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HOOFDPUNTEN VAN BET ADVIES 

De initiatiefnemer, North Refinery te Delfzijl, is voomemens de hoeveelheid te 
bewerken gevaarlijk afval uit te breiden en de bestaande installatie aan te 
passen. Deze milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft betrekking op de volgende 
activiteiten: 
• het uitbreiden van de bestaande bewerkingvan oliehoudende afvalstromen, 

waaronder oliehoudende boorspoelingen, van 15.000 tot 100.000 ton per 
jaar binnen de totale vergunde bewerkingscapaciteit van 400.000 ton/jaar; 

• het in gebruik nemen van nieuwe additionele technieken voor de bewerking 
van oliehoudende afvalstromen. In de startnotitie worden genoemd: andere 
destillatietechnieken, ultraflltratie, chemische scheiding met flocculanten 
en slibdroging; 

• het vergassen van oliehoudende afvalstromen. 

De Commissie m.e.r. is van oordeel dat in het Milieueifectrapport (MER) voor 
deze activiteit in het bijzonder de volgende onderwerpen aandacht behoeven. 
• In het MER dient aangegeven te worden voor welke onderdelen van de 

bestaande instailatie veranderingen optreden. 
• In de inrichting kunnen partijen oliehoudende (gevaarlijke) afvalstoffen 

worden bewerkt met een sterk wisselende kwaliteit. Aanbodstromen dienen 
derhalve te worden gespecificeerd qua kwaliteit. 

• Een beschrijving dient gegeven te worden van het monitoring- en meetsys
teem ter controle op de emissies naar lucht. water en bodem. 

• De huidige installatie wordt uitgebreid met een vergassingsinstallatie. In het 
MER dienen de acceptatiecriteria en het energierendement van de ver
gassing te worden beschreven evenals de kwaliteit en toepassingsmogelijk
heden van het geproduceerde stookgas. 
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1. INLEIDING 

De initiatiefnemer, North Refinery te DelfziJ1. is voornemens de hoeveelheid te 
bewerken gevaarlijk afval uit te breiden en de bestaande installaties aan te 
passen. Deze m.e.r. heeft betrekking op de volgende activiteiten: 
• het uitbreiden van de bestaande bewerking van oliehoudende afvalstromen, 

waaronder oliehoudende boorspoelingen, van 15.000 tot 100.000 ton per 
Jaar binnen de totale vergunde bewerkingscapaciteit van 400.000 ton/jaar; 

• het in gebruik nemen van nieuwe, additionele technieken voor de bewerking 
van oliehoudende afvalstromen. In de startnotitie worden genoemd: andere 
destil1atietechnieken, ultrafiltratie, chemische scheiding met flocculanten 
en slibdroging; 

• het vergassen van oliehoudende afvalstromen. 

In de startnotitie is het uitvoeren van pilot-activiteiten voor het onderzoeken 
van bewerkingstechnieken voor gevaarllJk afval tevens als voorgenomen acti
viteit aangegeven. Tijdens het locatiebezoek van de Commissie op vrijdag 13 
juni 1997 is door de vertegenwoordiger van het bevoegd gezag aangegeven dat 
de pilot-activiteiten geen onderdeel behoeven uit te maken van de m.e.r. In dit 
advies zijn de pilot-activiteiten derhalve buiten beschouwing gelaten. 

De m.e.r. is gekoppeld aan de te nemen besluiten over vergunningen ingevolge 
de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

Bij brief van 16 mei 1997 (nr. 97/6.790,d,RMT)I] is de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te bren
gen over richtlijnen voor het milieuefIectrapport. De m.e.r.-procedure ging van 
start met de kennisgeving van de startnotitie in de Staatscourant 93 van 21 
mei 19972

]. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. 3
]. 

De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. Het doel van het advies is om aan te ge
ven welke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het mi
lieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. 
Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 
de adviezen, commentaren en opmerkingen4

], die zij in afschrift van het be
voegd gezag heeft ontvangen. 

