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Inleiding 
Teijin Twaron BV locatie Delfzijl heeft het voornemen de PPTA (polypara-
phenyleentereftalamide)-fabriek in Delfzijl uit te breiden. In deze fabriek wordt de 
basis voor de kunstvezel Twaron gemaakt. 
De fabriek van Teijin Twaron te Delfzijl is gevestigd op het industrieterrein aan de 
Oosterhomhaven, ten oosten van Delfzijl. De uitbreiding van de fabriek zal met name 
worden gerealiseerd door capaciteitsbeperkingen in de bestaande installaties weg te 
nemen. Het project omvat het plaatsen van extra destillatiekolommen, reactoren, 
(tussen)opslagtanks, wasstraten en dergelijke. Na de uitbreiding van de fabriek zal de 
capaciteit van de PPTA-fabriek zijn vergroot van 23 kton naar 32 kton PPTA per jaar. 

Voor het uitbreiden van de installaties is aanpassing van de huidige vergunning in het 
kader van de Wet milieubeheer vereist. De beoogde uitbreiding valt niet onder de 
activiteiten genoemd in het nationale besluit milieueffectrapportage (m.e.r.), maar 
onder de Milieuverordening van de provincie Groningen, Bijlage 8, onderdeel B, 
categorie 15. De initiatiefnemer is daarom verplicht tot het volgen van de m.e.r-
procedure De voorgenomen activiteit is m.e.r.-plichtig, omdat Delfzijl aan de 
Waddenzee grenst en de installatie ten behoeve van de PPTA-productie van de 
uitbreiding meer dan 100 ton milieugevaarlijke stoffen met de risicozin R50 dan wel 
R50/53 bevat. 

Het coördinerend bevoegd gezag voor de hele procedure is de provincie Groningen. 
Rijkswaterstaat en het waterschap Hunze en Aa's zijn mede bevoegd gezag. 

Bij brief van 8 maart 2006 hebben wij de Commissie voor de milieueffectrapportage 
(m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de richtlijnen voor het 
milieueffectrapport1. De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de 
startnotitie in De Eemsbode en de Staatscourant van 8 maart 20062. 

We hebben het advies van de Commissie voor de m.e.r. - verder aangeduid als 'de 
Commissie' - ontvangen bij brief van 4 mei 2006. 
Deze richtlijnen geven aan welke informatie het MER moet bieden om het 
milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. De richtlijnen bouwen 
voort op de startnotitie. 

Wij hebben kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen3. Deze richtlijnen 
verwijzen naar een reactie als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke 
lokale milieuomstandigheden ofte onderzoeken alternatieven. 

Vanwege de mogelijk grensoverschrijdende effecten van dit voornemen is het voor
nemen ook in Duitsland bekend gemaakt en is de startnotitie bij enkele Duitse 
overheidsorganen ter visie gelegd. De startnotitie en deze richtlijnen zijn vertaald in 
het Duits. 

1 Zie bijlage 1 
3 Zie bijlage 2 
3 Zie bijlage 3 voor een lijst hiervan 
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1. HOOFDPUNTEN VAN DE RICHTLIJNEN 

Wij beschouwen de volgende punten als essentiële informatie in het milieu
effectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het 
meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie 
ontbreekt: 

• Maak inzichtelijk of significante gevolgen op het Natura 2000 gebied zijn uit 
te sluiten; 

• Presenteer een zelfstandig leesbare samenvatting, met goed kaartmateriaal, die 
duidelijk is voor burgers en geschikt voor de bestuurlijke besluitvorming. 
Maak een Duitse vertaling van de samenvatting. 

2. ACHTERGROND EN BESLUITVORMING 

2.1 Achtergrond en doel 

De achtergrond en het doel van het voornemen zijn in de startnotitie beschreven en 
kunnen in het MER worden overgenomen. 

2.2 Beleidskader en te nemen besluiten 

De wettelijke kaders uit de startnotitie kunnen worden overgenomen en worden 
aangevuld met de beleidskaders die van belang zijn voor het plan- en studiegebied. 

Geef de consequenties weer van het wettelijk en het beleidskader. 

