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gelegenheid advies ult te brengen over de richtlijnen voor de inhoud van het mi
lieu-effectrapport (MER) over activiteiten van Exochem en Inter-Che-M in Beuningen. 

Overeenkomstig artikel 41n, eerste lid van de Wet algemene bepalingen milieuhyglene 
(WabmJ. bied ik u hierbij het advies van de Commissie voor de milieu-efi"ectrappor
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De COmmissie hoopt met dit advies een constructieve bijdrage aan de totstandkoming 
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brengen. 
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1. 

1 Zle bijlage 1. 
2 Zle bljlage 2. 

INLEIDING 

Inter-Che-M b.v.. Chemie Gro b.v. en Jep Tools b.v. zyn bedriJven die 
zijn gevestigd op het bedrijventerrein Weurt. Het werkterrein van deze 
bedrijven is als voIgt: 
Inter-Che-M inzameling en verwerking van oplosmiddelen en verfres

ten; verkoop van produkten voor de verfverwerkende in
dustrie 

Chemie Oro produktie/groothandelln verf en oplosmiddelen 
Jep Tools ontwikkeling/produktie van apparatuur voor o.a. spuite-

rijen en drukkerijen. 
Het ligt in de bedoeling de activiteiten van deze bedriJven op het 
vlak van afvalbewerking en -verwerking voort te zetten in de vennoot
schap Inter-Che-M b.v. en de activiteiten uit te breiden en te ver
plaatsen naar het bedrijventerrein Schoenaker in Beuningen. De andere 
actlviteiten - dat wil zeggen ook de overige activiteiten die tot nu 
toe onder Inter-Che-M vielen - zullen worden gebundeld in Exochem 
b.v.. dat op hetzelfde beddjventerrein zal worden gevestigd. Inter
Che-M zal op deze manter een vennootschap worden die zich specifiek 
met afvalbewerking en -verwerking beztghoudt. 
Voor de realisertng van dit voornemen zijn op dit moment (december 
1992) vergunningen vereist Ingevolge de Wet chemische afvalstoffen 
(Wca). de Afvalstoffenwet (Aw) en ingevolge de Wet verontreinlging 
oppervlaktewateren (Wvo). Voor de Aw-vergunning vormen Gedeputeerde 
Staten van Gelderland het bevoegd gezag; voor de Wvo-vergunning het 
zuivedngschap Rivierenland en voor de Wca-vergunning de MinIster van 
Volkshuisvesting. RUimtelijke Ordentng en Milieubeheer. Inwerkingtre
ding van de Wet milieubeheer kan in het voorgaande verandedng bren
gen. 
Aangezien sprake is van een indchting dIe is bestemd voor het bewer
ken en verwerken van chemisch afval dIe voldoet aan de beschdjving 
van categorie 19.1 van bijlage C van het herziene Beslult m.e.r.. moet 
voor de vergunningverlening de m.e.r.-procedure worden doorlopen. 
Hierin fungeert de provinc1e Geiderland als coordinerend bevoegd ge
zag; Exochem b.v. en Inter-Che-M b.v. treden op als initiatiefnemer. 

Per brief van 12 oktober 1992 I] verzochten Gedeputeerde Staten van 
Gelderland de Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e .. r.) te 
adviseren over de te geven dchtlynen inzake de Inhoud van het MER. 
Met de openbare bekendmaking van het voornemen 1

) is de m.e.r.-proce
dure formeel van start gegaan. 

Oit advies Is opgesteld door een werkgroep van de COmmissie voor de 
m.e.r!]. De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. 

3 Voor de samenstelling van de werkgroep en een overzlcht van de andere projectgegevens zle bljlage 3. 
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4 Z1e b1jlage 4. 

en wordt daarom verder 'de Connnissie' genoemd. De werkgroep bezocht de 
betreffende bedriJven op het bedriJventerrein Weurt, alsmede de beoog
de locatle op het bedrijventerrein Schoenaker op 24 en 26 november 
1992 en kreeg toen van de initlatlefnemers een toelichtlng op het 
voornemen. Een concept van dit richtl1Jnenadvies werd op 22 december 
1992 met vertegenwoordigingen van het bevoegd gezag en de initiatlef
nemer besproken. 

De bedoeling van het advies is aan te geven, welke punten in het op te 
stellen MER moe ten worden beschreven. Daarbij is de volgorde aangehou
den van ondelWerpen, zoals die volgens artikel 41J van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiene (Wabm) ten minste in een MER moeten worden 
behandeld. 

De Commissie heeft via de provincie slechts een inspraakreactle ont
vangen .}. Deze bevatte geen voor dit advies relevante opmerkingen. 
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2. PROBLEEMSTELLING EN nOEL 

Artlke141j. lid 1. onder a van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschryving van hetgeen met de voorgenomen activitelt 
wordt beoogd." 

Bij de voorgenomen actMteit I1jken. op grond van de startnoUtle. 
verschillende overwegingen een rol te spelen: 
• de markt voor de produkten van de drie bedrijven ontwikkelt zlch 

zodanig. dat een uitbreiding van de activiteiten wordt voorgenomen; 
• de oude locatie van de drie bedrijven voldoet met om een uitbrel

ding te realiseren; 
• in verb and met de clustering van de bedrijfsactiviteiten in een 

meuwe constructie zal aanpasslng van de vergunmngen noodzakelijk 
zijn: 

• de (verhoopte) gedoogbeschlkkingen dlenen te worden omgezet In ver-
gunningen. 

Het MER dient aan te geven. of nog andere achtergronden ten grondslag 
l1ggen aan het voomemen. Tevens dlenen op grond hiervan doelstellin
gen te worden geformuleerd. Eventueel kunnen ook subdoelen en afgelei
de doelen worden aangegeven. Duidelijk moet worden. aan welke doel
stelling en het meeste belang wordt gehecht; zo ontstaat een hH~rarchi
sche ordemng van doelstellingen. 
Het belang hlervan is gelegen in de mogelijkheid om de oplossingen 
(altematieven) op controleerbare wijze te toetsen aan deze doelstel
lingen. 
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3. TE NEMEN EN GENOMEN BESLUITEN 

Art1ke14lj. lid 1. onder c van de Wabm: 
Een MER bevat ten m1nste: "een aandufdlng van de OOslutten by de voorOOrefdlng waarvan 
het mUteu-effectrapport wordt gemaakt, en een overzfcht van de eerder genomen OOslutten 
van overhefdsorgarum. die OOtrekking hebOOn op de voorgenomen acttvttett en de OOschreven 
alternatieven. " 

De startnotitie geeft aan, dat de afvalaetMtetten alle zullen worden 
ondergebraeht in Inter-Che-M b.v. In het MER moet dUideUjk worden, 
waarom is gekozen voor een eonstruetie waarbij Exochem tevens als ini
tiatiefnemer optreedt, en of er juridiseh gezien sprake is van een of 
meerdere inrichtingen. 