1 Z1e b1Jlage 1. 

2 Z1e bijlage 2. 

3 De samenstelling hiervan is gegeven in b1jlage 3. 

4 B1jlage 4 geeft een l1Jst van deze reactles. 
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2. 

2.1 

DOEL EN BESLUITVORMING 

Arttkel 7.10, lid 1, onder a van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschr!/ving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt be-
oogd." 

Arttkel 7.10, lid I, onder c van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een aanduiding van de besLuiten by de voorberet.d1ng waaroan het mi 
Lteueffectrapport wordt gemaaJct, en een overzicht van de eerder genomen besLuiten van bestuursor
ganen, die betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven aLtematieven. " 

Motivering van het voomemen 

In het MER moet concreet worden aangeven wat de motivertng is van de voor
genomen activiteit. Bij de motlvertng kunnen worden betrokken: 
• ontwikkelingen in het aanbod van de te bewerken afva1stoffen en de be

schikbare bewerkingscapaciteit in Nederland. Betrek hierbij ook mogelijke 
in - en export; 

• de voordelen van de locatle van North Refinery ten opzichte van de andere 
afvalbewerkers in relatle tot de locatle waar de afvalstoffen vrijkomen; 

• de synergie met de reeds bestaande bedrijfsactlviteiten en afzetkanalen voor 
eindproducten van North Refmery; 

• de bedrijfsdoelstelling van North Refinery. 

Hoogwaardlgheld 
De keuze van de additionele technieken en de vergas sing dient te worden ge
motlveerd op grond van een beknopte weergave van de stand der techniek op 
het gebied van de bewerking van oliehoudende afvalstromen. Geef aan in hoe
verre wordt voldaan aan de in het (ontwerp-)MeeIjarenplan GevaarlijkAfval II 
gestelde eisen5). 

2.2 Doe! 

In de startnotltie is het doel van de m.e.r.-plichtige activiteit aangegeven als: 
"het op hoogwaardige, doelmatige, bedrijfseconomische en milieuhygienisch 
verantwoorde wijze bewerken van grondstoffen en bewerken van (gevaarlijke) 
afvalstoffen" . 
Uit de motlvertng van het voomemen moeten duidelijke, concrete doelen van 
het voomemen worden afgeleid. De boven geciteerde doeistelling uit de start
notitie dient in het MER te worden geconcretiseerd, zodat de altematieven goed 
afgebakend kunnen worden. 

5 Zie ook inspraakreactie nr. 6 (bijlage 4). 
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2.3 Besluitvorming en beleidskader 

Beleldskader 
Kort moet worden aangegeven welke randvoorwaarden en uitgangspunten 
(ruimtelijke beperkingen, grenswaarden voor emissies en dergelijke) gelden bij 
dit voornemen. Hierbij dient te worden verwezen naar de beleidsnota's, (ont
werp-}plannen en wetten, waarin deze zijn of worden vastgelegd. 
In het bijzonder dient aandacht te worden besteed aan: 
• het (ontwerp-)Meeljarenplan gevaarlijke afvalstoffen II (VROM/IPO 1996); 
• het Besluit organische-halogeengehalte van brandstoffen (Bohb) (Lv.); 
• het Besluit emissie-eisen stookinstallatles (BEES-B); 
• de Nederlandse emissierichtlijnen (NeR), met betrekking tot de verbranding 

van afvalstoffen; 
• de Regeling meetmethoden luchtemissies afvalverbranding, voor zover van 

toepassing; 
• de emissiereducerende maatregelen voor de aardolieindustrie, zoals vast

gelegd in KWS 2000; 
• de Regeling op-, overslag en distributle benzine milieubeheer (Staats courant 

250, 27 december 1995). 

Verder dient in het MER te worden aangegeven ofhet 'afwegmgskader' uit het 
Structuurschema Groene Ruimte (SGR 1995, dl. N; PKB pagina 32 en 33) 
alsmede de Natuurbeschermingswet van toepassing is6J. 