In het kader van de watertoets moet er afstemming met de waterbeheerders 
plaatsvinden. Stel hierbij de ligging van de waterkering ten opzichte van de uit te 
breiden installaties aan de orde. 

2.3 Te nemen besluit(en) 

Het MER wordt opgesteld voor de besluiten in het kader van de Wet milieubeheer 
(Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) Het besluit Lucht
kwaliteit 2005 (Bik 2005) en het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO 1999) zijn 
de formele besluiten waar het initiatief aan zal worden getoetst. 

3. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

3.1 Algemeen 

In het project worden een viertal activiteiten onderscheiden: 
• Bouw en constructie van de diverse installatieonderdelen; 
• Testen en opstarten van de installaties; 
• Productie van het aramidepolymeer PPTA; 
• Transport (tijdens bouw en productie). 

De startnotitie geeft een aanzet van de voorgenomen activiteit voor de onderscheiden 
activiteiten. Ga in het MER verder in op de verschillende activiteiten en geef per 
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activiteit aan wat de mogelijke varianten zijn. Op basis van deze varianten kunnen de 
alternatieven worden samengesteld. 

Illustreer de procesbeschrijvingen met processchema's. Geef aan wat de verschillende 
maatregelen zijn om calamiteiten op te vangen. 

3.2 Alternatieven 

De keuze van de alternatieven en uitvoeringsvarianten moet worden gemotiveerd. In 
het MER zijn vooral de milieuargumenten voor de keuze van belang. Voor onderlinge 
vergelijking moeten de milieueffecten van de alternatieven volgens dezelfde methode 
en op hetzelfde detailniveau worden beschreven. 

3.2.1 Referentie 

Er bestaat geen nulalternatief, waarbij aan de doelstellingen van de initiatiefnemers 
kan worden voldaan. Als referentie van de voorgenomen activiteit kan de huidige 
vergunde activiteit van Teijin Twaron in Delfzijl worden genomen. De bestaande 
toestand van het milieu in het studiegebied, inclusief de autonome ontwikkeling 
hiervan, moet worden beschreven als referentie voor de te verwachten milieueffecten 
van de voorgenomen activiteit. 

3.2.2 Voorkeursalternatief 

In de startnotitie geeft Teijin aan dat zij de capaciteitsuitbreiding voornamelijk wil 
realiseren met vergelijkbare versies van de huidige installaties en niet door het 
toepassen van nieuwe technologie. Het gaat dan om een capaciteitsuitbreiding van 23 
naar 32 kton PPTA per jaar. Onderbouw de keuze voor de installaties en de 
capaciteitsuitbreiding en trek hierbij een vergelijking met het toepassen van nieuwe 
technologie. 
Beschrijf en onderbouw de wijziging van koelsystemen en vervanging door 
ammoniak. 

3.2.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 

Het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) moet uitgaan van de beste bestaande 
mogelijkheden ter bescherming en/of verbetering van het milieu. Het mma moet 
binnen de competentie van de initiatiefnemer liggen. 

Het is belangrijk om doelgericht een mma te ontwikkelen. Dit vraagt een open en 
creatieve houding. Besteed in dit ontwikkelproces vooral aandacht aan: 

• Maatregelen om procesemissie te minimaliseren c.q. tot nul te reduceren door 
het toepassen van nieuwe technologieën, die een gunstig effect op natuur, 
leefmilieu, afvalstoffen en veiligheid kunnen hebben, zowel voor diffuse als 
reguliere emissies van o.a. tetra, DCM, NMP , aniline en stof en NOx; 

• Licht- en geluidreductie. 
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4. MILIEUASPECTEN 

Beschrijf de milieueffecten voor het hele studiegebied. De omvang van het 
studiegebied kan per milieuaspect verschillen. Geef aan of er milieueffecten kunnen 
zijn op het Duitse grondgebied4. 
Beschrijf de effecten bij de verschillende wijze van bedrijfsvoering, ga hierbij in op de 
effecten van bouw, productie, (nood)stoppen en starten van de installaties. 

