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Geachte College,
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffectrapport
(MER) ten behoeve van de besluitvorming over de thermische reinigingsinstallatie voor
teerhoudend asfalt granulaat en andere afvalstoffen in de Eemshaven.
Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies
van de Commissie aan.
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik
maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde
richtlijnen krijgt toegestuurd.

Hoogachtend,

drs. L. van Rijn-Vellekoop
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
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1.

INLEIDING
Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. is voornemens een installatie op te
richten voor de thermische verwerking van 200.000 ton teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) en 400.000 ton verontreinigde grond en andere minerale afvalstoffen per jaar tot nuttig toepasbare producten. De installatie zal worden
opgericht in de Eemshaven. Op gron d van categorie 18.2 en 18.4 van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is deze activiteit m.e.r.-plichtig. Daarbij
wordt een variant overwogen waarbij grondwater onttrokken zal worden uit
dieper gelegen watervoerende pakketten. Op gron d van bijlage 8, categorie
11.1 van de Provinciale Milieu Verordening van Groningen is deze variant
m.e.r.-plichtig. De m.e.r.-plicht is gekoppeld aan de vergunningverlening in
het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en een melding of vergunning volgens de Gron dwaterwet. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen zijn
in beide gevallen het bevoegd gezag.
Bij brief van 24 oktober 2005 is de Commissie voor de milieueffectrapportage
(m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de richtlijnen
voor het milieueffectrapport 1 . De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in de Staatscourant van 2 november 20052 .
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3.
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder
in dit advies ‘de Commissie’ genoemd. Het doel van het advies is om aan te
geven welke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het
milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen.
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4,
die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen en heeft deze betrokken bij het
opstellen van het advies. Daarbij heeft de Commissie bij het opstellen van het
advies de vergunning(aanvragen) geraadpleegd voor de activiteiten van Theo
Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. in de Eemshaven5 .
De Commissie is van mening dat de startnotitie en de vergunning(aanvragen)
al veel voor het MER relevante informatie bevatten. Dit advies richt zich vooral op die onderwerpen die in het MER, in aanvulling op hetgeen reeds in de
startnotitie is vermeld, nog na der aan de orde moeten komen.

1
2
3
4
5

Zie bijlage 1.
Zie bijlage 2.
De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3.
Bijlage 4 geeft hiervan een lijst.
Gecombineerde aanvraag om vergunningen krachtens de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren, Theo P ouw secundaire Bouw stoffen B.V. Eemshaven, ref. nr. 03103R002, Ecd
milieumanagement, februari 2005.; Vergunning Wet milieubeheer, Theo P ouw secundaire Bouw stoffen B.V.,
Locatie: Kwelderweg 15 in de Eemshaven, Ten behoeve van de op- en overslag en het be- en verwerken van
primaire en secundaire bouw stoffen, Groningen 21 juni 2005, Nr. 2005 – 12.005/25, MV, P rocedure nr. 5836;
Waterschap Noorderzijlvest, Besluit vergunningaanvraag van Theo P ouw secundaire Bouwstoffen B.V. te
Utrecht., Groningen, 2 juni 2005, nummer (00189)1868.
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2.

HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het
milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor
het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:
Vergunde situatie en voorgenomen a ctiviteit
De voorgenomen activiteit gaat deel uitmaken van een inrichting voor de verwerking van secundaire bouwstoffen. Zonder de reeds vergunde activiteiten
kan de thermische reinigingsinstallatie niet functioneren. Beschrijf in het
MER welke activiteiten reeds vergund en mogelijk zijn volgens de Wm- en
Wvo-vergunningen, voor welke activiteiten nieuwe besluiten nodig zijn en
welke activiteiten onlosmakelijk met de thermische reinigingsinstallatie verbon den zijn.
Water en lucht
Beschrijf in het MER de effecten van de emissies naar lucht en water van de
thermische reinigingsinstallatie en de activiteiten die daar onlosmakelijk mee
verbon den zijn. Geef daarvoor aan wat de effecten zijn van de eventuele
gron dwateronttrekking en welke afvalwaterbehandeling zal worden toegepast.
Geef ook aan welke gasbehandelingen worden toegepast en hoe voorkomen
wordt dat kwik, PAK’s en dioxines geëmitteerd worden.
Samenvatting van het M ER
Het MER dient voorts een samenvatting te bevatten die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor de bestuurlijke besluitvorming. Hierin moeten de belangrijkste milieugevolgen per alternatief worden weergegeven, alsmede de
maatregelen om die milieugevolgen te minimaliseren en de effectiviteit van die
maatregelen.

