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gelegenheid een advies VOOl richtlijnen uit te brengen voor een milieu-effectrapport (MER) ten 
behoeve van de besluitvorming over de verwerkingvan kwikhoudende fluorescentiepoeders door 
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HOOlWPUNTEN VAN' RET AJ)VlE§ 

Blj de opstelling van het MER over de verwerking van kwikhoudende flUOl'CS
centiepoeders door Philips Lighting B, V, te Maarheeze verdienen volgens de 
Commissie in het bijzonder de volgende ondelwerpen aandacht: 

o De plaats van de voorgenorrlen activiteit in de iIlzarnelings.- en velwerkings," 
struktuur van gasontladingslan1pen en onderdelen daarvan, in het b~jzon
der kwikhoudende fluorescentiepoeders, 

® De samenstelling. hoeveelheden en hcrkomst van de te verwcrken fluores
ccntiepoeders; hoe op ingaande kwaliteit wordt geselecteerd. hoe deze kwa
litdt wordt bewaakt en wat gebeurt met afgekcurde partijen, 

• De emissiebronnen en -stromen (vracht) naa.r water en lucht onder normale 
en bijzondere bedrijfsomstandigheden, Welke (aanvullende) milieubescher
mende maatregelen (kunnen) worden getroffen am verdunning en doorbmak 
van kwik en zeldzame aa.rdoxiden. zoals van yttrium, te voorkomen danwel 
te beperken, 

• De bestemmingvan het (halo)fosfaatslib, met bijzondere aandacht voor her
gebruiksmogelijkheden, 
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1. llIl"LEIDING 

Philips Lighting B.V, heeft het voomemen am cen installatie op te rich ten op 
het indusrnetenein de Engelsman in Maarheeze, gelegen aan de dL AB', Phi
lipsweg 1, voor de opwerklngvan kwikhoudende fluorescentiepoeders alkomstig 
ult fabricage-afval van de eigen produktie van gasontladingslampen, 

De voorgenomen activiteit is een m,e,L-plichtige activiteit ingevolge artikel C 
18,4 van hetBesluit Milieu-eifectrapportage, Naast devergunning op grand van 
de Wet Milieubeheer (\VmJ is een vergunning nodig krachtens de Wet veroniJ:ei-
niging oppervlaktewateren [Wvo) , Voor het verkrijgen van een Wm-vergunning 
is een verklaring van geen hedenkingcn van de minister van Volkslmisvesting, 
RUimtelijke Ordening en Milieubeheer vereisL Tel' ondersteuning van de ver
gunningenaanvragen wordt de procedure van milieu--effectTapportage (m,ex,) 
gevolgd, 

Bevoegd gezag in het kader van de Wm is Gedeputeerde Staten van NooI'd-Bra-
banL Bevoegd gezag in het kader van de Wvo is het dagelijks bestuur van het 
Waterschap de Domme!. 

Per brief van 18 juli 1995 (hijlage 1) stelden Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant, als coiirdinerend bevoegd gezag, de Commissie voor de m,e,L in de 
gelegenheid te adviseren over de richtlijnen met betrekking tot het door de initi-
atiefnemer 010 te stellen MER Bijlage 2 bevat de tekst van de openbare bekend
making in Staatscourant 139 d,d, 24juli 1995, In bijlage 3 is een overzicht ge
geven van de belangrijkste projectgegevens, Er zijn in de vooroverlegfase geen 
reacties van insprekers geweest. 

Het doel van dit advies van de Commissie'j is de gewenste inhoud van het MER 
aan te geven, 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep uit de Commissie voor de m.e.r. De samenstelling van deze werk
groep is weergegeven in bijlage 3. De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt daarom 
vcrder in dit advies 'de Commissie' genoemd. 

--2-



2.1. 

2.2 

2.3 

PROBLEEMSTELUNG EN lJOEL; BELEID EN BESLUXTEN 

Motivering van de voorgenomen activiteit 

In het MER worden de achtergronden beschreven die aanleiding hebben gege
ven tot de voorgenomen activiteiL Aangegeven dient te worden in hoeverre de 
voorgenOlnen aetivitcit past binnen het overheidsstrevcn naar een doelrnatlge 
verwijdering en verantwoord (her)gebruik van gevaarlijke afvalstoffen ten aan
zion van gasontladingslampen en onderde!en daarvan, zoals iluorescentie 
poeders. Geef hierbij inzicht in de aard en hoeveelheden vall. de te ven~lerken 
fluorescentiepoeders (zie 3. L 1). 

