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Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) in de
gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het milieu-effectrapport (MER) ten behoeve
van de besluitvorming over de Capaciteitsuitbreiding Aramid Products V.o.F. te Delfzijl.
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de
Commissie aan.
De Commissie meent dat het MER voldoende informatie bevat voor besluitvorming over de vergunningaanvragen. Zij gaat ervan uit, dat u bij uw besluit rekening zult houden met de internationale verdragen en overeenkomsten, die Nederland inmiddels heeft ondertekend.
Met haar advies hoopt de Commissie een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvormingo Zij zal gaarne vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen.

,---ir. K.H. Veldhuis
voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Capaciteitsuitbreiding produktie Aramid Products
V.o.F. te Delfzijl

In afschrtft aan: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland
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Toetsingsadvies over het milieu -effectrapport
Capaciteitsuitbreiding Aramid Products V.o.F. te Delfzijl

Advies op grond van arUkel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieu-effectrapport over
capaciteitsuitbreiding bij Aramid Products V.o.F. te Delfz1jl,

uitgebracht aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Grontngen (coordinefend bevoegd gezag) door de Commissie voor de milieu-effectrapportage; namens deze,

de werkgroep m.e.f. Capaciteitsuitbreiding Aramid Products V.o.F. te Delfzijl

de voorzitter

de secretarts

drs. M. Odijk

--Utrecht, 25 juli 1995

ir. K.H. Veldhuis

INHOUDSOPGAVE
Paglna

1.

Inleldlng

1

2.

Aigemeen oordeel over het MER

2

.3.

Opmerkingen In verband met verdere beslultvormlng

2

BIJLAGEN
1.

Briefvan het bevoegd gezag d .d. 22 me1 1995 waarin de Commissie in de gelegenbeid wordt gesteld om advies uit te brengen

2.

Openbare kennisgeving van de toetstngsprocedure in Staatscourant 99 d.d. 23 mei
1995

3.

Projectgegevens

1.

INLEIDING

Aramid Products V.o.F. heeft het voornemen om op haar bedrijfsterrein te Delfz1j1 de produkt1e uft te bre1den van het basispolymeervoor de Twaron-produkt1e
van 11 kton/jaar tot 18 kton/jaar. H1erbij wilAramid Products de produktie
van monomeren op deze locatie opvoeren: voor paraphenyleendiam1ne (PPD) tot
9 kton/jaar, voor tereftaloyldichloride (IDC) tot 16 kton/jaar, voor orthofenyleendiamine (OPD) tot 300 ton/jaar.
Voor dit initiatief 1s de in de Wet milieubeheer (Wm) opgenomen regeling inzake
milieu-effectrapportage (m.e.r.) van toepassing. Deze is gekoppeld aan de te nemen besluiten op aanvragen om vergunntngen krachtens de Wm en de Wet verontreiniging oppelVlaktewateren (Wvo). Voor deze besluiten zyn respectievelijk
het provinciaal bestuur van Groningen en de minister van Verkeer en Waterstaat bevoegd gezag.
Per brief van 24 mei 1995 1 ) heeft het College van Gedeputeerde Staten van Grorungen, als coordinerend bevoegd gezag, de Commissie voor de milieu -effectrapportage in de gelegenheid gesteld een toetsingsadvies uit te brengen over het
milieu-effectrapport (MER), dat te zamen met de vergunningaanvragen ter inzage is gelegd. Ook werd iedereen in de gelegenheid gesteld om reacties en commentaar te leveren2 ).
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de milieu-effectrapportage 3 ). De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de milieueffectrapportage en wordt verder in dit advies 'de Commissie' genoemd.
De Commiss1e heeft beoordeeld of het MER voldoende informatle biedt om bij
de besluitvorming over de vergunningaanvragen met milieubelang een volwaard1ge plaats te geven, en daarbij op grond van artikel 7.26, lid van de Wm getoetst:
aan de richtlijnen voor het MER4 ), zoals vastgesteld op 4 apriljl.:
op eventuele onjuistheden5 ):
aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER6].
Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met
de via het bevoegd gezag ontvangen opmerking7). Uit het verslag van de hOOl"Zitting op 14 juni 1995 bleek dat er geen mondelinge reacties waren op het MER
en de vergunntngaanvragen.