Geef aan of er in (de omgeving van) het studiegebied gebieden liggen, die op 
grond van milieuaspecten een speciale status in het beleid hebben of krijgen 
(met name de Waddenzee). Beschrijf in dat verb and welke wettelijke bepalingen 
en/ of regelingen van toepassing zijn voor het vervoer van de betreffende 
gevaarlijke afvalstoffen over de Dollard en de Waddenzee, gericht op verkleining 
van het risico van vervuiUng. 

Beschrijf tevens welke maatstaven voor de afweging van altematieven7J (bij
voorbeeld grens- en streefwaarden) aan het milieubeleid worden ontleend. 

Beslultvormlng 
Het MER dient aan te geven dat het is opgesteld voor vergunningen ingevolge 
de Wm en de WYo. 
Tevens kan worden beschreven volgens welke procedure en welk tijdpad dit ge
schiedt en welke adviesorganen en instantles daarbij formeel en inform eel zijn 
betrokken. Tot slot moeten de besluiten worden aangegeven die in een later 
stadium nog moeten worden genomen om de voorgenomen activiteit te realise
reno 

6 Zie ook inspraakreactles MS. 2 en 10 (bijlage 4). 

7 Zie ook hoofdstuk 5 van dit advies. 
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3. 

3.1 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artlkel 7.10, lid I, onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de voorgenomen activfteit en van de wfjze waarop 
zy zaL worden uitgevoerd, aLsmede van de aLtematieven daarvoor, die redelykerwfjs in beschouwing 
dlenen te worden genomen." 

Artlkel 7.10, lid 3 van de Wm: 
'Tot de ingevoLge het eerste Lid, onder b, te beschrljven aLtematieven behoort in feder gevaL het aLter
nattefwaarbfj de nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. dan we~ voor zover dat nfet 
mogelfjk is, deze met gebruilcmaktng van de beste bestaande mogelfjkheden ter bescherming van 
het milieu. zoveel mogeliJk worden beperkt" 

Algemeen 

Beschrijf welke onderdelen van de bestaande inrlchting, incluslef recent ver
gunde nog te realiseren onderdelen zoals de tweetrapsverdamper en de ther
mlsche voorbewerking van boorspoeling/ -gruis, ingeschakeld zullen worden 
voor de voorgenomen activiteit; geef daarbij aan de wijze waarop deze onder
delen worden ingeschakeld. 

De voorgenomen activitelt en de altematieven moeten worden beschreven voor 
zover ze gevolgen hebben voor het milieu. Het kan zinvol zijn om deze beschrij
ving te baseren op deelactiviteiten. Ook bij het zoeken naar altematieven kan 
het zinvol zijn uit te gaan van een analyse van de voorgenomen activiteit in 
deelactiviteiten. 

Voorgenomen activiteit 

Situerlng 

Geef een duldelijke plattegrond met de liggtng van de diverse geplande bedrijfs
onderdelen. Geef daarbij tevens aan de overige, bestaande bedrijfsonderdelen. 

Logistiek en acceptatie 

Geefaan: 
• De route en de wijze van aan- en afvoer van de afvalstofIen en de gerede 

producten en reststoffen. Bij het aantal vrachtwagentransporten moet een 
onderscheid gemaakt worden in: 

minimaal, maximaal en gemiddeld aantal per etmaal; 
. dag-, avond- en nachtperiode; 
. werkdagen en weekelnden. 
Bij vervoer per schip over zee dient te worden aangegeven ofwordt voldaan 
aan de eisen van in § 2.3 gevraagde wettelijke bepalingen en/ofregelingen 
voor vervoer van gevaarlijke stoffen in de Dollard (en eventueel de Wadden
zee). 
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3.2.3 

• Per soort afvalstroom: acceptatlecriteria en grenswaarden, vooral voor de 
componenten die bij het bewerkingsproces kunnen leiden tot milieuschade
lijke emissies (bijvoorbeeld halogenen, zware metalen (met name Hg), PAK's, 
PCB, dioxinen en S). Besteed hierbij zowel aandacht aan het acceptatlebe
leid in relatle tot de kwaliteit van de producten, als tot eventueel in de olie 
aanwezige (verontreinigende) componenten die leiden tot een milieubelas
tlng vanuit de voorgenomen installatie. 