Beschrijf het doel van de voorgenomen activiteit. 

Beleidsuitgangspunten 

Het MER moet een overzicht bevatten van de relevante regelgeving en plannen, 
die invioed uitoefenen op of beperkingen opleggen aan de besluiten waarvoor 
het MER wordt opgesteId. In leder geval dienen aan de orde te komen: 
@ Bet Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvaistoffen (in herzienlng). 
• Het provinciaal (ontwerp-)Milieubeleidsp[an. 
• Bet stortverbod vool' gasontladings[ampen (Bes[ult stortverbod, Staatsblad 

1995 nr. 345) en het exportverbod voor kwikhoudend gevaarlijk alVaL 
• Het Waterbeheersplan de Dommel (1993-1996). 
• Bet (waterschaps)beleid inzal<e de doelmatige werking van zuiveringstechni

sche werken. 

Behoudens om aigemene uitgangspunten van het milieubeleid ten aanzien van 
'zwarte lijst'-stoffen, zoals !<:wik, gaat het met name om normen en advieswaar
den (voor kieine en grate doorzettenl, zoa[s de Nederlandse Emissie Hichtlijnen 
Iucht (NER). Deze kunnen golden als concrete beoordelingscriteria vool' de 
emissies en VOOi de resulterende milieukwaliteit van de in het MER uit te wer·· 
ken uitvoeringsvarianten. Hierbij dient waar mogelijk rekening te worden ge
houden met aanscherpingen die redelijkervlijs kunnen worden verwacht. 

Besluiten 

Vem1eld dieni te worden ten behoeve van welke overheidsbesluiten het MER 
wordt opgesteld en door welke overheidsinstanties deze besluiten zuUen worden 
genomen en welke verdere besluiten nog ten behoeve van het initiatief moeten 
worden genomen. 

-3-



3.1.2 

VOORGENOMEN ACTMTEIT EN ALTERNATIEVEN 

Voorgenomen activiteit 

Met betrekking tot de voorgenomen activitcit acht de Commissie de hieronder 
aangegeven onderwerpen VODr het MER van belang. 

Geef cen overzicht van de fIuorescentiepoeders naar herkomst,. hoeveelheid en 
samensteIling die in de inrichting (kunnen) worden verwerkt. Geef een pmgno·· 
se voor de korte termijn (voor de komende 3 a 5 jaar) en de lange termijn (5 a 
10 jaar), zowel kwantitatief als h.-walitatief Ga daarbij in op mogeIijkheden tot 
vervJcrking van fluorescentiepoeders van elders, 

Geef aan hoe wordt geselecteerd welke fluorescentiepoeders worden verwerkt. 
Geef daarbij aan hoe, in afhankelijkheid van de herkomst, de samensteiling 
van het fluorescentiepoeder wordt bewaakt en gecontroleerd op 'vreemde' (niet 
aan de produktie eigen) afvalstoffen gedurende de produktie-transport-verwer .. 
kingsketen. Geef aan wat gebeurt met afgekeurde partijen. 

Verwerklngsproces 

De keuze van het verwerkingsproces dient te worden gemotiveerd; met een be
knopte wecrgave van de stand der techniek op het gebied van verwerking van 
gasontladingslampen en (soorten) fluorescentiepoeders. 

In het MER. moet de ligging van de installatie binnen het bestaande fabriekster· .. 
rein worden aangegeven. Geef aan hoe rest-, hulpstoffen en (half)produkten, 
voorzover met milieurisico's omgeven, worden opgeslagen en overgcslagen. 

BeschIijf de mogelijke emissiebronnen en .. stromen van de installatie naar de 
lucht en het oppervlal{tewater naar kwaliteit en kwantiteit (vrachten) blj maxi
male verwerkingscapaciteit. Oit kan bijvoorbeeld aan de hand van ecn dUidelijk 
stroomschema (emissiestromen, terugvoer binnen het proces) en met gebruik
making van balansen van in- en ultgaande stoffen. Bcsteed daarbij aandacht 
aan: 
• Het rendement van de tcmgwinning van de (afzonderlijke) componenten en 

een beschouwing over de mate van geschiktheid voor hergebmik ervan. 
• De verdeling van Ingaande schadelijke stoffen over uitgaande processtm .. 

men, waarbij verdunning en ionogene waardigheid (speciatie) van schadelij .. 
ke componenten in de verschiIlende stromen (kwalitatief en kwantitatief) 
worden aangegeven. 