Aangezien inwerkingtreding van de Wet milieubeheer wordt verwaeht in 
de eerste helft van 1993, is het niet onwaarsehijnUjk, dat ten tijde 
van de Indiening van de vergunningaanvraag het wetteUjk regime voor 
de vergunningverlening zal zijn gewijzigd. Het MER moet aandacht 
sehenken aan de eonsequenties hlervan. 
Er zal dan sprake zijn van een mllieuvergunning, waarin de vergunnin
gen Ingevolge de Hinderwet (Hw). de Afvalstoffenwet (Aw) en de Wet 
ehemische afvalstoffen (Wea) 'opgaan'. De weigeringsgrond voor deze 
integrale milieuvergunning zal het belang van de beseherming van het 
milieu zljn. Daamaast zal er in een bljzondere eoOrdinatieregeling 
met de Wvo-vergunning zijn voorzien. Bovendlen zal de Minister van 
VROM onder bepaalde omstandlgheden nog invloed kunnen ultoefenen op 
het Wca-compartiment' van de integrale mil1euvergunning. 
Ook de procedure van vergunningverlening zal wijziging ondergaan. ter
wijl het nieuwe Inrichtingen- en vergunningenbesluit (IVB) van kracht 
zal zijn. Ten slotte dlent rekening te worden gehouden met de wijzi
gtngen in de Wyo. Als de vergunningaanvraag v66r de inwerkingtreding 
van de Wet milleubeheer wordt ingedlend, geldt het huldige wettelijke 
regime. 

Indien de initiatiefnemer evenwel pas na 1 januari 1994 vergunningen 
kan aanvragen. moet hij tevens rekening houden met de eonsequenties 
van vooral de (mogeUjke) inwerkingtreding van de Algemene wet be
stuursreeht en met de wijzigtngen in de Wet op de reehterl1jke organi
satie. 

Het is de COmmissie gebleken, dat de inrichting (geheel of gedeelte
Ujk) zal z1jn opgericht en in gebruik genomen. voordat de noodzake
Ujke vergunningen verleend kunnen zljn. terwtjl de verleende Hinder
wetvergunning niet van toepasslng is op de m.e.r.-plichtige actM
telt. De startnotitie gaat ervan utt, dat bij het bevoegd gezag ge
doogbeschikkingen zullen worden aangevraagd. Het MER dient dUidel1Jk 
te maken, welke instanties welke (gekwalifleeerde) gedoogbeslulten 
zullen moeten nemen - dan weI inmiddels hebben genomen - en wat de 
consequenties zullen zljn van het weI of niet nemen van deze gedoog
beslulten. De inwerkingtreding van de Wet milieubeheer kan ook hier 
weer gevolgen hebben. 

-4-



Het MER moet de procedurele stand van zaken voor de nieuwe locatie 
duidelijk vennelden. Daarnaast moet het een overzicht bevatlen van de 
relevante (in ontwikkeling zijnde) regelgeving en plannen alsmede be
stuurlijke ultspraken. die beperkingen opleggen aan het initiatlef 
zelf of de milleu-effecten daarvan. zoals het rtjks-. provinciaal en 
gemeentelijk beletd ten aanzien van IndustrH~le vestigingen. veilig
heid bij industrtele processen. afvalpreventie. emissiereductie. Hier
toe behoren o.a. 
• ViNEx. Wet geluidhinder. Notitie inzake preventie en hergebruik van 

afvalstofIen 1988. Tienjarenplan van het AfvalOverlegOrgaan. NMP en 
NMP+. Nederlandse Emissiertchtlijnen (NER). provinciaal afvalstof
fenplan Gelderland. nota Stankbeleid. clrculalre industrtelawaal. 
het programma KWS-2000; de rtchtlijnen C.P.R-9.1 en -15.2 

• relevante in ontwikkeling z~nde regelgeving. bijvoorbeeld het BA
CA S I. Stortbesluit bodembescherming. 

Hierop dlenen concrete beoordelingscrtterta te worden gebaseerd voor 
de in het MER uit te werken alternatieven. 

Voor zover de initiatiefnemer geen dUidelijkheld heeft welke bestuur
lijke ultspraken en beleldsvoornemens relevant zouden zijn voor de ac
tiviteit zou het bevoegd gezag infonnatle voor dit MER-onderdeel kun
nen leveren. 

Venneld dient te worden ten behoeve van welke beslulten het MER is op
gesteld. door wie of welke overheldsinstanties deze besluiten zullen 
worden genomen en welke vergunningen ten behoeve van de uitvoertng van 
het initiatief moe ten worden verleend. 
Tevens kan worden beschreven volgens welke procedure en welke tijds
planning de besluiten zuBen worden voorbereid en genomen en welke ad
viesorganen daarbij fonneel en infonneel betrokken zijn. De Commissie 
gaat ervan uit. dat de planning zoals die in de startnotitie wordt ge
noemd. nog gewijzlgd zal worden. 

5 Beslult aanwljzing chemlsch alVal. 
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4. VOORNEMEN EN ALTERNATIEVEN 

Artlke141j. Ud 1. onder b van de Wabm: 
Een MER bevat ten m1nste: "een beschryvlng van de voorgenomen acttvitett en van de w[lze 
waarop zY zal worden uttgevoerd. alsmede van de altematteven daarooor. die redelgker
w!/s in beschouwlng dlenen te worden genomen". 

Artlke141j. Ud 3 van de Wabm: 
"Tot de ingevolge het eerste ltd. onder b. te beschryven altematieven behoort in feder 
geval het altemattej waarby de beste bestaande mogelykheden ter bescherming van het mi
lieu worden toegepast" 

4.1 lUgerneen 

Het MER moet concentreren op die informatle. die belangdjk is voor de 
besluitvonning over de vergunningaanvragen voor de m.e.r.-plichtige 
actlviteit(en). Dit zal inhouden, dat de afvalbe- en verwerking - vol
gens de startnotltle in de toekomst volledig ondergebracht in Inter
Che-M b.v. - centraal zal staan. De daarmee samenhangende actlvitei
ten, zowel binnen de beddjfsconstructle Exochem/Inter-Che-M (via uit
wlsseling van matedalen en produkten e.d.) als daarbuiten (transport) 
dienen echter ook in het MER te worden betrokken. 

Het MER moet zowel de referentlesituatie (het niet plaatsvinden van 
het initiatief) als het meest milieuvriendelijke alternatlef beschdj
ven. De volgende paragrafen gaan in op de keuzemogel~kheden die per 
aspect van het voornemen moeten worden beschreven. Per onderdeel van 
de activiteit moet worden nagegaan. welke vadanten mogelijk zijn en 
welke voor- en nadelen daaraan ult miUeu-overwegingen zijn verbonden. 
Alternatleven (= combinatles van vadanten). die mogelijk gunstige 
perspectleven bieden voor het milieu dienen zo concreet en kwantita
tief mogelyk te worden. 