4.1 Bodem en water 

Breng in beeld welke effecten er zijn te verwachten op bodem en grond- en 
oppervlaktewater in het Zeehavenkanaal, Oosterhornhaven en Eems/Dollardgebied. 
Ga in op de effecten van de lozing van afvalwater in het Zeehavenkanaal. Geef aan 
welke mitigerende maatregelen er kunnen worden genomen om te voorkomen dat 
uitloging van opgeloste gevaarlijke stoffen uit het procesafvalwater in de bodem of het 
riool terecht komen. 

De hoeveelheid, aard en samenstelling van de separate afvalwaterstromen dient in 
beeld te worden gebracht. Daarnaast dient te worden ingegaan op de maatregelen die 
worden getroffen om schone en vuile afvalwaterstromen van elkaar gescheiden te 
houden en om (al dan niet voorziene) emissies naar water te voorkomen en te 
beperken5. 

4.2 Natuur 

Gebiedsbescherming 
Het industrieterrein aan de Oosterhornhaven in Delfzijl grenst aan de Waddenzee, 
aangewezen als Natura 2000-gebied6. Voor activiteiten of plannen die mogelijk 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor de beschermde natuur in de Waddenzee dient 
ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 een vergunning bij de minister van LNV 
te worden aangevraagd. Ga na of voor de aanleg- en gebruikfase: 
• via externe werking gevolgen te verwachten zijn voorde instandhoudingsdoclcn 

van de Waddenzee (habitattypen en soorten). Kwantificeer dit zoveel mogelijk om 
te bepalen of eventuele gevolgen significant kunnen zijn: 

• het voornemen niet afzonderlijk maar in samenhang met andere activiteiten of 
projecten in de omgeving wel tot significante gevolgen kan leiden (cumulatie); 

• ook beschermde natuur in het Duitse deel van de Waddenzee (incl. Eems/Dollard) 
bij de analyse moet worden betrokken7. 

4 Zie ïnspraakreacües nr. 3 t /m 10, bijlage 3 
s Zie Inspraakrcacüe nr. 3 bijlage 3. 
6 De Waddenzee geniet tevens bescherming als wetland ingevolge de Ramsar-Conventie, en als Beschermd- en 

Staatsnatuurmonument. De te beschermden waarden (habitattypen, soorten) zijn opgenomen in de 
instandhoudingsdoclcn van het Natura 2000-gebied; zie hiervoor de Natura 2000-contourennotiüe en het 
Gebiedendocument Waddenzee. 

7 Zie Inspraakrcacüe nr 4 bijlage 3 van Niedersachsen (BRD) over de Natura 2000-gebieden (FFH-Gebiete) "Hund-
und Paapsand" en "Unterem» en Außenems", welke ten dele met Nederlandse natura 2000-gebieden overlappen. 
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Soortbescherming 
• beschrijf de eventueel aanwezige waardevolle flora- of fauna-elementen in het 

plangebied en geef aan wat de effecten van de voorgenomen activiteiten hierop 
zijn; 

• ga na voor welke soorten eventueel een ontheffingaanvraag op grond van de Flora-
en faunawet nodig is. 

Indien niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat de activiteit significante 
gevolgen heeft voor de soorten en habitattypen van dit gebied waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn vastgesteld moet er een passende beoordeling worden 
uitgevoerd. Deze kan deel uitmaken van het MER. 

4.3 Lucht 

Door de verhoogde productiecapaciteit is mogelijk een toename te verwachten van de 
emissies naar de lucht. Geef een overzicht van de emissiebronnen naar de lucht. Geef 
per bron aan wat de uitstoot (aard en hoeveelheid) is van luchtverontreinigende 
stoffen. De te verwachten emissies kunnen worden voorspeld op basis van gegevens 
van huidige installaties, en op basis van schattingen. Eventuele onzekerheden moeten 
worden aangegeven. 

Tevens dient aandacht te worden besteed aan de emissies die zich kunnen voordoen 
bij bijzondere omstandigheden (calamiteiten, storingen, opstarten en dergelijke). 

