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Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 

Be- en verwerken van (gevaarlijk) afval ATF Drachten 

Advies op grond van arlikel 7.26 van de Wet mllicubeheer voor het milicueffectrapport over 

Bc- en verwcrken (gevaarlijk) aIVal ATF Orachten. 

ultgebracht aan Gcdepuleerde Staten van provlncic F'ryslan door de Commlssle voor de 

mUleueffectrapportage: namens deze. 

de werkgroep m.c.r. Bc- en verwcrken (gevaarlljk) afval ATF Drachtcn, 

de secrctarts de voor.titter 

drs. AJ. KolhoIT 

Utrecht. 20 augustus 1999 
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1. INLEIDING 

De initiatiefnemer, AfVal Transport Friesland BV (ATF) te Drachten he eft een ver
zoek ingediend bij de provincie Fryslan voor een revisievergunning (mei 1999) in
gevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor het inzame1en, bewaren, opbu1ken en 
be/verwerken van (op1osmidde1houdende) gevaarlijke afvalstoffen, bouw-, sloop
en bedrijfsafval en grof huisvuil, alsmede het afVoeren van (afval)stoffen naar er
kende verwerkers en hergebruikers. (Bes1uit m.e.r.: cat. IB.4 en 1B.5). 

Bij brief van IB juni 1999 I] heeft de provincie Frys1an de Commissie voor de mi
lieueffectrapportage (m.e.r.) in de ge1egenheid geste1d om advies uit te brengen 
over het opgeste1de milieueffectrapport (MER) ten behoeve van deze revisievergun
ning. 

Bet bevoegd gezag is van mening dat voor deze vergunningaanvraag artike1 7.16 
van de Wm van toepassing is. De Commissie onderschrijft de toepassing van dit 
artikel. In dit artike1 wordt aangegeven dat "de artike1en 7 .12 tot en met 7.15 
geen toepassing vinden indien degene die het MER zou moet maken reeds 
beschikt over een MER, opgesteld overeenkomstig het bij of krachtens dit 
hoofdstuk bepaalde, en in dat MER als alternatief de activiteit is beschreven, 
waarop het besluit betrekking heeft, bij de voorbereiding waarvan het MER moet 
worden gemaakt". 

Bet MER dat ter toetsing is aangeboden bestaat uit de volgende reeds eerder uit
gebrachte en door de Commissie getoetste MER'en: 
• MER; bewaar-, bewerking- en verwerkingsinrichting gevaarlijke afVa1stoffen 

in Drachten; 12 april 1994. De Commissie heeft hierover op 5 september 1994 
het volgende advies uitgebracht: Toetsingsadvies over het milietieffectrapport 
bewerkingsinrichting gevaarlijk afval ATF-Drachten; 

• aanvullend MER; Bewerking oliehoudende stoff en door ATF Chemie BV. 
Aanvulling milieueffectrapport bewaar-, bewerkings- en verwerkingsinrichting 
gevaarlijke afvalstoffen in Drachten (1994) uitgebracht op 19 mei 199B. De 
Commissie he eft hie rover op 2 juli 199B het vo1gende advies uitgebracht: 
Toetsingsadvies over de aanvulling op het milieueffectrapport chemische af
valverwerking ATF te Drachten; 

• MER; Oplosmiddelhoudende afvalstoffen; ATF Chemie BV, 5 augustus 1996. 
De Commissie heeft hierover op 7 januari 1997 het vo1gende advies uitge
bracht: Toetsingsadvies over het milieueffectrapport verwerking op1osmiddel
houdende afvalstoffen door ATF Chemie B.V. op 'De Lier' te Drachten. 

Bet advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.2] De 
werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit 
advies 'de Commissie' genoemd. 

1 Zie bijlage l. 

2 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 
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2. 

2.1 

2.2 

Het MER is op 21 juni 1999 ter inzage gelegd3
] . Het bevoegd gezag heeft geen in

spraakreacties en adviezen ontvangen. 

Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
• aan de richtlijnen voor het MER 4]: Bewaar-, bewerking- en verwerkingsinrich

ting gevaarlijke afValstoffen in Drachten uitgebracht op 8 februari 1993 en de
ze zijn vastgesteld op 9 maart 1993 en aan de richtlijnen voor het MER: Op
losmiddelhoudende afValstoffen uitgebracht op 22 februari 1995 en deze zijn 
vastgesteld op 22 maart 1995; 

• op eventuele onjuistheden5
]; 

• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER6]. 

OORDEEL OVER HET MER 

Algemeen 

De Commissie is van oordeel dat de essentH~le informatie in het MER aanwe
zig is. 