De keuze van de beschouwde alternatleven/vadanten moet in het MER 
worden gemotiveerd. evenals de selectie van het eventuele voorkeursal
tematief (locatie. uitvoeringswljze en mitlgerende maatregelen). Bij 
deze motive ring verdienen vooral de milieu-argumenten de aandacht. 

Voor de referentiesituatie wordt elVan uitgegaan. dat de verplaatsing 
naar het beddjventerrein Schoenaker te Beuningen niet plaatsvtndt. en 
de bewerking van verfresten zal plaatsvtnden volgens met de bestaande 
installaties in de bestaande beddjven. Aangegeven moet worden, of de
ze situatle als 'nulalternatlef (d.w.z. een reeel te kiezen optie) 
moet worden beschouwd, dan weI op grond waarvan dat nlet mogeIyk Is. 

Voor de keuzemogeUjkheden bij de formulering van (andere) altematie
ven en vadanten moet vooral worden gedacht aan: 
• de capaciteit en uitbreidingsmogelijkheden; 
• de te accepteren stoffen; 
• de transportwijze; 
• locatle van de installatle(s); 
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• de te gebruiken installaties; 
• de bednjfsvoenng; 
• milieubeschennende maatregelen. 

Het meest milieuvriendelfJke alternatffif is een combinaUe van keuzen 
op het gebied van locatie. systemen. procedes. innchtlng. gebruik 
(bednjfsvoenng) en beheer. eventueel nog aangevuld met milieu be
schermende maatregelen (ook logisUek en organisatonsch-operaUo
neel). Bij formulenng van het meest mUieuvriendelijke altemaUef 
dient te nadruk te liggen op voorkomen. en pas daama op verminderen 
van milieu-effecten. Het meest milieuvriendelijk altemaUef dient af
zonderlijk te worden beschreven van de andere altematieven. 

Ten aanzien van geluid kan daarbij bijvoorbeeld worden gedacht aan zo
danige aan- en afvoerroutes. dat de geluidbelasting van nabijgelegen 
woningen wordt beperkt. of aan het niet laten plaatsvinden van trans
port in de nachtpenode (23.00 - 07.00). 

Andere suggesties voor het meest milieuvriendelijke altematief zijn: 
• een verdere bewerking tot grondstoffen van de afgeschelden verfres

ten en andere vaste afvalstoffen als altemaUef voor storten c.q. 
verbranden ']; 

• een hoger rendement bij het terugwtnnen van oplosmiddelen door aan
vullende technieken bij de vacuumdesUllatie; 

• een procesvoering. c.q. acceptatiebeleid waardoor de ultworp wordt 
voorkomen van toxische en/of stankverwekkende vluchtige organische 
stoffen. zoals gechloreerde koolwaterstoffen en acetaten; 

• verdergaande emisslebeperking door bljvoorbeeld afzuiging en ver
werking van dampen bij het openen van vaten. afvullen. etc. 

4.2 Aard, transport en opslag van de afvalstoffen (input) 

Uit de startnoUtie blijkt. dat het bij de afvalbe- en verwerking van 
Inter-Che-M zal gaan om verscheidene groepen afvalstoffen: 
• verfresten (zowel vast als vloelbaar. inclusief blik; ook sludges. 

afgekeurd overschot en met verf verontreinigd water); 
• oplosmiddelen (vloeibaar); 
• straalgnt; 
• poetsdoeken. filters en ·rommel'. resp. resldu van de looginstalla

tie. resp. filterstof']. 
DUidelijk moet worden. of verwerking van puin en/of grond wordt over
wogen. en wat daarvan de consequenties zijn 8 ]. 

6 Onderzoek geschiedt door het technologle-transferpunt aan de Kathol1eke Unlversltelt N1Jmegen. 
7 Startnotltle. biz. 29. 
B Startnotltle. biz. 30. 
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Het MER dient inzicht te geven in: 
• de jaargemiddelde' ) hoeveelheid (massa en volume). samenstelling 

en herkomst (zowel geografisch als in type bedrtjf e.d.) van elk 
van de te be-/velWerken stoffen. Deze prognoses dienen zo (stof-) 
specifiek mogel1jk te zijn; d.w.z. dat bijvoorbeeld het groeiend 
gebruik van watergedragen verfsystemen hiertn tot uitdrukking komt; 

• de wijze van aanvoer. de aanvoertijden en -frequentie; 

De startnotitie maakt gewag van een inzamelsysteem met statiegeld. 
Duidel1jk moet worden. wanneer dit operationeel zal (kunnen) zijn. in 
hoeverre dit systeem wordt gedragen door andere fabrikanten van verf
systemen en toebehoren. en wat de gevolgen zijn voor het volume van te 
be- en verwerken stoffen in dit initiatief. 

Het moet tevens informatie verschaffen over: 
• de controle en registratie naar kwaliteit. kwantiteit en herkomst 

van het te be- en velWerken matertaal. zowel van bedrtjven als van 
particul1eren; 

• het acceptatiebeleid en de mil1euhygienische en velWerkingstech
rusche criterta; 

• de wijze van (opslag en) doorvoer van en de velWijsadviezen voor 
niet geaccepteerd afval; 

• de plaats(en) en de wijze van lossen (en laden) van te ver-/bewer
ken produkten. resp. eindprodukten en reststoffen; 

• de gemiddelde vervoersstromen (per as. rail of water) naar en van 
de be-/verwerkingslocatie (aantal transportbeweglngen); het aandeel 
van deze stromen in het totale verkeer op aan- en afvoerwegen/l1j
nen en de eventuele verkeerstechnische en nautische problemen daar
door. en de wijze van intern transport; 

• de parkeer-/rangeer-/aanleg-. wacht- en manoeuvreerruimten voor 
transportmiddelen die bij de lnstallatie aanwezig zijn of worden 
aangelegd; 

• de schoonmaakprocedure voor de transportmtddelen. de daarbij even
tueel te gebruiken schoonmaakmiddelen; 

• de opslagcapacitelt voor de versch1llende categorteen stoffen en de 
wijze van opslag (afgesloten. overdekt of in de open lucht). 

DUidel1jk moet worden aangegeven van welke omzetprognose en welk ver
plaatsingsscenarto wordt uitgegaan en welke fasertng in de uitvoering 
wordt beoogd. 