Toets de emissies aan de Nederlandse Emissierichtlijnen lucht (NER). De 
normen en criteria voor de luchtkwaliteiten uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Bik 
2005) moeten worden overgenomen. Geef aan of de voorgenomen Wijziging Wet 
Milieubeheer (milieukwaliteitseisen) c.q. Wet luchtkwaliteit consequenties hebben 
voor het voornemen. 

Ga in op emissies die plaatsvinden, maar niet in de NER en het BLK2005 aan de orde 
komen, en geef maatregelen aan om deze emissies te voorkomen c.q. te beperken. 

Geef aan of er mogelijkheden zijn om het productieproces in zijn totaliteit te 
verbeteren en hoe de energie-efficiency kan worden vergroot zodat de toename van de 
emissie naar de lucht optimaal is of tenminste aan de NER voldoet. 

4.4 Afval 

Beschrijf wat de specificaties en de samenstelling van de eind- en restproducten zijn 
uit de verbranding en rookgasreiniging. 
Geef aan wat de effecten zijn van de afvalstromen en van de toename van de 
afvalstroom door de toename van de productiecapaciteit en door het stoppen van de 
verbranding van afval in de PPD-incinerator. 
Geef aan of de vestiging van de afvalverbranding en energieopwekking (BKB en 
Evelop) op het bedrijventerrein Delfzijl milieuvoordelen op kan leveren ten opzichte 
van de te stoppen verbranding van eigen afval in de PPD-incinerator. Geef aan hoe 
deze voordelen worden uitgewerkt. 
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4.5 Externe Veiligheid 

Geef aan wat de risico's zijn van het gebruik en de toename van gebruik van 
gevaarlijke stoffen zoals ammoniak en chloor. Geef aan in hoeverre Teijin bijdraagt 
aan de cumulatie van risico's in Delfzijl en wat Teijin hieraan kan doen om deze 
risico's terug te dringen. 

Het plaatsgebonden risico dient in beeld te worden gebracht door de ligging van de 
individuele risico contour 10'6. Geef aan wat het aantal woningen en bewoners binnen 
deze contouren is. Ga niet alleen in op de risicocontour van de uitbreiding van de 
productiecapaciteit, maar ga tevens in op cumulatie van risico's. 

Het grocpsrisico dient te worden weergegeven in de vorm van de zogenaamde FN 
curve, het verband tussen de kans op en de omvang van een eventuele Ramp. Aan de 
hand van deze gegevens dient een beschrijving te worden gegeven hoe bij het op- of 
bijstellen van rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen met de geconstateerde 
risico's rekening is gehouden. Geef aan hoe mitigerende maatregelen kunnen worden 
uitgevoerd. 

Breng in beeld wat de toename van het transport van gevaarlijke stoffen betekent voor 
de veiligheid. 

Toets of een milieurisicoanalyse (conform de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen nr. 
3) ten aanzien van oppervlaktewater moet worden uitgevoerd. 

4.6 Geluid 

Geef in het MER een overzicht van de geluidsbronnen en maak een schatting van de 
toekomstige geluidsbronnen die met de voorgenomen activiteit worden ontwikkeld. 
Geef aan wat de geluidsbelasting is van de voorgenomen activiteiten. Geef aan welke 
mitigerende maatregelen kunnen worden genomen om de geluidsoverlast tegen te 
gaan. 

5. OVERIGE ONDERDELEN VAN HET MER 

Vergelijking van alternatieven 
De milieueffecten van de voorgenomen activiteit moeten met de referentie worden 
vergeleken om zo een inzicht te geven van de veranderingen die in het gebied zullen 
optreden. 

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

• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat is hiervan de reden; 
• in hoeverre kan op korte termijn worden voorzien in de leemten in kennis; 
• hoe ernstig zijn leemten en onzekerheden voor het te nemen besluit. 
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Kvaluaticprogramma 
Het verdient aanbeveling om in het MER een aanzet te doen voor een 
evaluatieprogramma en, indien te verwachten, voorstellen op te nemen voor 
mitigerende maatregelen. 