• De voorzieningen (bijvoorbeeld type absorptiefiIter) om IDNik na de conden
satie te voorkomen danwel, voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk 
te beperken bij maximale kwikbelasting. 

e De controle/bewaklngvan het proces, in het bijzonder om doorbraak en ult
stoot van kwik in Iucht en water te vermijden. 
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• De resu!taten van een risieo-inventarisatie van [ernstige) processtoringen 
die kunnen optreden. Bijvoorbeeld aan de hand van praktijkervaringen bij 
de produktie van fiuorescentiepoeders. Geef aan welke maatrege!en [kun
nen) worden getroffen om deze stortngen te voorkomen dan we! de gevolgen 
daarvan de beperken. Hierbij dient ondermeer aandacht te worden geschon
ken aan het uitvallen van de onderdruk in het systeem door verstoppingen 
in de gasafvoer van de buisoven of door ventilatorstoringen. Hierbij dient 
oak de problematiek van kwikcontaminatie van de werkomgeving te worden 
bclicht. 

if) De verdeling, opbouwen 'hold-up' van andere n1ilieuge,raarl~jke stofferl, bij
voorbeeld antimoon, lood, yttrium, europeum en andere zeldzame aarden. 

$ De bestemmingvan het (halo)fosfaatslib, met bijzonde1'e aandacht voor he1'
gebruiksmogelijkheden. 

Emissies en milieubeschennende maatregelen 

Sodem- en gromJ.wate:r 

Geef aan hoe bij ernstige storingen eventuele emissies van schadelijke stoffen 
naa1' bodem en grondwater worden voorkomen. 

Lnchtverontreiniging 

Beschrijf de aard en hoeveelheid luchtverontreinigende stoffan die bij nonnale 
en bijzondere omstandigheden via afzuiging en ontluchting vrij komen. Geef 
aan welke maatregelen worden getroffen om de emissies van kwik en stof van 
zeldzame aardmetaaloxiden te voorkomen dan wet te beperken. 

Geef aan bij welke onde1'delen van het proces afvalwaterstromen v1'ij komen. 
Besteed daarbij aandacht aan: 
@ samenstelling en vracht, met name ten aanzien van kwik en zeldzame aar' 

den en ovenge gevaarlijke stoffen; 
• welk dec! in de eigen zuiveringsinstallaiie (via zuurrioo!j en welk dee! in de 

communale rioolwaierzuiveringsinstallatie (rzwi) wordt behandeld; 
• de wijze van (eind)verwerking van het [eigen) zUivertngsslib. 

Beschrijf op welke wijze via metingen [monitoring) de invloed van het bedrijf op 
de diverse milieucomponenten wordt gecontroleerd en hoe dit in de procesbe
heersing wordt meegenomen. Ga daarbij in op de (in te voeren) interne milicu
zorg voor de betreffende installatie. 
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3,3 

3,3,1 

3.3.2 

3,3,3 

3,3,4 

Alternatieven 

lllgemeen 

BeschrijfmogeUjke uitvoeringsvarianten voor onderdelen en de VDor' en nade' 
len die hieman uit mtlieu-overwegtngen ztjn verhonden, Vartanten die mogelijk 
gunstige perspeeticven hieden voor het milieu diencn zo conereet en kwantita' 
tief mogelijk to worden hehandeld vOor wat betfeft de gevolgen voor het milieu, 
De volgende va.ri311ten zUn naar het oordeel vall de Commissie in het kader van 
dH MER relevant. 

