.ta li de lier vu gevaarlijke livalsolfei. do NOlIi Reflii ..orm ii ii be
irtoniui. ii de ~ti 1Ocm edter iieield dai :'or Retiler ii¡ii gebruik maa vu de
¡nndsoffen \Over zi lil! (¡igiii 1%). Verolgtll stt op ¡igiii 20 'ereld dat de prfor-
illiw ..orden ~oe met sioooUe/psle. Uit be vooriaande ..ord opem dai Noftli Reliii (
liet vooniemen is be ver~ vu (gevaaijke) afaloffen ii !I ~fonui te roliliiiuere. ii
ie ME dimt duidelk ie ..orden iwgegeveii ii hoer Nor R~ liz.et vu de irm vin
gevaaijke atvaloffef al vergen bnnof in de promul.
lnleii Noftli Rel vooem Is clez aciviteit (let vermMm ii !I prfonuis van afvaiof.
rm allomlg vu de ii/vererg vu ¡ievaaijlu iivalsoffm die We vol lW de gelcleiide
~radsots¡iiicatles) Ie cotlnuerm. dlenl in be MER liern aadacht Ie wordm gelinkei. ii cit
leval ver ii u de volgeae V'gm in cle riditlijll op Ie _en:

Inclit dis Ie won ~vm ii de aa m _~dl vu de ~ijlie ~ei (al
da We ns v~ die Ier verraii w~ ~ li be pronuls. Met _me
dien llnc Ie ..ordm ~ee au be Iiee. PCl!'So, llV&, vW¡i" "'ter- en
~¡ineit~e.
Emises dI Ie ~ geoe au de ~ rijna; opei ..cm dai oi cle
ver~ vu ~lu afvaioffei ii tini Rltlin 9467/EG !ien de verra-
cI vu lIE"aalie al'olfei van toe¡m~ Is. Spe ai dlt li te pan WW cle
emisies vu dliine miij de eiisen Vll 0,1 ne/m' voo dlxi lI ..~ name-
stred. Met bel' toe de bnndofs¡il'c:es wi ii u ver atetem op de voo-
men wizigi vu be Wim. liei NOlIi Rei'ii voomeem Is al'alotei met ee ii

geeehaite qer da 50 mii 111 te zeei 11 cle wiziiPng Vlm bet Wim, dleM de stol'ei ie
..oren aaiien U afalffei en ni al braoffei.

Ik veraclit u hiermed vol~nc ie bebli geiIiComiee.

Hoopcliimd,

De miniser vaii Volksliuiesiim. Ruimie!jlle Ordening ei ~Ileuilee,

voor de:
de plv. dii-eur-genen Milieubehee,
o.I. cle dire..r ..tvol'en.

mr. W.J.K. llrugi
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!llt.ft Maatsch3p Venuis.Fliepma

Geacht College.

Tot mij wendde zic: de Maatsch3¡: Venhuis.l'iepma, gevestigd lIan de Klooter.
laan 21 te Famisu Naf aanleiding van uw kennsgeving startotie Milieu Effec
l'apl)age ten behove wn uil:eiding NOl Refinery, eveneel' lIew~d te
Farmsu. Deze starotitie.die ter inaige ligt tot 23 juni a.s.. heb ik inmiddel$ op
mijnwrzoek toegezonen gekregen.

(
(

Cliênte exploiteert een agiairisch bedrijf aan bovengenoemd adres. dat bestaat uit
wonng. bedrijfsgebowen en landbouwgronden, waaro£) tevsns vee wordt
gehouen. Het bedriif Í$ 1I1dWl gelegen in de nabijheid vlin NOI I'efinery. Dit
bedrijf Í$ blijkens de startnotitie voornemens de hoeveelheid te bewerken gevaarlijk
afval iimienlijk uit tel:eiden en wel van 15.000 tot 100.000 ton per jaar. Een
meer dan ver:uisvouiging.

Cliënte wil gaarne van de gelegenheid gebruikmaken opmerkingen te maken met
betrekking tot de te geven richtlijnen.

Exra aandacht verdient de veNliling van lucht en de daarmee samenhangende
geurverspreiding. In de huidige situatie is op het bedrijf van ~iegélmatig
,llil b.aiide olielucht te ruiken afkomstig van North Refinery. Met name is dit het
geval bij de windrichting Noord./loordoost. Daarbij maakt dag en nacht geen
verschil en is de geur evenzeer op zaterdag als door de week merkbaar C.c¡.

ruikbaar. Voorkomen moet worden, dat de enorme uitbreiding van gevaarlijk
afval bewerking een toename van deze vorm van luchtvervuiling met zich mee.
brengt. Er zou veeleer naar een afname moeten worden gestreefd.

LA..A. A£OlTSBUTANQ N.V., ScVOnG641~ a ~n KT Oen HS/l. IClo I) H44 i'. 270614.
&Nen; Po.tbe. 21.'1..i1. ~ P~.ll $3.37.03.427



LAR Rechtsbijstand

Wi, 2:
.., 19 juni 1997-,

De huidige situatie kent al de nodige geluidsproduktie, overigens niet alleen

afkomstig van NClh Refinery. CliÈlnte vermoedt, diit het lawaai, dat zij te verduren
heeft. tegen de toegestane geluidsgrens aanzit, zo deze al niet wordt overschle-
den. VoorKomen moet worden, dat de uitbreiding van activiteiten van NClh
I'efinery een toename van lawaai met zich brengt.

Met betrekking tot de afvoer begrijp ik dat dit (vooralsnog) geschiedt via het
oppervaktewater. Dit oppervaktewater dient ook als drinkwater VOOl het vee van
cliënte. Oe richtlijnen moeten er in voorzien. dat het water geschikt dient te zijn
om als drinkwater dienst te doen.