Vorm en presentatie 
De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door 
besluitvormers en insprekers. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De 
samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling 
zijn van de inhoud van het MER. Neem recent kaartmateriaal op met alle in het MER 
genoemde topografische namen. Gezien het mogelijk optreden van grensover
schrijdende effecten is het van belang om de samenvatting en essentiële informatie en 
informatie die concreet over het Duitse grondgebied gaat ook in het Duits te vertalen. 
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BIJLAGEN 

bij de richtlijnen voor het milieueffectrapport 
Uitbreiding productiecapaciteit Teijin Twaron te Delfzijl 

(bijlagen 1 t /m 3) 



BIJLAGE 1 

Brief waarin de Commissie voor de m.e.r. 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

provincie groningen 
Bezoekadres 
Si. Jansstraat 4 
Groningen 
Alg tel 050-316 49 11 

Afdeling 
M i l i e u v e r g u n n i n g e n 

Postadre« 
Postbus 610 
9700 AP Groninger 
Fax 050-316 46 32 

-'. :-..6JWfl20q6__. 
—H 

Commissie voor de m.e.r 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

i 5,' 

r 
Nr 2006-3.95 IC9. MV 

Behandeld door : R.J.M. Reyers 
Tcleroonnummcr: 050-3164269 

Gromnijen, 02 maan 2006 

Bijlagetn) ; 8 (5 x startnotitie. I x Duitse startnotitie 
I x kennisgeving, 1 x Duitse kennisgeving) 

Onderwerp ! Teijm Twaron - Delfzijl; 
bekendmaking en terin7age-
leggmg startnotitie. 

Geachte heer/mevrouw. 

Hierbij wordt u in vijfvoud de door Gedeputeerde Staten van Groningen op 24 februari 2006 van 
Tcijin Twaron B V. ontvangen startnotitie in bet kader van de m.e.r.-procedure voor de rcalisenng van 
uitbreiding van de productiecapaciteit van de kunstvezelfabnek. gevestigd op het industnelerrein aan 
de Oosicrhomhavcn te Delfzijl. 

Dit voornemen is m.e r.-plithtig Het MER wordt opgesteld ten behoeve van de te verlenen 
vergunningen op basis van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

Met de publicatie van het voornemen op 8 maart 2006 in De Eenubodc en in de Staatscourant neem! 
de procedure in hel kader van de milicuctïcctrapportagc een aanvang. 
Vanwege de mogelijke grensoverschrijdende gevolgen van dit voornemen wordt het voornemen ook 
in Duitsland bekendgemaakt en wordt de startnotitie bij enkele Duitse overheidsorganen ter visie 
gelegd. De startnotitie is daartoe vertaald in het Duits Een exemplaar hienan is Ier kennisname 
bijgevoegd. Het Ministerie van VROM is door ons ingelicht o*er de grensoverschrijdende informatie-
uitwisseling bij dn project. 

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld schriftelijk opmerkingen te maken over de inhoud van de 
vast te stellen richtlijnen, op «crzock ook mondeling. De startnotiuc »ordt van 13 maan 2006 tot en 
met 24 apnl 20O6 ter visie gelegd Een exemplaar van de kennisgeving is bijgevoegd 

Wabalte: www provmciegroningan.nl - E-maH: irrloOprovinci8groningen.nl 

provmciegroningan.nl
irrloOprovinci8groningen.nl


Meergenoemd college ziel UW advies over de op Ie stellen richtlijnen graag uiterlijk 10 mei 2006 
tegemoet, zodiii on» college uiterlijk dertien weken n» de openbare kennisgeving (7 juni 2006) de 
richtlijnen kan vasuicllcn. 

Hoogachtend. 