1
2

Zie bijIage l.
BijIage 2 bevat de tekst van de openbare bekendmaking.

3
4
5
6

De samenstelling hiervan is gegeven in bijIage 3. Die bevat ook de belangrljkste projectgegevens.
Wm, artikel 7.23. lid 2.
Wm. artlkel 7.23. lid 2.
Wm. artlke17.10

7

Dit betreft de reactie van de werkgroep Eemsmond te Groningen (d.d. 21 jUni 1995).
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2.

ALGEMEEN OORDEEL OVER BET MER

Het MER bevat voldoende adequate infonnatie om besluiten over de vergunningaanvraag op te baseren. Enkele opmerkingen waarmee rekening gehouden
kan worden bij deze besluUen, zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

3.

OPMERKINGEN IN VERBAND MET VERDERE BESLUITVORMING

Bij de beschrijving van de gevolgen van de emissies van stoffen naar het water
is uUgegaan van acute toxicUeitB]. Het MERgeeft hierbij eenglobale indruk; bij
de vergunntngaanvraag wordt op grond van een milieurisicoanalyse geconcludeerd, dat voor natriumchloraat en natriumnitriet mogeliJk nadelige effecten
voor aquatische organismen niet kunnen worden uitgesloten, en dat een verfyning van de risicoanalyse nodig is9 ].
De COmmissie constateert tevens, dat ten onrechte is verzuimd aan te geven,
dat op het gebied van chronische toxiciteit, teratogene, mutagene, carcinogene
werking en endocriene verstoringen dUideliJke lacunes in kennis bestaan.
ZiJ beveelt aan om via gerichte voorschriften in het monitoringprogramma zo
snel mogeliJk te trachten meer inzicht op te bouwen over deze effecten en zo
nodig extra maatregelen te treffen.
In het kader van een uitbreiding van produktiefaciliteiten acht de Commissie
in het MER voldoende aangegeven, welke perspectleven bestaan voor omschakeling naar andere (minder milieurisico's met zlch mee brengende) produktiemethoden. ZiJ gaat er daarbiJ van uit, dat Aramid Products in de komendejaren verdergaand onderzoek za1 plegen om, mede in verband met strenger wordende milieu -eisen, in de toekomst naar een milieuvriendelijker produktiewijze
te kunnen omschakelen.
Het MER bevat een schatting van de hoeveelheid afvalstoffen by het hUidige
produktievolume en biJ uitbreidinglO]. De toename van het procesafval is in deze schatttng hoger dan de verhouding tussen hUidig en u1tgebreid produktievolume l l ], dus meer dan evenredig. Uit mondelinge toelichting van Aramid Products heeft de Commissie begrepen. dat het gaat om een schattlng en dat beter
kan worden uitgegaan van een evenredige toename.
Op twee punten wykt het MER duidelyk af van de startnotitie: bij de emissies
van de incinerators en biJ de dichloonnethaan-emissies 12]. Uit mondelinge toelichtlng van Aramid Products heeft de Commissie begrepen, dat het in het eerste geval gaat om een bystelltng op grond van metingen (telWijl in de startnotitie nog van schattingen werd uitgegaan); dat in het tweede geval de startnotitie
een fout bevatte. Ten aanzien van dichloonnethaan gaat de Commissie ervan
uit. dat mede op basis van monitoring en evaluatie getracht zal worden om de
emissies terug te dringen.

8

Zie ook de inspraakreactle.

9

BijIage 6, samenvattlng (bIz. 3) blj de vergunnlngaanvragen.

10

MER, § 3.5.4, bIz. 46.

11

Zie inspraakreactle.

12

Zie inspraakreactie.