Erop vertrouwend. dat u bovenstaande opmerkingen in de op te stellen richtlijnen
meezylt nemen, verblijf ik.

hoachtend,
!.F! Rechtsbijstand

mr.J.~
,

(



F)
~.~ ""- . it.. . is.Ol et ...

DNT ¡; Iví
AFD.:Prvlnd G'gen

(flenst I'~ ~ ml*i
W.H. ~art en/'

Fax 0031-5 316432 ~.~

ING. 9 JUL 1991

KI.NR. BUL-I. . . ( N
. ---

HMnH~..~..--..
Nr. 97/$.98.a.RM

-:- ~ bo ~ "' Qi oI~) 1l
201.-055018 2150 OI.Dl..

0$.01.1991

(

Ci A~I' ~ ~Wl~ 8lde i.~ uM ay de W~fæ ~ ~
~ in ck Oo~ ~~ \M~ ay~ W~~ du
in N~~ zu \l~ reile 31 Nat~ N~~sisd$ Watt~ ~
i$unM~.
Soem ~ An uf\ Abtl'pM \' ~ S~ bz. dcr ~~Wi$puk ~ Sd
4iol. wirc vo ~ ~ d4 8eai1llsk~ au ei ~ ~kQ
dY de S4VGel iilJ~. es wiren da Unlflming dci Havl'l$ikoi un
F~~~ f( du Emdst\ l. die angrMi~ Sdw~te (in$bes~re
Natilpafk N~luj~ Watenm~) "om~n.

--
Ol¿'¡ h'YS1
~T'*tI ,." Ai.k."t~1Jiøæ ~ Ct lØ Oa ar

141:iii Ui

'-
r.') ""1O1)~

P ""I,Q~'foi..J'.ae%l~,-
2 $ 8Q Aa 4l

Ot UU'" Z i Ir t \I..~
~ O1$'tOLa &1W: *l. æuaaGf
~... K..ws re la~cB~S'4i
.. '$ SO _ ....:L Wlli

~~, 'OS "a'Ø~



. :2 .

EJN einen ~~mt¡j~rbld ~Iidnd Zusam$fsNung deBll Ul'lt.Mlgliek~

ii. ~ MI Tail&. di. Au$Wl'lJ~ aul d~ii Gebit umlltebe. bield in die càlJ-

ll~ ~ %l ü~l'tziin.

~ 'M~ ~~rsre$(~ VeriafM ~e aul Gf'~ de "E~1I %lf Qf~.
~ U~Ii~ %'~ de KOfigid cà N~r1ar. ~
&i*~ DeWdIM, Mm!. N~$M i. ~ I. ~Wmfak.
~~ Umdi Mdc:Em~~~AU31.~ ~
~ ~!d Md F~ ~ U~lt~!iel~~. ~ VO ëMit
~ V~, mI ml I(II: ~ Id ~ lI CW1' eh ~ ~M
1:nn 1* OOI' ~ omll AIJIeYl ~ $Q.

Obe eh ~ som. ~ ~ dk Emooi$siO (emOo.V~) ~ de Un~i~~~N~¡sd~lIH1~~
\M~..

Mi ~ GI'
ImA~

/h(~



provinsje fryslân
provincie friesland.

postbu~ ~o j .!O
8900 hm iee~w.iden

lWteb.ihm.irkl 52

teiefoon (058) .!92 59 15

(defa.\ (058) 292 Si ::5

Bet College van Gedeputeerde Staten
van de provincie Groningen
T.a.v. de heer B. Sieben
PoØtJ:lIll 630
9700 AF GRONINGEN

OOR

~2ò
DNST:

AFD.: I1T

IWG. 06 JUN 1991

KLSS
- /.

Leeuwarden, 5 juni 1997

Onø kenmrk
Afdeling
Toeøtel
Ow kenmrk
Iljlage(n)

MO/97-63124
, Milieuvergunningen

. . . . 335/S . Akerman/M
97/6.790,b, RMT

. -

Onderwerp.
M.e.r.-uitbreiding capaciteit verwerking
gevaarlijk afval door North Refinery;
ter in£age legging Starnotitie.

Op 20 mei 1997 ontvingen wij van u de Starnotitie voor de ii.e.r.
'uitbreiding capaciteit verwrking gevaarlijk afval door North Refinery'.
Met de begeleidende brief stelde u ons als adviseur in de gelegenheid om
te reageren.

Op grond van de verstrekte gegevens bestaat bij ons niet de behoefte om
te reageren.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

voorzitter,
~~~.I.~oco::riffier.L£~ litJ~Br-

i
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Startnotiz ziir UmwelterträglichkeitspnJiing für die Erweiterung North Reflnery

Ihr Schreiben vom 20.06.1991

Sehr geehre Damen und Herrn.

mit Ihrem o. a. Schreiben haben Sie mir die Startnotiz zur Umweltertrâglichkeitspfung fOr die
Erweiterung North Refinery in F armum zur Stellungnahme zugeleitet.

Im Rahmen der zu ersellenden Umweltertrâglìchkeilsstudie is detaillert zu untersuchen, welche
Schadsoffe in weleher Menge an die Umwelt . insbesondere Lult und Wassr (Dollart).
voraussichtlich abgegeben werden. Zu beruclichtigen sind dabei auch die bereits vorhandenen
bzw. die nach den bisherigen Genehmigungen mõglìchen Emissonen.

lch bitte, mir zu gegebener Zeit ein Exemplar der Umwel1verträglìchkeitssudie zuzusnden.

~freundlichen Grußen
Iln AuflragI'il

Rase ~

Sprederten: motags bi fr~ 830 bis 12:30 l,hr
Serte 1 voo 1