Uitvoerlngsvarianten 

Uitvoeringsvalianten kunnen \varden ontl..vikkeId op basis van het voorgestane 
procos, gericht op het verder beperken van de emissies naar de lucht en het 
water (zie 3,1.2,3,2,2 en 3,2,3), 

Ret meest mlUeuvriendel1jke ruternatief 

Het meest milieuV1'iendelijke aIternatief(MMA) heeft betrekking op het antwerp 
van de installatie met een maximale toepassing van de beste bestaande tech
nieken; in eerste instantie door het treffen van procesgeintegreerde maatregelen 
hij de bran (zoals optimale procesvolgorde), aangevuld met nageschakeIde tech
nieken, Hierbij moet worden ingegaan op: 

• Verdergaande maatregelen ter voorkoming danwel beperking van emissies 
naar Iucht en water; 

• mogelijkheden om aNoer van (halo)fosfaatslib en zuiveringsslib, voor zaver 
behorend tot de categorie Cz te voorkomen danwel te beperken, 

Referentlesltuatle 

Het 'nuIalternatief is de situatie waarln de voorgenomen activtteit nie! zou 
plaatsvinden, Aangegeven moe! worden of de nulsituatie in relatie tot de doe!
stellingen van deze m,e.<, een reeel aliernatief is, 
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5. 

BESTAANI)E MILIEUTOESTANI), AUTONOME ONT'WllKKELING, GEVO~ 
GEN VOOR HET MILIEU 

Algerneen 

Ten behoeve van de effectbeschrijving van de voorgenmnen activiteit en uitvoe'" 
ringsvarianten kUl1ncn de voIgende algen1cnc richtJijnen in acht worden geno
men: 
@ Het gaat niet aIleen om de relatieve bijdrage (ten opzichte van achtergrond

niveausl, maar ook om de absolute bijdrage. 
@ De te verwachten effecten lTIOeten zoveel rnogelijk tn hun onderlinge S3lllcn" 

hang worden beschouwd. 

In de volgende paragrafen wordt aangegeven waaraan het MER naar de mening 
van de Commissie aandacht zou moe ten schenken. 

Lucht 

Een beschrijving dient plaats te vinden van uitworpen en van verwachte veran
deringen in de luchtkwaliteit per uiivoeringsvarianL 

Oppervlaktewater 

In het MER moeten worden beschreven: 
• de invloed op de kwaliteit van het in de eigen waterzuiveringsinstallatie ge

vormde zuiveringsslib en de wijze van (eind)venverking van dit slib; 
• de mogelijke invloed van het te lozen afvalwater 010 de goede werking van de 

regionale rioolwaterzuiveringsinstal1atie. 

Ovelige aspecten 

Geef inzicht in de gevolgen voor de vOlksgezondheid ten gevolge van eventuele 
emissies bij (ernstige) storingen. Besteed daarbij zowel aandacht aan milicu
gevaarlijke stoffen als aan stofhinder. Geef aan wat de eventuele gevolgen kun
nen zijn voor de volksgezondheid blj het optreden van een calamiteit. 

VERGEUJKING VAN DE ALTERNATIEVEN 

De verschillen in de milieu-effecten van de alternatieven/varianten, inclusief 
het meest milieuvriendelijke alternatief, moeten dUidelijk worden gepresen
teerd. Zij dienen te worden getoetst aan gangbare (milieu) kwaliteitselsen (nor
men, streefwaarden) en llitgangspunten van het milieubeleid. 
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7, 

Aandacht verdienen verder : 
• de voorkeursvolgorde van de uitvoeringsvarianten per toetsingscritertum, 

waar mogelijk aan de hand van kwantitatieve informatie over effecten, zodat 
absolute graotte,ordes inzicbtclijk hlijven; 

@ cen raming van de kosten van (aanvullend) te treffen milieumaatregelen, 

LEEMTEN IN KENNIS EN EVALUATXE ACHTERAF 

In het MER moet worden aangegevcn: 
• welke in de riehtlijnen gevraagde informatie niet kan worden ge!everd; 
w wat de onzekerheidsrnarges zijn voar de gepresenteerde inforrnaUe; 
& '\vaardoor de lacunes in de kennis wnrdt veroorzaakt en hoe in deze lacunes 

kan worden vQorzien. 

De leemten in kennis mogen niet betrekking hebhen op die informatie, die voor 
het tc nemen besluit essentieel is. Dit soort informatie dient een zo goed mage, 
lijke invulling te krijgen (zo nodig nader onderzoek). 

Bij het nemen van het besluit dient door het bevoegd gezag een evaluatiepro, 
gramma te worden vastgesteld, dat mede gericht is op het verminderen van de, 
ze leemten in kennis en onzekerheden. Met behulp van dit evaluatieprogramma 
kart de yinger aan de pols worden gehouden en zal te zijner tijd inzicht worden 
verkregen in de feitelijk optredende gevolgen voor het milieu bij uitvoering van 
de voorgenomen activiteit. 