3.

DOEL
In de startnotitie wordt beschreven, dat de initiatiefnemer momenteel nog niet
beschikt over een thermische reinigingsinstallatie en dat de locatie Eemshaven het meest in aanmerking komt voor de realisatie van een dergelijke installatie. De installatie wordt gedimensioneerd op het eigen aanbod van TAG. Op
basis van het energie”overschot” bij de verwerking van TAG wordt de installatie gecombineerd met de thermische verwerking van verontreinigde grond.
Op termijn is de voorspelling dat het Nederlands aanbod van met name TAG
zal afnemen. Gezien deze marktontwikkeling is het mogelijk dat de i nstallatie
op termijn voor de verwerking van andere afvalstromen wordt gebruikt. Maak
een inschatting op welke termijn het aanbod van Nederlands TAG kleiner zal
zijn dan de verwerkingscapaciteit. Geef daarbij expliciet aan in hoeverre verwerking van andere afvalstoffen tot de doelstelling (op termijn) behoort 6 .

6

Geef daarbij aan welke type afvalstoffen volgens de vergunningen aanwezig mogen zijn op het terrein van P ouw
in de Eemshaven.
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4.

BESLUITVORMING, HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING
Voor aanvoer, op- en overslag en verwerking van afvalstoffen in de Eemshaven zijn reeds vergunningen verleend5 . De voorgenomen activiteit gaat deel
uitmaken van deze inrichting voor de verwerking van secundaire bouwstoffen.
Zon der deze reeds vergunde activiteiten kan de thermische reinigingsinstallatie niet functioneren. Deze vergunde activiteiten staan niet ter discussie in het
MER maar moeten wel op een vergelijkbaar niveau als de voorgenomen activiteit beschreven worden zodat duidelijk wordt welke onderlinge verbanden
bestaan tussen de reeds vergunde en nieuwe activiteiten. Geef daarom in het
MER aan welke onderdelen reeds vergund en mogelijk zijn volgens de Wm- en
Wvo-vergunningen. Ga daarbij specifiek in op:
 de voorzieningen voor ontvangst en acceptatie van de te verwerken stoffen
inclusief:
o hoeveelheden, samenstellingen en herkomst van de afvalstromen;
o acceptatiecriteria, met name voor afvalstromen die zware metalen,
PAK’s en dioxinen bevatten;
 de voorzieningen voor opslag, afvoer en toepassing van de gereinigde producten;
 manier van transport (per as/per schip);
 de behandeling van afvalwater (zie ook paragraaf 6.2).
Geef in het MER ook aan voor welke activiteiten nieuwe besluiten nodig zijn of
de bestaande vergunningen moeten worden aangepast.
De voorgenomen activiteit moet daarbij voldoen aan de emissienormen naar
lucht van het Besluit Verbranden Afvalstoffen, Besluit luchtkwaliteit en NeR.
Geef in het MER aan welke randvoorwaarden deze besluiten stellen en of het
voornemen hieraan voldoet.
Geef daarbij aan in hoeverre de IPPC van toepassing is op (on derdele n van) de
installatie.

5.

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

5.1

Voorgenomen activiteit en alternatieven
In de startnotitie wordt beknopt aangegeven hoe de thermische reinigingsinstallatie zal gaan functioneren en welke (na)behandelingen voorzien zijn. Geef
daarbij in het MER:
 een nadere toelichting op de thermische verwerkingstechniek waarin onder andere wordt aangegeven welke afvalstoffen verwerkt kunnen worden
in de installatie, een onderbouwing waarom de thermische naverbrander
ontworpen is op verschillende temperaturen en een nadere onde rbouwing
van de verwachte verwijderingsrendementen voor zware metalen en dioxinen;
 een gedetailleerdere beschrijving van de werking van de installatie en een
processchema dat daarop aansluit; beschrijf het waterverbruik en
-gebruik en voorzie tabellen en legenda’s van de juiste eenheden;
 massa- en energiebalansen van de TAG-verwerking en de verwerking van
verontreinigde grond;
 de specificaties van de samenstelling van eind- en restprodukten uit de
thermische reiniging; geef daarbij aan of deze voldoen aan (de tijdelijke
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vrijstellingsregeling van) het Bouwstoffen besluit en welke eindbestemming deze restproducten hebben;
hoe bij de stationaire beregeningsinstallatie rekening wordt gehouden met
de weersomstandigheden, zodat een effectieve stofbestrijding is gegarandeerd; geef daarbij aan of an dere vormen van stofbestrijding (overkapping
of besproeiing met vastleggend middel) emissies beter kunnen voork omen;
welke mogelijke storingen in de installatie zich kunnen voordoen en hoe
die voorkomen kunnen worden;
welke bodembeschermende voorzieningen en maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat bij calamiteiten ongewenste emissies naar bodem of riool plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld opvangvoorzieningen7 ;
hoe wordt voorzien in re servecapaciteit of achtervang in geval van stori ngen of calamiteiten.