Toelichting op het oordeel 

De Commissie heeft de MER'en en de vergunningaanvraag van mei 1999 beoor
deeld en zij concludeert dat: 
• de bestaande MER'en voldoende actueel zijn om te voldoen als toetsingskader 

voor het beoordelen van de vergunningaanvraag en dat er dus geen aanvul
lende informatie nodig is; 

• de voomemens voor de oprichting van een cryogene scheidingsinstallatie, de 
verwerking van oplosmiddelhoudende en bewerking van oliehoudende afVal
stoffen, zoals beschreven in de vergunningaanvraag, milieuvriendelijker wor
den uitgevoerd dan was voorgenomen ten tijde van het opstellen van de 
MER'en voor deze activiteiten. 

3 Zie bijlage 2. 

4 Wm, artikel 7.23. lid 2. 

5 Wm, artikel 7 .23 , lid 2 . 

6 Wm, artikel 7.10. 
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BIJLAGEN 

bij het toetsingsadvies over het 
milieueffectrapport Be- en ver

werken (gevaarlijk) afval 
ATF Drachten 

(bijlagen 1 tim 3) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 18 juni 1999 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

Leeuwarden , 

Ons kenmerk 
Afdeling 
Toestel 
ISVUPno. 

Onderwerp 

~8 juni ~999 

MO/99-54403/B~ 
Milieuvergunningen 
... 840/mw. T. Jeltema 
~0323 

MER Afvalstoffen Transport Friesland BV 

provinsje frysL'in 
provincie frysUin f<",' 
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It"I,' I.l \ Itl'iXI !y2 \1 1) 

\\1111 11),l.an III 

\ II1JII P'tl\lll(II"/tI "'\"I.,n \\1 

Hi erbij delen wij u mede dat wij op 17 mei 1999 een aanvraag van Afvalstof
fen Transport Friesland BV te Drachten habOOn ontvangen voor een revisie
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een 
inrichting voor het inzame1en, bewaren en be/verwerken va n gevaarlijke 
afvalst.offen, bol.\w-, sl.oop- en bedri j fsafval en groC huisvuil, alsmada hat 
afvoeren van (afvall stoffen naar erkenrle verwerken. en hergebruikers. De 
inrichting is gelegen aan Da Lier 2 ta Drachten. Genoemde aanvraag bet-reft 
eveneens een verzoek om ean inzamelvergunning ingevolge de 'Provinciale 
Miliauverordeni ng (P~IV) voor het inzamelen van g·evaar1.ijke afvalstoffen, 
specifiek ziekanhuisarval en o/w/s/ mengsels. 
Tegelijk met de aanvraag is oOk een milieu- effectrapportage (MER) inge
diend . lIet geheel is inQesc.hreven onder ltenmerk MO/99 - 5H03 . 

U ontvangt hierbij acht exemplaren van bovengenoemde m.e.r. 
Bijgevoegd is een exemplaar van de openbare kennisgeving. 

In het kader van ons verzoek om advies uit te brengen willen wij u op het 
volgende wijzen. 

V~~r een drietal activiteiten waarvoor Afvalstoffen Transport Friesland B.V 
tot ~ januari 2000 een vergunning heeft zijn in het verleden MER's opge
steld. 
~. Op ~6 juli ~996 is aan het bedrijf een revisievergunning ingevolge de 

Wet milieubeheer verleend voor de op- en overs lag van gevaarlijke 
(afval) stoffen en het cryogeen bewerken van ten hoogste ~O Kton 
gevaarlijke afvalstoffen per jaar. Het MER is afgegeven op ~2 april 
~994 en maakt onderdeel uit van de op 6 juli ~994 ingediende aanvraag 
om een vergunning. 

2. Op 29 oktober ~997 is een veranderingsvergunning ingevolge de Wet 
milieubeheer verleend voor het bewerken van ten hoogste ~O, 5 Kton 
oplosmiddclhoudende afvalstoffen per jaar. Het: ~IElR is afgegeven op 5 
augustus 1996 en maakt onderdeel uit va n de op 5 august-us 1996 ingc
diende aanvraag om een vergunning. 

3 . Op 15 december 1998 is een veranderingsvergunning ingcvolge de Wet 
milieubeheer verleend voor onderm'eer het bewerken van cen hoogs te 5 
Kton oliehoudende afva.lstoffen per jaar . Het MER is op l8 maart" 1998 
afgegevert en betreft een aanvulling op het op 12 april 1994 afgegeven 
MER . Oe aanvraag met bijbehorend MER zijn op 20 maart ~998 ingediend. 