9 Dit dient in elk geval en1g 1nz1cht te geven in de afgelopen zeven en de komende viJf Jaar. 
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4.3 Locatie en verhuizing 

Oe startnotitie geeft aan, dat de beoogde locatie op het bedrijventer
rein Schoenaker dicht tegen het snelwegennet aanligt, en dat de be
reikbaarheid voor het openbaar vervoer veel minder is. 
Het MER dient verder in te gaan op de locatiekeuze. Oit kan op twee 
manieren: 
• het MER kan een aantal locaties aIs aItematieve locatles beschou

wen; dit betekent, dat de keuze van een locatie aIs open keuze 
wordt gepresenteerd, hoewel uiteraard weI een voorkeurslocatie zal 
worden aangegeven. Utt de vergelijking van aItematieven d.w.z. in 
het MER zelC 0 I kan dan worden afgeleid, welke locatle(s) voor het 
milieu het gunstigst zijn; 

• het MER gaat uit van de locatle zoals die in de startnotltle wordt 
aangegeven, aIs een voldongen feit. maar beschrtjft de afweging van 
locatles, die eerder heeft plaatsgevonden, en gaat daarbij uitge
breid in op de milieu-overwegingen bij deze keuze. Met andere woor
den: het MER bevat een motlvertng achteraf. 

Op grond van de startnotltle lijkt de tweede aanpak voor de hand te 
liggen. 
Ook indien gekozen wordt voor de tweede aanpak, dient te worden inge
gaan op de mogelijkheden van transport per ratl en per schip. 

Het MER dient ook in te gaan op de deelactlviteiten, die voortvloeien 
uit de verplaatSing van de bedrtjven naar het bedrtjventerrein Schoen
aker (dan weI, indien locatle-altematleven worden beschouwd, naar el
ders): afbraak van voorzieningen op, schoonmaak en oplevering van de 
oude bedrtjfsterreinen, de verplaatsing zelf. de eventuele ingebruik
name van de terreinen in Weurt door andere bedrijven of voor andere 
doeleinden (indien daar enige dUidelijkheid over is). 

4.4 Inrichting van het nieuwe terrein 

Hierbij spelen vragen aIs: 
• welke matertalen zullen worden gebruikt bij de aanleg van de vloei

stofdlchte vloeren; hoe dik zullen deze vloeren worden; welke op
pervlakte zullen ze beslaan? 

• welke gebouwen zullen verrtjzen, waar en hoe groot? 
• hoe wordt het rioleringssysteem aangelegd? 
• welke voorzleningen worden aangelegd voor maatregelen bij 

caIamltelten? 

10 Zle in dit advies hoofdstuk 6 .. 
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4.5 Be- en verwerking 

Beschreven moet worden. hoe de onderscheiden categorteen (afval-)stof
fen binnen de inrichting worden be- en/of verwerkt. Daarblj kunnen 
worden onderschelden: 
• sorteren. 

De startnotitie schetst perspectieven voor de inzet van een geauto
matiseerd sorteersysteem. Het MER dient duidel1jk te maken. of dit 
plaatsvtndt v66r of na acceptatie. resp. opslag van het te be-/ver
werken matertaal. hoe de ontwfkkeling van dit systeem verloopt, 
welke nauwkeurigheld de huldlge en de geautomatiseerde procedure 
hebben of zullen hebben; 

• intern transport; 
• scheiding van emballage en veri. 

De startnotitie noemt hierbij als voorkeursvariant een cryogene 
techniek. DUidelijk moet worden, welke andere technleken (evt. aan
vullend) zijn of worden overwogen, en wat daarvan voor- en nadelen 
z1jn; 

• scheiding van oplosmtddelen; 
Hierbij noemt de startnotltie de vacuiimdestillatletechniek, met als 
alternatleve techniek (variant) gefractloneerde destillatle. Het 
MER moet deze varianten tegen elkaar afwegen: 

• inertisering en destructle; 
• scheiding van filters en emballage; verwerking van plgmentzakken; 
• scheiding van water en veri/oplosmiddel 
• zuivertng van straalgrtt; 
• spoelen van filters, poetsdoeken, kwasten; 
• anderszins bewerken; 
• opwerken; 
• en verwerken. 
De installatles en hun verwerktngscapaciteit moeten worden beschreven. 
De totale inrichtlng van het bedrtjfsterrein (ligging van gebouwen en 
installaties) moet worden gegeven. 

De aanvoer en opslag van hulpstoffen, zoals water (voor koeling, spoe
ling e.d.) en vloeibare stlkstof (voor de cryogene behandeling) dient 
op dezelfde wijze te worden beschreven a1s de te ver-/bewerken Input
stoffen. 

4.6 Produkten en reststoffen (output) 

Het MER dient een overzicht te geven van de categorieen (afval-) stof
fen naar aard en hoeveelheid. die op de inrichting ontstaan en die de 
inrichting verlaten, zowel vaste als vloeibare als gasvormtge (afval-) 
stoffen. In dit overzicht moet aandacht worden geschonken aan de che
mtsche en fysische samenstelling van de onderscheiden stromen; de 
stoffen kunnen in principe worden ingedeeld in de categorteen produkt 
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(naar klant. verkooppunt of tussenhandel). nuttlge reststof (naar an
dere bewerkers). afvalstof en chemische afvalstof (naar verwerkers). 
Het overzicht moet worden opgesteld voor de afgelopen jaren. voor de 
korte (komende vijf jaar). middellange (tlen jaar) en lange (twintlg 
jaar) termijn. uiteraard met toenemende onzekerheden. 

Tevens moet worden aangegeven. welke afzetscenario's voor de eindpro
dukten worden aangehouden. en welke flexibillteit in de capaciteit op 
grand hiervan wenselijk is of zou zijn. 

Van de (chemische) afvalstoffen moet verder worden gegeven: 
• de wijze van opslag en eventuele bewerking 
• de eindverwerking (verbranden. storten) 
• het percentage afvalstoffen per categorie gerelateerd aan de jaar

lijkse aanvoer van te be- en verwerken materiaal. en eventueel 
hierin te verwachten wijzigingen. 

4.7 Bedrijfsvoering 

Het MER moet een overzlcht bevatten van de bedrijfsactlviteiten gedu
rende de voorgenomen bedrtjfstljden. weergegeven als de zogenoemde re
presentatieve bedrtjfssituatle. waaronder wordt verstaan: de toestand 
waarby de voor de geluidproduktte relevante omstandigheden kenmerkend 
z!in voor een bedrgfsvoering by volledige capaciteit in de te be
schouwen etmaalpertode. 

4.8 Milieubeschermende maatregelen 

Het MER moet aangeven. wat het milleuzorgsysteem Is. hoe het werkt en 
hoe het verbeterd zal worden. Ook moet worden aangegeven. hoe via me
tlngen (monitortng) de invloed van het bedrijf op de diverse milleu
componenten wordt gecontroleerd. 
De relatie met het kwaliteitszorgsysteem moet duldelijk zijn: Is dit 
laatste alleen gertcht op verbetertng van de kwaliteit van de produk
ten, of heeft het direct of indirect ook consequentles voor de milleu
effecten van de activiteit(en)? 

