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Geacht 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 Uitbreiding productiecapaciteit Teijin 
Twaron te Delfzijl. 
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 tot-
standkoming 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. 
Uitbreiding productiecapaciteit Teijin Twaron  
te Delfzijl 
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1. INLEIDING 
Teijin Twaron BV locatie Delfzijl heeft het voornemen de PPTA (polyparaphe-
nyleentereftalamide)-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 Oosterhornhaven, ten oosten van Delfzijl. De uitbreiding van de fa-
briek 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 dergeli j-
ke. 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 vergun-
ning in het kader van de Wet milieubeheer vereist. De beoogde uitbreiding 
valt niet onder de activiteiten genoemd in het nationale besluit milieueffect-
rapportage (m.e.r.), maar onder de Milieuverordening van de provincie Gro-
ningen. 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. De activiteit valt onder categorie 15 van de provinciale 
milieuverordening. 
 
Het coördinerend bevoegd gezag voor de hele procedure is de provincie Gro-
ningen. Rijkswaterstaat en het waterschap Hunze en Aa’s zijn mede bevoegd 
gezag.  
 
Bij brief van 8 maart 2006 is 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 ken-
nisgeving van de startnotitie in De Eemsbode en de Staatscourant van 8 
maart 20062. 
 
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3 – 
verder aangeduid als ‘de Commissie’. Het bedoelt aan te geven welke informa-
tie het MER moet bieden om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming 
mee te wegen. De Commissie bouwt in haar advies voort op de startnotitie. 
 
Via de provincie Groningen heeft de Commissie kennis genomen van de in-
spraakreacties en adviezen4. Dit advies verwijst naar een reactie als die nieu-
we inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuomstandigheden 
of te onderzoeken alternatieven. 
 
Vanwege de mogelijk grensoverschrijdende effecten van dit voornemen wordt 
het voornemen ook in Duitsland bekend gemaakt en wordt de startnotitie bij 
enkele Duitse overheidsorganen ter visie gelegd. De startnotitie is daartoe 
vertaald in het Duits. 

                                                 

1 Zie bijlage 1 
2 Zie bijlage 2 
3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens 
4 Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan 
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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 in-
formatie ontbreekt: 

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

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

3. ACHTERGROND EN BESLUITVORMING 

3.1 Achtergrond en doel 

Achtergrond en doel zijn in de startnotitie beschreven en kunnen in het MER 
worden overgenomen.  

3.2 Beleidskader en te nemen besluiten 

De wettelijke kaders uit de startnotitie kunnen worden overgenomen en wor-
den 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. 

3.3 Te nemen besluit(en) 

Het MER wordt opgesteld voor de besluiten in het kader van de Wet milieube-
heer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) Het besluit 
Luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005) en het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO 
1999) zijn de formele besluiten waar het initiatief aan zal worden getoetst.  

4. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

4.1 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 onder-
scheiden activiteiten. Ga in het MER verder in op de verschillende activiteiten 
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en geef per 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 ver-
schillende maatregelen zijn om calamiteiten op te vangen. 

4.2 Alternatieven 

De keuze van de alternatieven en uitvoeringsvarianten moet worden gemoti-
veerd. 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.  
 
4.2.1 Referentie 

Er bestaat geen nulalternatief, waarbij aan de doelstellingen van de initiatie f-
nemers 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 auto-
nome ontwikkeling hiervan, moet worden beschreven als referentie voor de te 
verwachten milieueffecten van de voorgenomen activiteit. 
 
4.2.2 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 capaciteitsuit-
breiding 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.  
 
4.2.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 

Het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) moet uitgaan van de beste be-
staande 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 reduce-
ren door het toepassen van nieuwe technologieën, die een gunstig ef-
fect 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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5. 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 grondge bied5. 
Beschrijf de effecten bij de verschillende wijze van bedrijfsvoering, ga hierbij 
in op de effecten van bouw, productie, (nood)stoppen en starten van de instal-
laties.  

5.1 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 wa-
ter te voorkomen en te beperken6.  

5.2 Natuur 

Gebiedsbescherming  
Het industrieterrein aan de Oosterhornhaven in Delfzijl grenst aan de Wad-
denzee, aangewezen als Natura 2000-gebied7. 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 instandhoudings-

doelen 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 activitei-
ten 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 betrokken8.  