Daarbij wordt in de startnotitie aangegeven dat een variant overwogen waarbij
gron dwater onttrokken zal worden uit dieper gelegen watervoerende pakketten. In het MER dient voor deze variant de grootte van de grondwateronttrekking in beeld te worden gebracht.

5.2

Meest milieuvriendelijke alternatief
Ga bij de ontwikkeling van het meest milieuvrie ndelijke alternatief (mma) na
wat de mogelijkheden zijn om:
 de beschikbare warmte optimaal te benutten;
 de afvalstromen die emissies van kwik en dioxines veroorzaken te weren
uit de verwerkingsinstallaties8 of indien dit niet mogelijk is, rookgasreiniging toe te passen die specifiek ingericht is om de emissies van deze stoffen te voorkomen.
Volgens de startnotitie zijn twee naverbranders en rookgasreinigingsinstallaties voorzien. Ga na of het mogelijk is om de ontwerpconfiguratie zo te kiezen
dat bij uitval van de ene rookgasreiniginginstallatie overgeschakeld kan worden naar de andere rookgasreinigsinginstallatie. Deze variant kan als een
vorm van automatische noodvoorziening gezien worden zodat de kans op on gewenste emissies verminderd wordt.

6.

GEVOLGEN VOOR HET MILIEU

6.1

Algemeen
De startnotitie geeft een overzicht van de in beeld te brengen milieueffecten.
Deze kunnen in het MER worden uitgewerkt. In onderstaande paragrafen is
een overzicht gegeven van de daarnaast nog benodigde aanvullende informatie. Beschrijf de effecten van alle activiteiten die onlosmakelijk verbon den zijn
met de thermische reinigingsinstallatie en geef daarbij aan welke e ffecten uit
reeds vergunde activiteiten voortkomen.
Geef voor de verschillende milieuaspe cten in het MER de gevolgen bij normaal
functioneren van de installatie en bij afwijkende omstandigheden zoals bij

7
8

Zie ook bijlage 4, inspraakreactie 5.
Deze kunnen w aarschijnlijk met minder risico’s voor ongewenste emissies verwerkt w orden in specifiek
daarvoor uitgeruste installaties.
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opstarten, (nood)stop en calamiteiten. Geef daarbij ook aan of er grensove rschrijdende effecten te verwachten zijn9 .

6.2

Bodem en water
Watergebruik
Voor koeling en ter voorkoming van verstuiving is veel water nodig. Het regenwater van het eigen terrein wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Op jaarba sis is er echter een watertekort. Beschrijf in het MER hoe dit tekort zal worden aangevuld, bijvoorbeeld met hemelwater/dakwater van naburige bedrijfsterreinen, en/of met leidingwater, oppervlaktewater of (zout) gron dwater. Voor
de variant waarin grondwater wordt onttrokken moeten de hydrologische gevolgen en de daaruit volgende milieueffecten van de grondwateronttrekking in
beeld worden gebracht.
Afvalwater
Geef in het MER aan in hoeverre de oprichting en het in werking hebben van
een thermische reinigingsinstallatie gevolgen zal hebben voor de kwaliteit en
de eventuele lozing van be drijfsafvalwater. Beschrijf daartoe de afvalwaterbehandeling volgens de huidige Wvo-vergunning en de verwerking van procesafvalwater. Geef aan hoe voorkomen wordt dat uitgeloogde opgeloste gevaarlijke
stoffen in het procesafvalwater terecht komen in de bodem of riool. Geef daarbij aan of de afvalwaterbehandeling ook nog toereikend is als de thermische
reinigingsinstallatie in gebruik is genomen.