Tevens dient dUidelijk te worden, In hoeverre de milieumaatregelen 
verder kunnen gaan dan wat in de huldlge Hinderwetvergunning Is opge
nomen. Aan de volgende aspecten moet aandacht worden besteed: 

Bodem, grondwater en opperviaktewater 
Het MER dient aan te geven, welke maatregelen worden genomen om te 
voorkomen dat afwatering van in percolerend regenwater opgeloste ver
ontreiniging ult matertaal (bij opslag, be- of verwerking. en tljdens 
transport) plaats vindt naar de bodem, aangrenzende terrelnen en op
pervlaktewater. 
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Welke bodembeschennende voorzleningen worden/zljn aangebracht? Hoe 
vtndt controle plaats op de aanleg van bodembeschennende voorzlenin
gen? Zljn deze voorzleningen alleen aangebracht in de hallen. of ook 
tussen de hallen? 
Op welke wijze wordt voorkomen dat b~ de aan- en afvoer over water en 
overslag van matertaal de waterbodem en het oppelVlaktewater worden 
verontrelnigd? Hoe wordt gemeten. of er eventueel verontrein1ging van 
het grondwater plaatsvindt {monttortng}? 

Lucht 
De startnotltie geeft al een aantal bronnen van luchtverontreinlging 
aan. Het MER moet ten m1nste van de volgende stoff en de em1ss1es aan
geven: 
• acetaten. methyleenchlortde. perchloorethyleen. chlorothene; 
• geurstoffen; 
• totaal oplosm1ddelen/totaal koolwaterstoffen. Ingedeeld per klasse 

volgens de Nederlandse Em1ssiertchtl1jnen (01,02,03). 

Daarbij dienen de volgende bronnen te worden beschouwd: 
• de vacuumpomp (non-condensables); 
• adem- en vulverliezen (b~ opslag en verlading); 
• waterzuivertng; 
• schoonmaakactlviteiten; 
• lekkages uit leidingen/ slangen bij aan- en afkoppelen. 

De verklartng in de startnotltle, dat aan de NER en/of KWS-200 uitvoe
ring zal worden gegeven, dient te worden gespecificeerd. 

Het MER zal ook moeten aangeven, welke maatregelen/voorzieningen wor
den getroffen om de mate van ultworp en verspreiding van luchtveront
reinigende stoffen te beperken. 

Geluld 
Voor de representatleve bedrtjfssituatle dient te worden aangegeven, 
met welke geluidreducerende voorzieningen de equivalente geluidniveaus 
en de optredende piekniveaus bij geluidgevoelige bestemm1ngen in de 
omgeving zo veel mogelijk zullen worden beperkt. De doelstellingen 
(grenswaarden voor geluid) dienen daarbij te worden gemotlveerd. 

Afvalwater 
Geef aan welke afvalwaterstromen worden geproduceerd en geef van ieder 
van die stromen aan: 
• herkomst. samenstelling I '] en debiet (inclusief eventuele schomme

l1ngen of ontwikkelingen in aanbod en samenstell1ng); 

11 Met ten m1nste aandacht voor de volgende parameters: zware metalen (kwtk. cadmium. arseen. koper. 
chroom. ztnk. ntkkeI. lood. IJzer, alum1n1um en antlmoon). PAK's. PCB's, arqrnaten. fenolen en organo
halogeenverbmdmgen. ol1e, zwevend stof, ezv, BZV. pH en freonen. 
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• opvang en behandeHng (te hanteren criteria ten aanzlen van de be
handeling. zuiveringsrendement van zuivertngsmethode); 

• waar welke afvalwaterstromen (hoeveelheid. lozingsconcentraties en 
piekconcentraties) worden geloosd en van welke andere afvoer van 
afvalwater sprake is (hoeveelheid. samenstelling. bestemmlng); geef 
in dit verband o.a. aan hoe het rlolenngssysteem is Ingericht: 

• welke voorzienlngen worden getroffen ter controle van afvalwater na 
behandellng; 

• wat de hoeveelheid. samenstelling en bestemm1ng is van de gevormde 
residuen; 

• van welke opvang. eventuele zuivertng en of lozing sprake is bij 
calamiteiten. waaronder brand (bluswater) en overvloedige regenval. 

Welke voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat verontrelni
ging van (afval-)water ontstaat en op welke wijze wordt de hoeveelheid 
afvalwater beperkt? 

Reststoffen 
Het MER moet aangeven. welke mogelijkbeden er zijn om het ontstaan van 
(schadelijke. onbruikbare) reststoffen tijdens de be- en verwerking te 
beperken. Daarbij moet worden nagegaan. in hoeverre nuttige toepasstng 
of hergebruik kan worden bevorderd. zoals nu met karton en een deel 
van het oud papier geschiedt. 

Bedrljfsstorineen en caIamltelten 
Een beeld moet worden gegeven van de diverse typen stortngen en cala
miteiten die kunnen optreden. met een schatting van de kans dat ze op
treden en (voor zover niet reeds besproken) de maatregelen die worden 
getroffen om ze te voorkomen dan weI om de gevolgen ervan te beperken 
(storlngsanalyse). Hiertoe moeten ook worden gerekend bedienings- en 
operationele fouten. Hlerbij moet aandacht worden besteed aan ten min
ste: explosies. brand. storingen in luchtzuiverings- en waterbehande
lingstnstallaties en ongevallen met auto's met afvalstoffen. Hlerbij 
dient de ervartng bij de huidige bedrljfsvestigtngen en vergelijkbare 
bedrijven. en deinformatie van fabrikanten over de geleverde appara
tuur te worden betrokken. Speciale aandacht dient te worden besteed 
aan brandgevaar waarbij gechloreerde koolwaterstoffen zijn betrokken. 
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5. BESTAANDE MILIEUTOESTAND, AUTONOME ONTWIRKR
LING EN MILIEU-EFFECTEN 

Artike141j. lid 1. onder d van de Wabm: 
Een MER bevat ten m1nste: "een beschrgvlng van de bestaande toestand van het mUieu, ooor 
zover de ooorgenomen acttvltett oj de beschreven altemat1even daarooor geoolgen kwlTlen 
hebben, alsmede van de te venvachten ontwtkkellng van dat mUieu, Indien de acttvltett 
noch de alternatieven worden ondernomen." 

Artike141j. ltd 1. onder evan de Wabm: 
Een MER bevat ten m1nste: "een beschrgving van de geoolgen ooor het mUieu. die de ooor
genomen activltelt. onderscheldenlf/k de altemat1even lcunnen hebben, alsmede een motive
ring van de wf/ze waarop deze geoolgen z!Jn bepaald en beschreven. " 

5.1 AJgerneen 

Een beschrtjving van de bestaande toestand van het milieu en de auto
nome ontwfkkeling daarvan (als de voorgenomen activiteit niet wordt 
ondemomen) dient in het MER als referentie voor de milieu-effecten 
van de altematleven (incl. het voorkeursaltematief). 
Tenz~ een m.e.r.-plichtig onderdeel van de voorgenomen activiteit 
achterb~ft in Weurt kan deze informatie worden beperkt tot het in
dustrteterrein Schoenaker en de omgev1ng daarvan, voor zover deze door 
het initiatief kan worden beinvloed. Gezien de gekozen locatie op het 
industrteterrein Schoenaker zal het vooral gaan om abiotische aspecten 
en om die stoffen, die door de be-/verwerkingsinstallatles worden gee
mitteerd. 