-2-

BIJIAGEN

bij het toetsmgsadvies
over het
milieu-effectrapport
Capaciteitsuitbreiding
Aramid Products V.o.F. te Delfzijl
(bijlagen 1 tIm 3)

BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 22 mel 1995 waarln de Commissle
in de gelegenheid wordt gesteld om advles ult te brengen
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Groningen, 22 mei 1995

Nr. 95/8520/2, MAl
Behandeld door: H.K. de Jonge
Telefoonnummer: 050-164347

Bijlage(n) : 6 ex. MER, 6 ex. kennisgeving, 1 ex . vergunningaanvraag.
Antwoord op :
Onderwerp

VerzendingMER en vergunningaanvraag WM/WVO Ararnid Products
v.o.f. (procedure nr. 1625).

Bijgaand doen wij u, mede namens de minister van Verkeer en Waterstaat
(i.e. Rijkswaterstaat, directie Noord-Nederland), in het kader van de
vergunningen- en m.e.r.-procedure ten behoeve van de door Aramid Products
v.o.f. voorgenomen uitbreiding resp. wijziging van de bestaande
vergunningen voor het produceren van aramide-polymeer tot een capaciteit
van 18.000 ton per jaar, zes exemplaren van het milieu-effectrapport
toekomen. Tevens hebben wij ter kennisneming een exemplaar van
desbetreffende vergunningaanvragen bijgevoegd.
De gecombineerde vergunningaanvraag, ingevolge de Wet milieubeheer en de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren, en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) zijn 15 mei 1995 bij ons college en Rijkswaterstaat
ingediend.
De stukken 1iggen van 24 mei 1995 tot en met 21 juni 1995 ter inzage. De
hoorzitting is gepland op 14 juni 1995 am 16 . 00 in de raadszaal van het
gemeentehuis van Delfzijl.
Voor meer informatie omtrent de terinzagelegging mogen wij u verwijzen
naar de bijgevoegde kennisgeving.
Gaarne zien wij voor 26 juli 1995 uw toetsingsadvies tegemoet.
Gedeputeerde Staten der
ro'l" ncie gro~Xgen:

/

J

h"

n~uf@.
_ ~zefj/j/
~

• A. van Bolhuis
;;; ofd Bureau Industrie
~ienst Milieu en Water

BIJLAGE 2

Openbare kennisgevlng van de toetsingsprocedure in Staats courant nr. 99
d.d. 23 mel 1995

provincie groningen
kennlsgevlng
mllieu-effectrapportage
uitbreldlng/wlJzlglng
aramld products v.o.t.
Aramid Producls v.o.1. heell hel voomemen

101 uilbreiding van de produklie van aramidepolymeer 101 18.000 Ian per jaar.

De voorgenomen acliviteit is m.e.r. -plichlig.
Dit betekent dal alvorens de benodigde vergunningen ingevolge de Wei milieubeheer en de
Wei veronlreiniging oppervlaklewaleren
kunnen worden ve~eend, de efteclen van de
voorgenomen aclivileit op hel milieu in een
milieu-eftectrapport (MER) moeten worden
onderzochl en beschreven.
PrllCldllr•.
Aramid Producls v.o.l. heelt, met inachtneming van de door Gedeputeerde Stalen en
Rijkswalerslaal vaslgeslelde richllijnen, een
MER opgesteld. Hel MER is, lezarnen met de
gec06rdineerde vergUMingaanvraag op 15 mei
1995 bij de provincie en Rijkswalerslaat ingediend.
TlIlWgll'u1ot·
De v~unnil)gaa/\Vraag (ioclusiel hel Exlern
veUigheldsrippon) en hel MER liggen vanal 24
mel 1995 101 eo met 21 juni 1995,lijdens kantooruren, ter inzage in het gerneenlehuis van
de gemeente Dellzijl, Joh. v.d. Kompulplein 10
te Dellzijl.
Verder liggen hel MER en de verguMingenaanvlllag gedurende de vergunningprocedure, lijdens kanlooruren, ter inzage bij de diensl
Milieu en Water, kamer 433, Eendlllchiskade
u 2 Ie Groningen (na lelelanische alspraak
mel dhr. H.K. de Jange: 050-164347).