De activiteiten waarvoor m.e.r-rapportages zijn opgesteld zijn tot op heden 
echter nag niet opgestart. 



provi Ilsj rr)'sJ; I) 
pr vi n ic rr),slan 

~
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De vraag "as aan de orde of e.r, nu de"e activitciten opnieu'j,.,Mfl f'Jt'n~.u:i,'Jtllen 
worden en 7.e neg ni.e 7.ijn uicgevoerd, opnieuw een m.e. r. -prOC;~,lat$"Qr\7 art 
z.ou moe en worden. " '~' .''''" fll\~j HI W .. 

h"'·la ... '"''''' !'iI ·,1 .. \ 
Artikel 7.16 van de Wec mil ieubeheer geefl: vrij vercaald aan da~"~h~~~ene 
die het mer Zou moccan mak,e!l al beschikt over een ~l~l 1.~r..""Wf.'irti.1J,1 als 
alcernal:ict de activiteit is beschrev .. n waarop het nu e n men beslui 
betrekki"9 h efl:. hec ni.et nodig is opnieu",' eell Sl:artnotitie en richtlijn 11 
op te stell em. He oude ~\ER Iran dan aan de nieuwe vel:gunningaonvraag worden 
toegevoegd . Het bevoegd ge.zag 7oa1 de aanvaardbaarheid van hel: oud'e MER 
opnieuw moeten beoordelctll en de Commissie MER "al er cen toetsingsadvies 
over uitbrengen . In deze aanvaardbaarheidstoel:s en het advies van de 
cO\l1misssie za de actu .. liteit van het MER een cruciale rol spelen. 
Hocwel er hier n ie sprake is van een reeds besohreven 1 ernacief menen 
wij dat artikel 'I. loG van de Wet: milieubeheer ook op d eze situatie van 
oepassing kan :djn. Wij :<ijn tot deze conclusie gekomen na telefon1sch 

o verleg met de COlnmissie voar de m. e . r. en het minister van \/ROM. 
Wij hebben de inil:iatietnemer. Afvalst:offen Transport Friesland B.V • • 
derhalve geadviseerd de i n he t: verleden opges eide mil.ieu-effectrapporten 
san de nieuwe vergunningaanv raag oe te voegen. 

Wij verzoeke.n u tot ul.terlijk 19 juli 1999 en advies ui t:e brengen o ver 
de inboud de milieu-effectrapporten . 

Gedeputeerde Staten van Fryslan, 

namens dezen, 

B. ten Bruggencate 
Procedurefunc tionaris 
Afde ling Mil i euvergunningen 

Bijlage I, blz. ij 



BIJLAGE la 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 1 juli 1999 met rectificatie van de termijn voor het 
advies van de Commissie 

provinsje fryslan 
provincie frysLln • 

Commissie voor de milieu-effectrapportage 
Postbus 2345 

'''ntlw." W12t! 
tr'JrJOlnll In"lIw.lIII .. " 
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l l'cP;~ nc.3.r Leeuwarden 

Ons kenmerk 
Afdeling 
Toestel 
ISVUPno. 

Onde rwerp 

1 juli 1999 

MO/99 - 54403 / B1 
Milieuvergunningen 
... 840/mw. T. Jeltema 
10323 

MER Afvalstoffen Transport Friesland BV 
Rectific atie adviestermijn. 

Bij brief d . d . 18 juni j . l . deelden wij u mede dat wij op 17 mei 1999 een 
aanvraag van Afvalstoffen Transport Friesland BV te Drachten hadden 
ontvangen voar een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het 
in werking hebben van een inrichting "loor het inzamelen, bewaren en 
be/verwerken van gevaarlijke a fvalstoffen, bouw-, sloop- en bedrijfsafval 
en grof huisvuil, alsmede h e t afvoeren van (afval) stoffen naar erkende 
verwerkers en hergebruikers. Tegelijk met de aanvraag is ook een milieu
effectrapportage (MER ) ingediend. U hebt toen acht exemplaren van bovenge
noemde m.e.r. ontvangen. 

Wij hebben u toen verzocht tot uiterlijk 19 juli 1999 een advies uit te 
brengen ove r de inhoud de milieu-effectrapporten . Gebleken is, dat de 
termijn waarbinnen wij graag advies van u ontvangen dient te eindigen op 23 
augustus 1999. 

Gedeputeerde Staten van Fryslan, 

B. ten Bruggencate 
Procedurefunctionaris 
Afdeling Milieuvergunningen I 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de ter inzagelegging van het MER 
in Staatscourant nr. 111 d.d. 15 juni 1999 

OPEN BARE KENNISGEVING 

provinsje fryslan 
provincie fryslan " 

milieu·effectrapportage (m.e.r.) ATF BV Drachten inspraak op het MER V') 

q 
Afvalsloffen Transport Friesland BV heelt een aanvraag ingediend voor een revisievergunning ingevolge de .:::-1 
Wet milieubeheer. De aanvraag heelt belrekking op het in werking hebben van een inrichting voor hel 0 
inzame/en. bewaren en be-Iverwerken van gevaarlijke afvalsloffen. bouw-. sloop- en bedrijfsafval en grof 
huisvuil. alsmede het afvoeren van (afval)sloffen naar erkende verwerkers en hergebruikers. De inrichting is ~ 
gelegen aan De Lier 2 te Drachlen. Tegelijk met de aanvraag is ook een milieu-effeclrapport (MER) ingediend. ...... 