De COmmissie vraagt in het MER de nadruk te leggen op de luchtkwali
teit (vooral toxische bestanddelen en geur/stank); op de bodem- en 
grondwaterkwaliteit en op de (totale) hinder voor gevoeUge objecten 
in de omgeving. 

Voor zover onzekerheden of onnauwkeurtgheden een rol spelen in de ef
fectvoorspellingen of de beschrtjving van de autonome milieu-ontwikke
ling, dienen naast de meest waarschijnlijke situatie ook een 'worst 
case' voorspellingen te worden opgenomen. 

Ook moet het MER ingaan op de mogelijkheid van synergisme met effecten 
van gevestigde en (reeds bekende) te vestigen bed~ven. De beschrtj
vingen moeten zoveel mogelijk kwantltatief en objectief z~n. 

Het MER moet aangeven, op welke gegevens en methoden de beschrtjvingen 
van de bestaande situatie, respectievel~k de voorspellingen zijn ge
baseerd. Deze informatie kan het best in bijlagen worden opgenomen. 

De infonnatie over elk van de onderstaande vartabelen dient minimaal 
vier situaties in het MER te beslaan: 
• de bestaande situatie; 
• de autonome ontwikkeling; 
• het voorkeursaltematief; 
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• het meest milieuvrtendelijke alternatlef. 
Uiteraard kunnen er meer alternaUeven zijn; ook daarvoor zal dan de 
informatle moeten worden gegeven. 
B~ de voorspelling van milieu-effecten van alternatleven moet worden 
aangegeven. welke effecten er onder bljzondere omstandigheden kunnen 
optreden (calamtteiten). 

5.2 Immissiegevoelige gebieden en objecten 

Het MER moet aangeven. welke gebieden en objecten zich in de omgeving 
bevinden. die wellicht gevoelig z~n voor de milieuveranderingen ten 
gevolge van de alternatieven. Daarblj gaat het om woongebieden. ecolo
gische waardevolle gebieden of situatles. stlltegebieden. recreatiege
bieden. waterwingebieden. cultuurhtstortsche en archeologische objec
ten. 

5.3 Luchtkwaliteit 

Voor de bestaande situatie en autonome ontwikkeling hoeven alleen de 
immissies (concentraties) worden beschreven; voor de alternatieven ook 
de emissies I 1]. 

5.4 Bodem en grondwater 

Het MER dient duidelyk te maken. wat volgens de meest recente infor
matle de bodemverontreiniging Is op de bestaande locatle en op de 
nieuwe locatie: situering. diepte. chemische samenstelling. kans op 
verplaatsing via grondwaterstromen e.d. Tevens moet worden aangegeven. 
in hoeverre eventuele sanering van dergelijke verontreiniging op beide 
locaties 
• door het vertrek van het bedrijf van de oude locatle. respectleve

lijk 
• door de vestiging op de nieuwe locatie. 
kan worden bemvloed. 

Welke emissies van schadelijke stoffen naar bodem en grondwater worden 
verwacht bij de verschillende alternatieven? 

12 Zle dlt advies § 4.8. 
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5.5 <3eluid 

De bestaande akoestische situatle zal moeten worden beschreven, waar
bij het geluid ter hoogte van de nabij de inrichtlng gelegen wOningen 
wordt bepaald door omgevmgseigen bronnen. Het hieruit af te leiden 
zogenoemde referentlenJveau van het omgevingsgeluid geldt tevens als 
belangrijk uugangspunt voor de geluidnormen in de vergunning(en). 

Het referentleniveau is de hoogste waarde van het L. s van het omge
vingsgeluid 6f het L van het zoneringsplichtlg wegverkeer minus 10 
dB(A). Het referentleffiveau dient bepaald te worden bij de gevels van 
geluidgevoelige bestemm1ngen voor die pertoden. waarin de inrichting 
in werking zal zijn. 
De beschrtjving van de achtergrondsUuatle voor geluid dient ten min
ste in te gaan op de verkeersintensiteiten op de openbare weg en de 
inherente geluidniveaus bij de nab1jgelegen woningen, zonder de bij
drage van het (vracht-)verkeer van en naar de voorgenomen inrtchting. 

Het MER dient voor de representatleve bedrijfssituatie de geluidni
veaus (L ) en de pieknJveaus (L ) aan te geven in de dag-, de 
avond- en

q 
de nachtperiode. ter hocfgt'e van de nabij de inrichtlng gele

gen woningen 11]. Ook dient inzicht te worden gegeven in de geluidbij
dragen van de diverse geluidbronnen van de inrichtlng(en). zoals tn
stallatles en (interne) transportm1ddelen. 

De geluidbelasting ten gevolge van het (vracht-)verkeer van en naar de 
inrichting moet worden aangegeven ter hoogte van die woningen waar dit 
geluid een wezenl1jke invloed heeft op de belastlng door verkeersla
waai. Buiten de equJvalente geluidniveaus gedurende de dag-, de avond
en de nachtperlode moeten tevens de optredende piekniveaus worden aan
gegeven ten gevolge van het passeren van vrachtwagens. 

5.6 Externe veiligheid 

Het MER dient aan te geven, wat de gevolgen kunnen zijn van bedrijfs
storingen en calamiteiten I 4], zoals schade en/of hinder ten gevolge 
van explosies of brand (bluswaterl, het vrijkomen van schadelijke 
stoffen in de lucht. het oppeIVlaktewater of de riolering etc. bij de 
verschillende alternatieven. 

13 HierbiJ dient de Handleiding meten en rekenen industrielawaal te worden gebrulkt (IL-HR-13-011. 
14 Zle dlt advtes. § 4.8. 
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6. VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN 

Artlke141J. Ud 1. onder rvan de Wabm: 
Een MER bevat ten m1nste: "een vergelYklng van de Ingevolge onderdeel d beschreven te 
venvachten ontwikkellng van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de 
voorgenomen acUvttett, alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieU van elk der (n 

beschouwlng genomen a1tematieven." 

De milieu-effecten van de versch1llende altematieven moeten worden 
vergeleken met de ontwtkkeling van de bestaande toe stand van het mi
lieu zonder uitvoertng van de voorgenomen activiteit (autonome ontwik
keling) als referentlekader. Uit zo'n overzicht dient ook dUideliJk te 
ziJn: 
• wat de doelmatigheid van de altematieven is 1 ~]; 

• hoe zich de milieu-effecten (vooral de emissies. concentratles en 
het geluidniveau) verhouden tot de milieunonnen en -rtchtliJnen. 