6.3

Lucht
Luchtkwaliteit
Beschrijf in het MER de emissies van (fijn)stof, SO2 , NOx, CO2 , PAK’s10 (gespecificeerd naar componenten) en zware metalen en geef de berekende immissie
concentraties van de installatie. Beschrijf daarnaast de emissies van de toename van het transport van afvalstoffen.
Volgens de startnotitie is sprake van dioxine en kwik in de rookgassen. In de
eerste plaats dient voorkomen te worden, door een goede rookgasreiniging,
dat emissies plaatsvinden. Als referentie voor de huidige stand der techniek
kan de rookgasreiniging bij afvalverbrandingsinstallaties dienen. In de tweede
plaats is het noodzakelijk om de bronnen van dioxine en kwik te kennen. Geef
daarvoor aan:
 uit welke afvalstromen deze stoffen komen;
 met welke hoeveelheid en regelmaat deze stoffen voorkomen;
 bij het spora disch voorkomen van deze stoffen: hoe de werking van het
rookgasreinigingsfilter gegarandeerd wordt.
Geur
Geef de geuremissie en de geurcontouren van de opslag en verwerking van de
afvalstromen.

9
10

Zie ook bijlage 4, inspraakreactie 3, 5, 6, 7 en 8.
Zie ook bijlage 4, inspraakreactie 4.
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6.4

Geluid
Geef de geluidsbelasting van de thermische verwerkingsinstallatie inclusief de
verwachten toename van transport en beschrijf de geluidcontouren. Beschrijf
ook eventuele maatregelen om de geluidemissie te reduceren.

6.5

Natuur
De Eemshaven ligt nabij de Waddenzee. Geef in het MER aan welke effecten
te verwachten zijn op dit beschermde gebied. Voor de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden geldt dat een passende beoordeling uitgevoerd dient te
worden, indien niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat de activiteit
significante gevolgen kan hebben. Kijk ook naar cumulatieve gevolgen tengevolge van andere activiteiten, waaronder bestaand gebruik. Omdat er onduidelijkheid bestaat over de vereisten11 , adviseert de Commissie om een eventuele passende beoordeling op te nemen in het MER. In dien uit de passende
beoordeling blijkt dat significante gevolgen niet kunnen worden uitgesloten,
dan dient de zogenaamde ADC-toets12 doorlopen te worden.

7.

VORM EN PRESENTATIE
In het MER dient recent kaartmateriaal met een duidelijke legenda te worden
gebruikt. Geef een plattegrond van de gehele inrichting, waarop de situering
van de diverse onderdelen van de reeds vergunde activiteiten en de geplan de
thermische reinigingsinstallatie is aangegeven. Op minstens één kaart moeten
alle topografische namen goed leesbaar zijn weergegeven die in het MER worden gebruikt. Geef daarbij één of enkele aanzichten van de installatie13 . Het
kaartmateriaal moet een zodanige schaal hebben dat het voldoende informatief is.

8.

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN
De milieueffecten van de varianten/alternatieven moeten onderling én met de
referentie worden vergeleken. Doel van de vergelijking is inzicht te geven in de
mate waarin, dan wel de essentiële punten waarop, het mma en eventueel
hiervan afwijkend voorkeursalternatief van elkaar verschillen. Vergelijking
moet bij voorkeur op gron d van kwantitatieve informatie plaatsvinden.
Bij de vergelijking moeten de doelstellingen en de grens- en streefwaarden van
het milieubeleid worden betrokken.

11

12

13

In de Natuurbeschermingswet 1998 staat in art. 19f lid 2 dat de passende beoordeling onderdeel kan uitmaken
van de m.e.r. De memorie van toelichting bij deze wet is stelliger, namelijk dat de passende beoordeling deel
uitmaakt van de m.e.r.
Dit houdt op grond van art. 19g en 19h van de Nbw respectievelijk in:
- A: zijn er Alternatieve oplossingen voor een project of handeling?
- D: zijn er Dwingende redenen van groot openbaar belang w aarom het project toch gerealiseerd moet worden?
- C: welke Compenserende maatregelen zullen dan getroffen w orden om te w aarborgen dat de algehele
samenhang van Natura 2000 bewaard blijft?
Zie ook bijlage 4, inspraakreactie 8.
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9.