H/Èloupoï -""" 
hoofd afdeling Milieuvergunningen 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in Staatscourant nr. 48 d.d. 8 maart 

BÉÉf 
provincie groningen 

•ucnoun 
miléeH^enntoctrapporug« (nv«.c.) 
Irvg-eeeminaJ in de e#mshav«vi 

Ese»m Energie BV te s- Hertcgenooacn 
r ta-moÄ-tees Ie Hcusion fleusi 
hebeen hei voornemen cm m 3t 
Eemsïia»«-i [gem Eems-iondl eet 
lernwi* ie »jv«n arwaar »ei tc/up 
aangevoerd v-ceituor gas 'ING) ll|3eli|K 
n un«[S; wordt opgeslagen. «crttl 
veroampi on vervolgens. a.s aaidgas Ie 
women gevevere aan Del unds:i|ke 
otitaitporln« Ier benceve vin JJ 
'»edwiynds«ei Europeseaardgasvoor-
nering 

O« «wigencmen a-.t vreil s r e r • 
pkNig. Alvorens 3e Dencogde .ergjii-
mgtn awmn worden ve.-lwnc moeter 
M meier, op i v ml<u van ot voorge
nomen aorvae.1 worceei cnMnocot en 
«oroen gerapporteerd» een m i m i -
•earappor (MER; 

De OiSU'en waarvoor he: MER mei 
name a l oorden opgestane itn 
• UK vergunning ingevolge 3« We: 

milwjoeneei [V/mi: 
• een vergunning wgevolje ce w« 

verontreinig j-g opoeiviKewateren 
'Wvoi 

Het bevoegd gezag :.-, hei tic var. K 
Wm-vergunrang is Gedeojtterde Staun 
van 3e orovmcie orenmgen en T nel 
««oer var oe WvtrYetgtnaartg ra 
KitMwatarstae: Noord NedeU-U er 
•nogeuik nel V/auncku Noo'derznresi 
het btvoege gtza-j Geoepuleerot Siato-i 
van ce provnae 3rcnmgen ireocn op 
ais nel coc-dinertna oevoegc gezag 

wwmaiittiieenkunsl 
Op 28 maan 20O6. aanvang 19 30 uui 
wordt in Hoiel Cate Restaurant Eknmper 
Hacswej '2 II Roodescooi e»-, 
openbare mfcrmalietijeeiiiicrr.el 
georganiseerd. Hel miuaiiel wotoi daar 
•oecaichl en er s gelegen»« ici rel 
stsittn van vlagen 

Tennzagekggitg 
Oe startnolite ligt van 13 maart 2036 lot 
»n mei 24 apr I 2C« laoms «anloourw 
»nnuge 
> ai het gemeeme'u.s van oa gamwr-

• Eemsmona. jtc Puofcetsaaav 
Mooldsiraal West-1 Ie Utnuooi 
Dellen kantooruren aEeen vetgans 
afspraak i ie.. 0595- 437555). 

b r. hel provincieluiis te Groningen 
Sinl Jansstraat 4. «amer E 115/ 
Media theek 

b i len kantooruren na leietanncne 
llspraak: lel.. 050-3164712. 

.nlicnii i jen 
AM naden jilcrmaiie kunt u zien 
wtnaen lot mevr Vï. Degottar: Orentn. 
;rr e r. cooRknatw). tel 050-3164712 
C< IM Oir L Slangen (proaKtaMei 
verrjunnwgeni. tel 050-3164360 

»Uitnotit ie 
milieu «HectiapporUgc (m^.f.) 
uitbreNdlng product!« teijin 
twaron te a«tzi|l 

lniai Twaron BV. locatie DeiSi.1 heeft hen 
voornamen da product» van naar kunst-

veztliabr«. gevesligc op tie: industrie
terrein aan de Oostamornnaven te 

elfztl ut la breiden 

je urthrêiding 31 met name v.-oroen 
gerealiseerd door de capaoteitsDepeiKin-
gen m da bestaande insianaues weg ie 
nemen, samen net net installier van 
nieuwe- en aanpassingen van begaande 
voorzieningen en onderdelen 

Voor an nuoige aclKCenen bescniK 
Tetje-- Tvafj« over al« veresie 
«ergunnngan. voor i«l mlxeder van 
3e insuaaw • varan: de naedic« 
vergunmnotn aan Ie passer. |reï is«w 
aunnmg: 

Oe voer genome-t aciivtenen ziin 
m e r-piicntlg A.vorens de DenoJigu« 
•efgj.nnmgen kunnen v/oicen ve'leend 
moeler. de etfecian op bel nilieu van Ce 
voorgenomen activiteiten worcen 
onderzcchl en worden geräppcleero r 
een rriaeueliectrappon iMERi. 