Het is wenselijk dat het MER al een aanzet tot dit evaluatiepragramma hevat, 
waarbij aandacht wordt besteed aan in § 4.2 tot en met § 4.4 genoemde aspec, 
ten. Daarbij is het van helang aan te geven welke maatregelen (moeten) worden 
getroffen als bepaalde milieudoeistellingen niet worden gehaald. 

VORM EN PRESENTAnE VAN HET MER EN SAMENVATnNG 

De presentatie van de vergelijkende beoordeling van de alternatieven is van es, 
sentieel belang. De onderlinge vergclijking dient hij voorkeur te worden gepre .. 
senteerd met behulp van tabellen, figuren en kaarten. 

De samenvatting verdient bijzondere aandacht. Het moet als zelfstandig docu, 
ment leesbaar zijn en een goede afspiegeling geven van de inhoud van het 
MER. Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven, zeals: 
• de hoofdpunten vooe de besluitvorming (zie de hoofdpunten van dit advies 

op pagina I); 
• het resultaat van de vergelijking van de alternatieven (zo mogelijk in tabel, 

vorm); met name de belangrijke, onderscheidende effecten; 
• he!angrijke leemten iu kennis. 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
voor het 

milieu-effectrapport 
Verwerking kwikhoudende 

t1uorescentiepoeders Philips Lighting B.V. 
te Maarheeze (N-Br) 

(bijlagen 1 tim 3) 



BIJLAGE 1 

Brief van het lJevoeg(l gezag d.d. 18 jill! 1995 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wo"it gesteld om ,,(Ivies illt te brengen 

1 9 JilL! 

l'rOVIl1CICI'lws 
!)ri)iXlIl!IiJ;lfi 1 

CorrcspOlldenlie· "ores: 
"9 PO$jj)l1S U01~'i 
t 9S,20Q Iv''(' '"-I-1r.llofj,,n'oosclt 

Tf!I,,:<i~' ()73 - 123565 

Dienst \AJaterstaat, Milieu en Vervoer Te!efoOIl 073 .. B1 28 12 

Ons kenmerk: 335559 
Uw kenmerk : -

Co~nissio voor de 
Kilieu-effectrapportage 
?ostbus 2345 Afdeling BDM 

Doorkiesnr.~ 812807 3500 GB UTRECHT 
Bijlagen 7 "---_._-- ---
Datum 
Onderwerp 

18 juli 1995 
startnotitie milieu
effectrapport.agc \\'et 
milieubeheer 
(artikel 7012). 

Geachte commissie, 

~(f;U' C cmmi::.sie voor de 

F :,;·~u-(!f!ectrapporla;gB 

ingekOIT"lt, ~ ~ JUJI j9~ 1 
flummer 106rQS 
doosler 714-1.2..'-, 

koplo "'"" / <:'c I\J~ I t),L 

Bierbij doen wij u mede namenS bet dagelijks be~tuur van het waterschap 
De Dommel toekomen de startnotitie inzake de milieu-effectrapportage 
van Philips Lighting BV '1.'00;: lIet. oprichten en in ~Ierking hebben van een 
installatie voor het verwerken van kwikhoudende fluorescentiepoedors 
uit fabricage-uitval van de produktie van TL-lampen san de 
Dr. A.F. Philipsweg 1 te Haarheeze. Daze startnotitie is op 10 juli 1995 
bij ons ingekomen. 

De startnot.itie zullen I"ij op vrijdag 21 juli 1995 openbaar I\laken doo): 
middel van een kennisgeving in de dagbladpers en de Nederlandse 
StaatscQurant. Een exemplaar van de daaxtoe strekkende kennisgeving 
t.r-e£t u hierbij aan. 

h'ij verzoeken U on8 tB adviser-en over: de te geven L-ichtlijnen inzake de 
inhoud van het milieu-effectrapport, 

Gedeputeecde Staten van Noo):"o-Brabant, 
namens deze, 
het: hoafd van het bureau 
Uitvoering A.fvalstoffenbeleid, 

1311 ;mt ..... o:Jfej s v p_ ondu',·,'crf). (],Jlurn (~Il ~ef,me,;( viln (iel" IJ118! \lcl!TlcleJr;n 
- .~.------ . --_._------_.... -_._---- ------,-