HoorzIHI",.
Woensdag 14 juni 1995 om 16.00 uur wordt
een hoorzilling gehouden in de Illadszaal van
de gerneenle Oellzijl. Tijdens deze hoorzilling
kunnen aileen opmerkingen over hel MER
worden gemaakl. Opmerkingen len aanzien van
de vergunningaanvlllgen kunnen I.z,l. gernaakl
worden ten tijde van de lerinzagelegging van
hel onlwerp-besluil op de aanvragen.
IlIIpruk.
Tol en mel 21 juni 1995 kunnen schriltelijk
opmerkingen over hel MER, die betrekking
moelen hebben op hel niet voldoen van hel
rapport aan de wellelijke eisen danwel op
anjuislheden in hel rapport, gemaakl worden
bij Gedepuleerde Sialen, pIa diensl Milieu en
Waler. Poslbus 867, 9700 AW Gloningen_
Inllchlingln.
Voor meer inlormalie kunl u conlact opnemen
mel dhr H_K. de Jonge, diensl Milieu en
Waler. lei 050-164347

BIJLAGE3

Projectgegevens
Inltlatlefnemer: Aram1d Products (een samenwerkingsverband vanAkzo Nobel en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij)
Bevoegd gezag: College van Gedeputeerde Staten van de provinc1e Grontngen en Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, dtrectie Noord
Beslult: vergunntngen tngevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
Categorie Beslult m.e.r.: B16.2
Actlvltelt: Het voomemen behelst uitbreidingvan de produktie op het bedrijfsterrein vanAramid Products in Delfz~p van de grondstoffen en het basispolymeer voor de produktie van de
kunstvezel Twaron®. De monomeren betreffen paraphenyleendiamine (PPD). tereftaloyldichloride (IDC) en orthofenyleendiamine (OPD). De initiatiefnemerbeoogt een produktiecapaciteit van
PPD van 9 kton/jaar, van IDC van 16 kton/jaar. van OPD van 300 ton/jaar en van basispolymeer tot 18 kton/jaar.
Procedurele gegevens:
brief over advisering richtHJnen: 20 januari 1995
kennisgeving startnotitie: 25 januari 1995
inspraakterrnijn: 25 januari tot 23 februari 1995
inforrnatieb1jeenkomst belegd: nee
einde wettelijke adviesterrnijn: 29 maart 1995
bevoegd gezag vraagt advies v66r: 30 maart 1995
richtlijnenadvies uitgebracht: 14 maart 1995
richtH:fnen vastgesteld: 4 april 1995
brief over advisering toetsing: 24 met 1995
kennisgeving MER: 22 mel 1995
hoorzitting: 14 JUni 1995: geen publiek
inspraakterrnijn: 24 mei tot 21 juni 1995
bevoegd gezag vraagt advies v66r: 26 juni 1995
toetsingsadvies ultgebracht: 25 juli 1995
Bljzonderheden: In haar richtlijnenadvies vroeg de Commissie in leder geval bij de forrnulering
van het meest milleuvriendeliJke altematief aan te geven. welke mogelijkheden zijn bestudeerd
voor vervangtng van de hulpstoffen tetrachloorkoolstof en dlchloorrnethaan. B1j de milieu -effecten stelde zij voor om het accent te leggen op de effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit en de
luchtkwaliteit. Tevens adviseerde zij aandacht te besteden aan de consequenties voor de incinerators 1).
De vastgestelde richtlijnen zijn in hoofdlijn gebaseerd op het richtlijnenadvies.
In haar toetstngsadvies komt de Comm1ss1e dat het MER voldoende inforrnatie biedt voor de
besluitvorrntng. Het advies bevat enkele opmerkingen in verband met de besluitvorrning. die
vooral de monitoring betreffen. Deze opmerktngen betreffen onder andere de inwerking van natriumchloraat en natriumchloriet op aquatische organismen. anders dan door acute toxiciteit.

1

HieIVoor is eerder een m.e.r.-procedure doorlopen. onder projectnummer 404.

Samenstelllng van de werkgroep:
mg. W .G. Been
dr. N.M.J.A Dankers
lr. W.J. van Doom
ir. K.H. Veldhuls (voor.tltter)

Secretarla
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de werkgroep: drs. M. Odfjk
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