Inzage en reacties 
Wij slellen u hierbij in de gelegenheid opmerkingen te maken naar aanleiding van de inhoud van hel MER. 
Hel MER en de daarbij horende stukken atsmede de aanvraag liggen mel ingang van 21 juni 1999 op 
werkdagen en gedurende openingstijden ter inzage: 
- bij de provincie Fryslan. Tweebaksmarkt 52 Ie Leeuwarden. bij de aldeling Milieuvergunningen. kamer 

083. Op werkdagen van 09.00 101 12.00 uur en van 14.0010116.00 uur (tel. 058 - 292 5128); 
- bij het publieksbureau in de hal van hel gemeenlehuis van Smallingeriand, Gauke Boelensslraal 2 

Ie Drachten. Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kanlooruren; inzage buiten kanlooruren is mogelijk 
na lelelonische alspraak (tel. 0512 - 581306). 

Tol uilerlijk vier weken na het verschijnen van deze kennisgeving kunt u schriltelijk opmerkingen maken 
over het MER. Deze opmerkingen moel u richten aan: Gedepuleerde Stalen van Fryslan, Tweebaksmarkt 
52, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Dil onder vermelding van: MER ATF BV Drachten. 
Degene die opmerkingen inbrengt kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend Ie 
maken. 

Openbare zitting 
Daarnaast is het mogelijk mondeling opmerkingen te maken over het MER tijdens een open bare zilting. 
Deze zal worden gehouden op dinsdag 6 juli 1999 op kamer 047 van het gemeenlehuis van 
Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 te Drachten. De aanvangslijd is 19.30 uur. 

Nadere inlormatie 
Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met mevrouw T Jeltema (058 - 292 58 40), 
werkzaam bij de afdeling milieuvergunningen van de Provincie. 

Gedeputeerde Staten van Fryslan 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Afvaltransport Friesland B.v. te Drachten 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Fryslan 

Besluit: vergunningverlening (revisievergunning) ingevolge de Wet milieubeheer 

Categorie Besluit m.e.r. 1994: C18.4 en C18.5 

Activiteit: het inzamelen. bewaren. opbulken en be/verwerken van (oplosmiddelhoudende) ge
vaarlijke afvalstoffen. bouw-, sloop- en bedrijfsafvallen grofhuisvuil, alsmede het afvoeren van (af
val)stoffen naar erkende verwerkers en hergebruikers l

]. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 9 december 1992 
richtlijnenadvies uitgebracht: 8 februari 1993 
richtlijnen vastgesteld: 9 maart 1993 
kennisgeving MER: 8 juli 1994 
toetsingsadvies uitgebracht: 5 september 1994 
ontwerp-besluit genomen: 27 oktober 1994 
besluit: 11 januari 1995 
kennisgeving aanvullend MER: 19 mei 1998 
aanvullend toetsingsadvies uitgebracht: 2 juli 1998 
kennisgeving MER: 15 juni 1999 
toetsingsadvies uitgebracht: 20 augustus 1999 

Bijzonderheden: 
Voor de toetsingvan de vergunning is gebruik gemaakt van de twee reeds bestaande MER'en (uit
gebracht in april 1994 en augustus 1996), de hiervoor vastgestelde richtlijnen en de vergunning
aanvraag. Deze MER'en zijn gebundeld en op 15 juni ter toetsing aan de Commissie aangeboden. 
Er is geen nieuwe startnotitie en richtlijnenadvies opgesteld. 
De voomemens voor de oprichting van een cryogene scheidingsinstallatie, de verwerking van op
losmiddelhoudende en bewerking van oliehoudende afvalstoffen zoals beschreven in de vergun
ningaanvraag, milieuvriendelijker worden uitgevoerd dan was voorgenomen ten tijde van het op
stellen van de MER'en voor deze activiteiten. 

Samenstelling van de werkgroep: 
prof. ir. L.J. Brasser 
ir. AH. Dirkzwager 
ir. F.J. Schuurman 
mr. J.W. Kroon (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. T. Gorter (richtlijnen), drs. M. van Eck (toetsing d.d. 5 
september 1994 en aanvullende toetsing d.d. 2 juli 1998), drs. A Kolhoff (toetsing d.d. 20 
augustus 1999) 

1 Zie projectnummer 657. 