8;Jllk!(%hes INC Flckcnlrl(J nr G7 ~S.()O n1,3. Posli)3nk Tlr 1D70176 I n v PtovmClc Noor(J· 13t;jil:lni 

-----------------------------------' 



BIJLAGE 2 

Openbare kennisgevlng van Ole startnotitie in 
Staatscoru:ant nL 139 van 21 jill! 1995 

Milieu-ejjectrapporlage 
GMapcf,w:6a SlaIG.~ VWl NOQfd'Srabant 
GO Nil d$g8i;J~S I)~stuu' \'",;" i'e1 w;;teC$C!\3P 
oG: D';;:T',mei rr.~kGr. 1'&1 ''C<g.ond$ b~~",.cl. 

P,,;I:pS Li9C:1i~g G.V. Ie J,I,~rh·~ze heGl! OiJ 
10 jul, 1995 ('en SI$"Il1o:,:ie bi; (}'"\5 ingr,d(;~.d 
<lIs eerSle stap in ("en p,oced~'e (M moet 
lsioerllo: hel Op$:$II(;.1 ,,,,,, <>..'11 m'1q-u·(?ff(lCl. 

'~;'.lpo1 r.",ERi v::n [Xl: o;y,::I1:«<' 0il .., ,,,,,,,.ci>:J 
)~::!Y.x.-"1 va" ~>f1 ins:ai'a:,e vooc r.e: wr.\'<l<ke't 
V3n >.wi:";;">;);;oor.:::'e filJo,esce~t;eiX>f'd(lrs ('il 
13bric<lgc·ui\val \'ar. (je P'o.i,,~:;e "1m TL· 
I~<n;:;en aM de Dr. A F. P'llii;:Jsweg , to; 
Maameele. 

V= hel O;;.riC!l!en (:" j:'l werkinG hebbe<l 
van bovGrlge"ocmdc i~'i::hii"9 ZiJn "I:'g'-'''' 
ningen v~;0;l ing€\<oige de Wel mi"euoohc.;,r 
en 0-:; Wet vCf011re.r.'gio; oo;:.erv'",'<l""'"ilte-e:1. 
Het b-::voogd gezag voo: r:le.~e ;l1rich:ir1g in 
ne: !<ader van de \\'et ffiI'",ubehWr is 0;"1$ 
cOllege van Gedep:;lee'O<l Staten. 
Daa.m"-%t is hel dagBlijkS beS:u", va" het 
V'.Iilterschar.> df. Dom",el b<lvoogd geleg '" 
het kaoer van de Wet verornreiringi"9 
oppe:vla>;',ew"teren. Tev(if'.$ zal te ziirwr t~O 
door de IJ.ir"l'Sler va" Voiks-'l"isvestir>g, 
Ruimte:'j~e O"jCn;ng cn M1he:;!:>etmer c.."'f1 
verIJ~'i"9 van geen bederlki'Y,!en worden 
afgegeven. 
Op 9'O<ld van de wet mw,e:hehOOl dien! tE!!" 
vo('xbereiOir>g vaCl de lx!;;:"i:\lOmlin.g een 
procedure v;xx miiiev·eHectrapportage!l; 
wo,deCl gcvolgd. 

Hel op 1e ste::M MER is bt'doelj om O<l 
gevolger. vim oe voorge":;,.1'>C!" aCli,;1e>1 
,-oor he'. fys'eke mlf,,",, ~~I,'Jaa< Ie ,n:Jl..(.rl .. 
Near aatlieiding vaCl do sta"inoli:ie. ",,,,,riC! 
de injhatie!nemtr in grete tij'len aan.gwf! wat 
zij \IOOffiemens i5, en de '''ilekOInef) r«;;Clies 
en het advies van de COmmiss;e VOOI" de 
milie<!"e~ectr<!;lp01;;ge, mwteCl doo' de 
WOS'fioe g-~Z;Jgs;rtStanti% rrJllr,C\Q!1 w;:;rder1 
opgeste10 .. die doo< rY.! it1Jliati~memer ~j hat 
ops1c1km "a~ he! MER i~ ad;! moeten '\'C(OO-"'l 
gero:nen. W'i sleli,,"~ 11ie.'bij OV&OO(lkornSll[l 
he! bepaaioe on d:1ike[ 7 .1~ var'l de 
,Vet m!i>ellWh<:-(!, e;;nieder in de g;Xl9""t"teid 
oprnarkingen 1~ rn3k(lCl Over oe te geven 
''chtlilr'leCl 