B~ de vergelijking kan het aangeven van een voorkeursvolgorde per mi
lieu-aspect een hulpmiddel zijn. 
VeIVolgens dient te worden aangegeven in welke mate elk van de alter
natieven naar verwachting kan bijdragen aan de realisertng van de 
doelstellingen. 
Op grond van de m.e.r.-regeling in de Wabm is de initlatlefnemer niet 
verplicht om in het MER kostenaspecten naar voren te laten komen. Toch 
zou een glob ale kostenvergelijking van de beschreven altematieven in 
het MER kunnen worden opgenomen. 

15 Zle NEN- 6410. 
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7. 

8. 

LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE 

Artlke141J. lid 1. onder g van de Wabm: 
Een MER bevat ten m1nste: "een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde 
beschrgvingen ten gevolge van het ontbreken van de benodfgde gegevens. " 

Leemten in kennis en infonnatle die na de analyse van de m1lieu-effec
ten zijn overgebleven en die tot onvolledigheid leiden. moeten in het 
MER worden opgesomd. alsmede de redenen waarom deze leemten zijn blij
ven bestaan. 
Infonnatle die voor de besluitvonning essentleel zal zijn, kan niet 
onder leemten in kennis worden aangegeven. maar dient met prioriteit 
te worden geidentificeerd en in het MER opgenomen. 

EVALUATIE ACHTERAF 

Artlkel41am van de Wabm: 
"Het bevoegd gezag dat een beslutt heeJt genomen, by de voorbereidfng waarvan een milieu
elfectrapport is gemaakt, onderzoekt de gevolgen van de betrokken actlvitelt voor het mi
lieu, wanneer zy wordt ondernomen oj nadat zg is ondernomen." 

Artlkel 41ak. lid 2 van de Wabm: 
"Het bevoegd gezag bepaalt by het beslult IblJ de voorbereldtng waarvan een mtl1eu-ef
fectrapport moest worden gemaaktl de tennyn oj de term!lnen alsmede de wyze waarop het 
het onderzoek. bedoeld in artlkel 41 am, zal verrlchten." 

Artlkel 41ap lid 1 van de Wabm: 
"Indien utt het in artikel 41 run bedoelde onderzoek blgkt dat de actlvltelt in belangrgke 
mate nadelfger gevolgen voor het milieU heeft dan welke by het nemen van het beslult wer
den verwacht. neemt het bevoegd gezag. lndien dat naar zgn oordeel nodfg is. de hem ter 
beschikkfng staande maatregelen ten elnde die gevolgen zoveel mogelgk te beperken oj on
gedaan te maken.· 

Het bevoegd gezag dient bij de vergunningverlening een evaluattepro
gramma op te stellen om de voorspelde effecten met de daadwerkelijk 
optredende effecten te kunnen vergelijken. en zo nodig aanvullende 
mitlgerende maatregelen te treffen. 
Voor zover er een koppeling bestaat tussen de in het MER gepresen
teerde infonnatle en het op te stellen evaluatleprogramma. verdient 
het aanbeveling dat in het MER reeds een aanzet voor een dergelijk 
evaluatteprogramma wordt gegeven. 
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9. PRESENTATIE VAN BET MER 

De samenvatting van het MER dient de belangrtjkste elementen van het 
rapport te presenteren: 
• moUvertng van het doel en het belang van het voornemen; 
• de keuze-elementen (crtterta. ultgangspunten) dUidelijk naar voren 

te brengen; 
• de besluitvonning waarvoor het MER dient; 
• keuze en moUvertng van de redelijkerwijs in beschouwing te nemen 

alternaueven. waaronder het alternaUef waarbij de beste bestaande 
mogelijkheden ter beschenntng van het milieu worden toegepast; 

• beschrtjv1ng van de uitgangssituatie van het milieu; 
• beschrtjv1ng van de voorspelde effecten van de verschillende alter-

natieven. 
Bijzonder aandacht verdient de presentaUe van de vergelijkende beoor
deling van de alternatieven mede tegen de achtergrond van normen en 
uitgangspunten van het milieubeleid. 
De samenvatting dient voor een aIgemeen publiek als een zelfstandig 
stuk leesbaar en begrtjpelijk te zijn en een goede afsplegeling te 
vonnen van de inhoud van het MER. 

Voor de overtge presentatie beveelt de Commissie het volgende aan: 
• het MER beknopt te houden; 
• eventuele afwijkingen van de rtchtlijnen te motiveren; 
• achtergrondgegevens (die conclusles. voorspellingen en keuzen onder

bouwen) niet in het MER zelf te vennelden. maar in bijlagen op te 
nemen; 

• een verklarende begrippenlijst. een lijst van gebruikte afkortingen 
en een literatuurlijst in het MER op te nemen en aandacht te beste
den aan (het onderscheid tussen) beste bestaande en beste uitvoerba
re technleken. 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 12 oktober 1992, waarln de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

,, ~) "\ provincie 
Geriepult:rmie Sialen 

G ELDERLAND ~\~.') ~tt.~~~~ ) ~, .11;:)~'Ji'. \\ 
------------------------------ ~- ~, ~ - - '~-----------------------------

n,.ZIWl kll rfrr' 1 

MiUktJ , 

tp.lp.fom, (085/5.9.9' I' 
refe. 45 56.9 pbgfri 

t~fr'/"'¥ 085 - 5,99480 

Po.<:;lildrf!." 

Pm.tlllJs 90.90 

6800 GX Am/rpm 

_ COnllnissie vaar de 
Postbus 2345 

Miliel1-effectrapPol;~~ Commlssie voor do 

~1~1f milieu-effectrapportage 3500 GH UTRECHT 

ingokomGn :~r5" OlH. 1992 
1--'-. ------; 

nurnmer : '.:'On5 -<:1? 

rl;l1l1UI 

_ 12 oktober 1992 

'''''''".. \<opie naar : :5c _ '?~' .)?I b I 
_ MW92.55583-6031020 

!;lrl!lP.rw~rp 

- Adviesaanvraag ten behoeve van de richtlij nen 
voor het MER van Exochem B.V. en Interchem B.V. 

01' 28 september 1992 hebben wij een startnotitie milieu-effect rap
portage ontvangen betreffende Exochem B.V. en Interchem B.V. te Beu
ningen. 

net MER zal deel gaan uitmaken van de aanvragen in het kader van de 
Afvalstoffenwet. Wet chemische afvalstoffen en de Wet verontreini
ging oppervlaktewateren. 

net initiatief zal bekend worden gemaakt in de pers en in de Neder
landse Staatscollrant (zie bekendmaking). 
Wij verzoeken 11 am uw advies vaar richtlijLH~n uit te brengen lJillnen 
twee maanden na publikatie van de bekendmaking. ,. 

Daarbij verzoeken wij II bovenstaand briefnummer te vermelden. 