L EEMTEN IN INFORMATIE EN EVALUATIEPROGRAMMA
Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen betrouwbare of volledige informatie kon worden opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Hierbij gaat het uiteraard om milieuaspecten die in de verdere besluitvorming een
belangrijke rol kunnen spelen.
De provincie moet bij het besluit aangeven hoe en wanneer 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 om in het MER reeds aan
te geven of er specifieke milieuaspecten zijn die geëvalueerd dienen te worden.

10.

SAMENVATTING VAN HET MER
De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en insprekers en verdient daarom bijzon dere 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:
 een korte beschrijving van het voorkeursalternatief, het mma en de milieugevolgen waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de hoofdpunten “vergunde situatie en voorgenomen activiteit” en “water en lucht”;
 een overzichtelijke vergelijking van de varianten/alternatieven ten aanzien
van de milieugevolgen en de argumenten voor de selectie van het mma en
het (eventueel hiervan afwijkende) voorkeursalternatief;
 belangrijke leemten in kennis.
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BIJLAGEN
bij het advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport
thermische reinigingsinstallatie voor teerhoudend asfalt
granulaat en andere afvalstoffen in de Eemshaven

(bijlagen 1 t/m 4)

BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 24 oktober 2005 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

BIJLAGE 2
Kennisgeving van de startnotitie in de Eemsbode en
in de Staatscourant d.d. 2 november 2005

BIJLAGE 3
Projectgegevens
Initiatiefnemer: Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
Besluit: vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer en een
melding of vergunning volgens de Gron dwaterwet
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C 18.2 en C 18.4
Activiteit: Oprichten thermische reinigingsinstallatie voor 200.000 ton teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) en 400.000 ton verontreinigde grond en andere minerale afvalstoffen per jaar in de Eemshaven
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 2 november 2005
richtlijnenadvies uitgebracht: 22 december 2005
Bijzonderhe den:
Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. is voornemens een installatie op te
richten voor de thermische verwerking van 200.000 ton teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) en 400.000 ton verontreinigde grond en andere minerale afvalstoffen per jaar tot nuttig toepasbare producten. De installatie zal worden
opgericht in de Eemshaven. Op gron d van categorie 18.2 en 18.4 van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is deze activiteit m.e.r.-plichtig. Daarbij
wordt een variant overwogen waarbij grondwater onttrokken zal worden uit
dieper gelegen watervoerende pakketten. Op gron d van bijlage 8, categorie
11.1 van de Provinciale Milieu Verordening van Groningen is deze variant
m.e.r.-plichtig. De m.e.r.-plicht is gekoppeld aan de vergunningverlening in
het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en een melding of vergunning volgens de Gron dwaterwet. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen zijn
in beide gevallen het bevoegd gezag.
De Commissie vraagt bijzondere aandacht voor de beschrijving in het MER
van de samenhang tussen de activiteiten die reeds vergund zijn en onlosmakelijk met de thermische reinigingsinstallatie verbon den zijn en de activiteiten
waarvoor nieuwe besluiten nodig zijn. Daarnaast vraagt de Commissie speciale aandacht voor de effecten van de emissies naar lucht en water.
Samenstelling van de werkgroep:
ir. H.S. Buijtenhek
dr. ir. J. Hoeks
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter)
ir. M. Würdemann
Secretaris van de werkgroep:
drs. B.F.M. Beerlage
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Advie s voor richtlijnen voor het milieueffectrapport thermi sche
reinigingsinstallatie voor teerhoudend asfalt granulaat en ander
afvalstoffen in de Eemshaven

Theo P ouw Secundaire Bouwstoffen B.V. is voornemens een
installatie op te richten voor de thermische verwerking van 200.000
ton teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) en 400.000 ton
veront reinigde grond en andere minerale afvalstoffen per jaar tot
nuttig toepasbare producten. De installatie zal worden opgericht in
de Eemshaven. Op grond van categorie 18.2 en 18.4 van het
Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is deze activiteit m.e.r.plichtig. Daarbij wordt een variant overwogen waarbij grondwat er
onttrokken zal worden uit dieper gelegen watervoerende
pakketten. Op grond van bijlage 8, categorie 11. 1 van de
Provinciale Milieu Verordening van Groningen is deze variant
m.e.r.-plichtig.
De
m.e.r.-plicht
is
gekoppeld
aan
de
vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer (Wm)
en een melding of vergunning volgens de Grondwaterwet.
Gedeput eerde Staten van de provincie Groningen zijn in beide
gevallen het bevoegd gezag.
ISBN 90-421-1673-0