Oe («vuiltn waarvoor nel MEP mei 
name zal worden cpceseJd zin 
• aer verpmnr; ngevoige da Wat 

milwiber»er fvVm; 
- aar »»rgumrn «tevo-ge de Wet 

\irontr»riging cppar.iadevjieren 
IWW). 

Kei sevoagd guag >n net <a3er var. 3e 
vVm-verSurning 4 Gedeputeerde Stau.' 
van oe piovmcie Groningen er .r. net 
ader vtn 3e Wvc-vergunnng is 
R.|ksv/*leittaal Nccrd Nederlaro 611 het 
'rVai0müf.ap Hunze e« Aa's het bevoegd 
gezag Gedepuleerce Slaie." van oa 
ccvir.vie jio'irgen reOe" op ÜS bet 
cooidireie-o bevoegd gezsg 

Procedure 
Uei 3ara 1 ekenerjk .ig .an oa stari-
r ot 1 e rs 3» *en>i|lB m 1 r -praoeoure 
gestart .n oe sanncr.M a een giooa e 
aL'd^cing van 3e aard ar. -3e gevolgen 
voor he* mrteu gegeven v'oo'dat net 
M£P km «orden opoesie« Cent" 
Ge3eu-*eerde Sullen van Groninger er 
Ruavvateruaal.' hel Wiaia.-scnap Hunze 
en Aa c nchlkinan vasl Ie stellen 
waariaii de uincud van de MER moei 
VOMOM 

lan behoeve van net opstellen van deze 
ncMIIinen s insoraan norjeli|l 

lerlruauelegging 
Oe surmotle Ikjt var.13 maart iOOo let 
en mei 24 apm 2005 t-jdttfs kanaoru-en 
Urauagi 
i ai het gemeer-ïriti« van ce 

gameeru Detta-
b in hel proveöehu» la Groningen 

Snjaaaitru: (.kamer E115 

b,.iteti tantoorjren na telercnrscre 
alspraa»lal.05C-31647l2. 

Msgrut 
Opmer«lngen mal ceireklutc :ot de Ie 
geven r<htli|iien kunnen 10: en mt: 24 
april 2006 door een »cel schritialiik 
wordan ingediend bi| de Gedeputeerde 
Solen van de provincie Groningen 
p/a AJleling MkMMHM, Postous 61D. 
9700 AP Ie Gronlngei 

00 vetwat kan 3t ook mondekng 
Dearvocr dtgni u een arspraat la ma«n 
va aan van de onderstaande Mt-loco 
njmrren 

IrakeMlageB 
V001 rujoerr informare kunl u zxti 
wanden tot mevr. W. Oeganrart Crenih. 
'm er cooramaiorj. tal 050-3164712. 
01 iet Dhr P. Kamrmnga (pioiectieider 
vergunningeni. lel 050-3164048 

•tartnotltie 
milicu-«tl«cti«pporlage (m.e.r.) 
q/iorgiocontrolc in delfzijl 

6K6 Akliengesellicnan te Helrtutact;:') 
neetl net voornemen om 00 net 
b-cri(venler'eir Oosternon in Oe fzjl 
een Wcsie 10 Energy [Wte,- PBrr. 3E 
4 een xnomatie van een aryatveroinvi* 
3 -ga- .iUtUU mal d i r r t r groop- c 
ekf«i'Kiiaes-i-r*e*kiria a" womec-
1 Matfel 11K011. tereaasen 

"jt voorjettcnar acuv.tee s 
nut r -ctcfitiC Alv-orens 3e >:-r.tv-gcr 
vergur' «gen kunne 1 vareen veiwi3 
moaar 3a erecta- op het rr lm ,a.i de 
'/oorjenornen acliv'e« .voider 
onjeizcclu en v.'jrceri gerappcder'd 11 
ee< m4*ueile:irappori (MER. 