De tekst van de bekendmaking en de startnotitie (in vijfvoud) woeden 
hierbij als bijlagen toegevoegd. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

....... ...... . -0 

/{
:;r-. 

U·~'\. __ .. -
V vOo q :il. l:e c 

bij lagen 

coll. ~:. 
code: ej/765JB/8 
Inlichlingen hij dhr. W. Willems 

v."onden 1 4 n KT. 1992 

doorkiesnr. 598682 

fln~'!1'rn,('kcll/llfl fi6 97 6; 
ABN Am/mill. mk ",535026.163 
BNG "G,aVfm"i1U~. ,~It m 2850 10 824 



BIJLAGE 2 

Openbare bekendmaking in 8taatscourant nr. 209 d.d. 28 oktober 1992 

__ p"rovincie 

GELDERLAND 

lnspraak op de slarlnolWe rnilieu-effec
Irapportage Exochem B. V. en lnterchern 
B. v.. Platinawer/ te Beuningen 
Op het bedrijventerrein te Weurt zijn 
reeds geruime tijd de bedrijven lnter
chern B.V. (inzameling oplosmiddelen 
en verfrestanten), Jep-Toois B.V. (ont
wikkelaar en producent van apparatuur 
ten behoeve van onder meer spuiterijen 
en drukkerijen), en Chemie-Gro B.V. 
(producent en groothandelaar in verf 
en oplosmiddelen) gevestigd. 
Exochem B.V. zal deze activiteiten 
(behalve afval) overnemen op een 
nieuwe locatie aan de Platinawerf te 
Beuningen. De activiteiten op het 
gebied van inzameling, opslag, bewer
king en verwerking van chemisch .afval 
blijven geconcentreerd bij lnterchem 
B.V., maar zuBen ook verplaatst wor
den naar deze nieuwe locatie te Beunin
gen aan de Platinawerf. 
Om deze voornemens te kunnen realise· 
ren moeten vergunningen worden aan
gevraagd jn het kader van de 
Afvalstoffenwet (A W), Wet verontreini
ging oppervlaktewateren (WVO), en de 
Wet chemische afvalstoffen (WCA). 
Voordat deze vergunningen kunnen 
worden aangevraagd moet eerst een . 
Milieu-effectrapport (MER) worden 
opgesteld, dat later met de vergunning
aanvragen zal worden ingediend. 
Voor het verienen van de AW-vergun
ning is Gedeputeerde Staten het 
bevoegd gezag, voor het verlenen van 
de WVO-vergunning is dat het Zuive
ringsschap Rivierenland te Tiel en voor 
de WCA is dat het ministerie van 
VROM. 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
coOrdineren de voorbereiding en behan· 
deling van het MER en de vergunning
aanvragen. 

Procedure 
De inspraak op de startnotitie is 
bedoeld om adviezen en reacties te ont
vangen die van belang kunnen zijn bij . 
het vaststellen van de richtlijnen. In de 
richtlijnen zal worden aangegeven wat 
de inhoud van het MER moet zijn. 
Reacties met betrekking tot de startno
titie kunnen vanaf 27 oktober tot 28 
november 1992 schriftelijk worden 
ingediend bij Gedeputeerde Staten van 
Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX 
Arnhem, onder vermelding van het 
nummer MW92.55583. 
Degene die een reactie indient, kan ver
zoeken om zijn of haar persoonlijke 
gegevens niet bekend te maken. 
Terinzage/igging . . 
Van 27 oktober tot 28 november 1992 
ligt de startnotitie ter inzage in: 
Het gemeentehuis te Beuningen op 
werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en 
op maandagavond van 17.00 tot 20.00 
uur. 
Het Huis der Provincie, Centrale Bibli
otheek, ·Markt II te Arnhem, op alle 
werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. 
Het kantoor van Zuiveringsschap 
Rivierenland te Tiel, Prinses Beatrix
laan 25 op werkdagen van 9.00 tot 
16.00 uur, na telefonische afspraak, tel. 
03440-75911, de heer Daamen. 
Bij het ministerie van VROM, Directo
raat-Generaal Milieubeheer, Directie 
Afvalstoffen op elke werkdag van 9.00 
tot 16.00 uur, Dr. van de Stamtstraat 
2, Leidschendam, kamer A134. 
Nadere in/ormatie 
Voor nadere informatie kunt u zich 
wenden tot de heer W. Willems (tel. 
085-598672). 
Arnhem. 12 oktober 1992. 
Gedeputeerde Staten van Gelderland. 
Dr. J. C. Terlouw. voorzilter. 
Drs. C. P. A. G. Crasborn. griffier. 
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Projectgegevens 

Inltlatlefnemer: Inter-Che-M b.v. en Exochem b.v. 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Gelderland (voor de vergunning ingevolge de 
Afvalstoffenwet), het zuiveringschap Rivierenland (voor de vergunning ingevolge de Wet 
verontre1n1ging oppeIVlaktewateren) en de M1n1ster van Volkshuisvesting, RUimtelijke 
Ordening en Milieubeheer (voor de vergunning ingevolge de Wet chemische afvalstoffen) 

Beslult: vergunningverlening ingevolge bovengenoemde weUen 

Activlteit: Het gaat om verwerking van verfresten (in blik) , poetsdoeken, filters en 
filterstof, straalgrit e.d. 

Stand van zaken: Inter-Che-M, (inzameling van oplosmiddelen en verfresten), Chemie Gro 
(produktte/groothandel in verf en oplosmiddelen) en Jep Tools (ontwikkeling/produktie 
van apparatuur, o.a. voor spuiterijen en drukkerijen) waren bij de start van de m.e.r.
procedure gevestigd op het bedrijventerrein Weurt. Om verschillende redenen is besloten 
de activiteiten te verplaatsen naar het bedrijventerrein Schoenaker (eveneens te Beu
ningen). Nadat een Hinderwetvergunning was afgegeven door de gemeente bleek een Afval
stoffenwetvergunning vereist: nog later bleek voor de activiteit ook een m.e.r.-proce
dure noodzakelijk. Op 12 oktober verzochten GS van Gelderland de Conunissie te adviseren 
over richtlijnen voor een MER. Op 22 december besprak de Conunissie haar conceptadvies 
met het bevoegd gezag en de initiatiefnemer; op 23 december 1992 werd het advies 
uitgebracht. 

Samenstelllng van de werkgroep: 
ing. W. Been 
R. Brink 
ing. A.J. Dragt 
mr.dr. H.J.A.M. van Geest 
ir. K.H. Veldhuis (voorziUer) 

Secretaris van de werkgroep: drs. M. Odijk. 
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Inspraakreactle 

Dr. datum penooD of iD8taDtie plaats datumVaD 
ODtvaDgst 
Cleo m.e.r. 

1. 92-11-25 Burgemeester en wethouders van Beuningen 921215 
Beuningen 