De slartrlOtilie 1181 OMClOO mel i:"lgang \":''1 
rn:wndag 24 fJli 1995 ged,y.~ vie, wtJ:e0 
1«.' i""age 
.. 'CI hEt gemeenleh"S Vi!n M&l.'neeze, 

C:-artenCiOt>:".k 3 D;) werl<dagen van S 101 
12 u..r: en rna&.nda9~o:iag vaCl 1~ tot 
18 U,1r en bovenolffi in de O;>-3flbare 
8iOliO\I>eek. KijkakkGIS 1 te Maarheez(l 
tf]o~""s OPEl",r.gswG.'1 e~. n,.; tek'JO.'1isch<l 
,.;fw'aa~ (t).G959 .. 8166): 

.. On O<l bil:)l,Qlh&Ok """ 0;, pr;:Mrv.;is NOO,{j .. 
B'abant, Brabantl"an 1 It 's .. I~01c>gen· 
005d1 tijde,-,s I<t;CI~oo'U'e:1 

De opmerkin9(;CI moo!~n voor 21 aug'Jstu$ 
19f.lS wo,&" ",gezon:le~ &l" Gedep<.t.«Grde 
St~ten v;;,., N,,:>!o .. Sraban:, POSlbus 90151. 
5200 Me ·s .. H<.!rtog(n~) ~ "ermeld"g 
",m ke~,merk 334.S~S. 

DegSrle do? O;Jrne'hi~ ,,".:>(lCljI l<an ver;:~ 
2il" persoo~:;i' gegeve"S nim t}fk(mo te 
makeCl. 

VIXY O? O:>XJ.9 0'08 nv""en ""'- op rot h 6>...le 
lase sleC'1to oo"",r;';i,,:;oon kvn.-.en woroer. 
9(;.maa"'~ beVelleno~ de c= helb<1vemgde 
ge2a9 Ie make" "chtlij'>e'l ViXlf I.,,:t. oostellen 
van he: mi!,ell·cf.ed'aocort Het MER zal te 
Iii""r tilO t"ge~ii~ met de a,,~",agen om ver .. 
glJMi,~ge~, kra:r.!eClS ce We: m,'ielJtx?h~r 
eCl (}(; WeI ve.'011r",:1'<l'c.; o;;,..e"".a~1e ... '3terero 
tar ';-,z~ge wo'den gc1egc. 

·s.Hef1oge"o~~ch. jvl, 1»,,5 ;~~~')$ 
Provlncie Noord-Brobanl ~~~ 



BIJLAGE3 

Knitiatiefnemex: Philips Lighting BV. te Maarheeze 

Bev©egd gezag: Gedeputeerde Staten van Noord~Brahant en dagelijks hesiuur van het Water~ 
schap de Dommel 

Beshd.t~ Vergunningen Wet Iv1ilieubeheer (inclusiefverklaring van geen beden};.ingen door [fli

nisterie van VHOM) en Wet verontretntging oppervlaktewatereu 

C"teg"de Beslillt m.e.,·,: C 18.4 

AdivUeit: het oprichten en in werking hebben van een installatie voor het verwerken van 
kvJikhoudende fiuorescentiepoeders uit gasontladingslampen op het industrieterrein de Engels~ 
man, d1'. AF. Philipsweg I te Maarheeze. 

Pwcedure'e gege"ens: 
brief bevoegd gezag met verzoek am advisering: 18 juli 1995 (kenmerk 335559) 
kennisgeving starinotitie: 21 juli 1995 
inspraaktermijn: 24 juli tim 21 augustus 1995 
informatiebijeenkomst belegd: nee 
einde wettelijke adviestermijn: 21 september 1995 
bevoegd gezag vraagt (uiteindelijk) advies voor: 21 september 1995 
richtlijnenadvies uitgebracht op: 15 september 1995 

SamensteUing "an <Ie werkgwep: 
d1'. V.G. Aurich 
i1'. B.S. Buijtenhek 
ir. P. van Duursen (voorzitter) 

Secretaris van <Ie werkgroep: it'. RI. Seijfli,rs 