 

                                                 

5 Zie inspraakreacties nr. 3 t/m 10, bijlage 4 
6 Zie Inspraakreactie nr. 3 bijlage 4. 
7 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 
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied; zie hiervoor de Natura 2000-contourennotitie en het 
Gebiedendocument Waddenzee. 

8 Zie Inspraakreactie nr 4 bijlage 4 van Niedersachsen (BRD) over de Natura 2000-gebieden (FFH-Gebiete) “Hund- 
und Paapsand” en “Unterems 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 in-
standhoudingsdoelen zijn vastgesteld moet er een passende beoordeling wor-
den uitgevoerd. Deze kan deel uitmaken van het MER. 

5.3 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 (Blk 2005) moeten worden overgenomen. Geef aan of de voorgenomen 
Wijziging Wet Milieubeheer (milieukwaliteitseisen) c.q. Wet luchtkwaliteit con-
sequenties 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. 
 

5.4 Afval  

Beschrijf wat de specificaties en de samenstelling van de eind- en restproduc-
ten 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 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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5.5 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 bij-
draagt 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 groepsrisico 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 gege-
ven hoe bij het op- of bijstellen van rampenplannen en rampenbestrijdings-
plannen 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 bete-
kent voor de veiligheid. 
 
Toets of een milieurisicoanalyse (conform de Publicatiereeks Gevaarlijke Stof-
fen nr. 3) ten aanzien van oppervlaktewater moet worden uitgevoerd.  

5.6 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 activitei-
ten. Geef aan welke mitigerende maatregelen kunnen worden genomen om de 
geluidsoverlast tegen te gaan. 

6. 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 wor-
den opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet wor-
den toegespitst op die milieuaspecten, die (vermoedelijk) in verdere besluit-
vorming 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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Evaluatieprogramma 
Het verdient aanbeveling om in het MER een aanzet te doen voor een evalua-
tieprogramma en, indien te verwachten, voorstellen op te nemen voor mitige-
rende maatregelen. 
 
Vorm en presentatie 
De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door be-
sluitvormers en insprekers. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aan-
dacht. De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een 
goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. Neem recent kaartmateri-
aal op met alle in het MER genoemde topografische namen. Gezien het moge-
lijk optreden van grensoverschrijdende effecten is het van belang om de sa-
menvatting en essentiële informatie en informatie die concreet over het Duitse 
grondgebied gaat ook in het Duits te vertalen. 
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BIJLAGE 2 

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

 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Teijin Twaron Delfzijl 
 
Bevoegd gezag: provincie Groningen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat of 
het waterschap Hunze en Aa’s. 
 
Besluit: Vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer (Wm) en de Wet veront-
reiniging oppervlaktewater (Wvo). 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: n.v.t., m.e.r. op basis van de Mili-
euverordening van de provincie Groningen. 
 
Activiteit: Uitbreiding van de productiecapaciteit van de PPTA (polyparaphe-
nyleentereftalamide)-fabriek in Delfzijl van 23 kton naar 32 kton PPTA per 
jaar. 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 8 maart 2006 
richtlijnenadvies uitgebracht: 4 mei 2006 
 
Bijzonderheden:  
Als hoofdpunt adviseert de Commissie: 

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

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

 
Samenstelling van de werkgroep: 
Ir. H.S. Buitenhek 
Ir. A.J. Pikaar 
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter) 
Ing. R.L. Vogel 
 
Secretaris van de werkgroep: drs. R. Meeuwsen 
 



 

 

BIJLAGE 4   

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1.  20060317 Waterschap Hunze en Aa’s Veendam 20060407 
2.  20060308 Rijksdienst voor het Oudheidkun-

dig Bodemonderzoek 
Amersfoort 20060407 

3.  20060328 Wasser- und Schifffahrtsvwerwal-
tung des Bundes 

Aurich 20060407 

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

für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz –Betriebsstelle Au-
rich- 

Aurich 20060427 

6.  2060412 Landkreis Aurich Aurich 20060427 
7.  20060418 Gemeinde Bunde Bunde 20060427 
8.  20060419 Stadt Emden Emden 20060427 
9.  20060419 Gemeinde Krummhörn Krummhörn 20060427 
10. 20060413 Landkreis Leer Leer 20060427 
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