fjri l:e-.luilen «vai-/ooi het l/l !3 Trt 
name zal «pioen opgnltrld zi|ii 
- eenvïrguiiiiinginoe.ügcde vVei 

nul euteiter (Wn;. 
- een vergurmmg mgevcigv de **LI 

verontremovj opptr^a-ienaieren 

rwvo, 
Hel Le.xgc 'JtZiJ m Ut «ader .an oc 
Wm-veigunnmg .s GKepuseä'oe Eulen 
var de p*cviroe üronrgen en ra rut 
kader van oe Wvo-veximnatg b 
fio»s»ata-5taal Noord "«edera-.] >-
rrcgeli* hal Wamschao Hurua tr - i ; 
hat tevoago (azag Gecegutctroe Stat 
va' 3e provinces Grcningan Irecón oc 
als r«t coord rere no &eyjoc> yiag 

l i l iuniijll.uvOl.il 
Cvei tut voüineiren al eu 25 m ân 
2CC«. aanvinj 19 3C c.- * • ei 
uenieentehci; van Oer.'i I. Jonoi VM 
de'iKc-npitoein ICteOattiLe* 
mlornutieav'ond piaais •.ndei 

Procaeaee 
Mei ceze be<*n3iraunj art ot su.-.-
rnaae is ce -.vstte«« in e 1 «rtjtadara 
)Htin in de start»»»! is een gicta» 
unoui3inj nr o* aa-o en de g>-vclj!i 
voor hal mUati peaevt Vocrjr u t 
MER kan •roman opgesteld dieren 
Gedeputeerd« Staten van Gronirgen en 
Rakswaleiüual / riet Waie'SSiap hui« 
en Aa a »icht-inoi. vaw te tr.j ten 
vniraen de .rrtojo van oe *"ES Hue: 
voldoen. 

Ten beioevt van hel cpsleien van deze 
nchni.ran is r.spruk mugel k 

Teniuageleufieg 
Oe startnooOe kg: .an 'C m i r u i 2' 
apia 2O06 leaans kfoor. -e i let iiz?ye 
a 1'. het gsrveenietiu s Vi 3= geneen-

SOiaofE 
o in het proviruenJLS te Grornj= 1 

Smi .anssirui 4 «iUn*rE- '510» 
Me3tairee>' 

Builen kar.toon.ie' na tnetorusct 
alspruk tal feO-3161712 

Inepraak 
Opmerkingen met beirekiong tot de Ie 
geven ricnlliinen kunnen lei en me: 21 
api l 2006 rjoc' een «der scnmuiu. 
worden ngcdieno 3>. de Gedepjtcerdt-. 
Staten van da provincie G'cnmge i. pvo 
AldeIrc.VH'adIcezKlil PcstbusiiC. 
9700 AP la Gionrgen 

Cp verzoet kan at oot nundetmg 
Caarvoor deem o een atspre« te ralutr 
vu een van ce erflersueroe leaj*oo.> 
rummars 

IMKÜIIOH» 
Voor nacaie .ri'O'metic Ku u ;i: 
v.-er.oen tot mevr vY Oegerr^r ürcnlb 
(mar coord.nalor).lal 050-3164712. 
ui lol 0l.r W S'uppe (protecllbice' 
vergunnlnpen). lei 050 3164925 

liliuniijll.uvOl.il
kar.toon.ie'


BIJLAGE 3 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats 

1. 20060317 Waterschap Hunze en Aa's Veendam 
2. 20060308 Rijksdienst voor het 

Oudheidkundig Bodemonderzoek 
Amersfoort 

3 . 20060328 Wasser- und 
Schifffahrtsvwerwaltung des 
Bundes 

Aurich 

4. 20060410 Nabu Kreisgruppe Emden Krummhorn 
5. 20060411 Niedersächsischer Landesbetrieb 

für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz -Betriebsstelle 
Aurich-

Aurich 

6. 2060412 Landkreis Aurich Aurich 
7. 20060418 Gemeinde Bunde Bunde 
8. 20060419 Stadt Emden Emden 
9. 20060419 Gemeinde Krummhörn Krummhörn 
10. 20060413 Landkreis Leer Leer 
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