• De onderdelen waarop de acceptatiecriteria worden verruimd ten gevolge 
van de voorgenomen actlviteit. 

Bewerkingsprocessen 

Per procesonderdeel dienen massabalansen te worden gespecificeerd, bij voor
keur door een gekwantificeerd stroomschema van de onderscheiden processen 
inclusief de emissiebeperkende maatregelen. Een energiediagram dient te 
worden opgenomen in het MER. 
Voorts dienen de karakteristleken van ieder proces te worden beschreven: 
• de procestechnologte en de procescondities om inzicht te verschaffen in 

potentlele risico's en milieubelastlng; 
• de inzet en aard van hulpstoffen; 
• de eventuele aansluitlng op het afgassysteem (fakkel). 

Geef aan de besliscriteria voor de te kiezen bewerkingsroute voor de diverse 
afvalstromen in relatie tot de kwaliteit van de ingaande stroom. 

Bewerking van ollehoudende vloeibare gevaarlijke afva1stoffen 
Beschrijf: 
• de additlonele processen en bewerkingscapaciteiten, die zullen worden toe

gepast om de stoffen genoemd in tabel 2, bijlage 5 van de startnotitie, te 
kunnen verwerken (vacuumdestlllatie, ultrafiltratle, chemische scheiding 
en sltbdroging); 

• de uitbreiding en/ofwijzigingvan de bewerkingvan oliehoudende afvalstof
fen (inclusief boorspoelingen en -gruis), ten opzichte van de huidige ver
gunde bewerking. 

Vergas.ing 
De proceskeuzen en -onderdelen die van belang zijn voor het beoordelen van 
de milieuaspecten dienen expliciet aan de orde te komen. De volgende zaken 
zijn daarbij van belang: 
• het al dan niet anticiperen in het ontwerp op een mogelijke toekomstlge 

verruiming van ingaande stromen (met name biomassa); 
• de perioden waarin het product (stookgas) afgevoerd wordt naar de fakkel 

en al dan niet wordt verbrand; 
• de energetische rendementen van de vergassingsinstallatie (de hoeveelheid 

warmte en elektriciteit die geproduceerd wordt, afgezet tegen de calorische 
waarde van de voedingsstroom); 

• de samenstelling van het geproduceerde gas en de wijze van gasreiniging; 
• voor zover beschikbaar: onderbouwing van het een en ander met (meet)re

sultaten van andere insta1laties of pilot-plants. 
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3.2.4 

3.2.5 

Producten en reststoffen 

Besteed aandacht aan: 
• de kwaliteit en hoeveelheid van de eindproducten per jaar, in het bijzonder 

van het stookgas (in het bijzonder gehalten aan PAK's, halogenen, zware 
metal en en dioxines). Geef voor de olieproducten de relatie tussen de 
kwaliteit en de toepassingsmogelijkheden, respectievelijk als eigen brandstof 
voor het procesfornuis of als brandstof voor derden (inzet in een WKK
installatle)8); 

• de kwaliteit en hoeveelheid van de reststoffen; 
• de mogelijkheden van nuttlge toepassing, verdere verwerking en/ of eindver

werking van de reststoffen, binnen of buiten de inrichting. Besteed hierbij 
afzonderlijk aandacht aan mogelijkheden voor een meer hoogwaardige 
verwijdering van het boorgruis dan stort. Beschrijfverder de mogelijkheden 
van immobilisatie van de reststromen, waarbij mogelijk synergie bereikt kan 
worden door samenwerking met andere bedrijven. 

Emissies en mitlgerende maatregeien 

Het MER moet een dUidelijk overzicht geven van de optredende emissies en de 
maatregelen die getroffen worden om de emissies te beperken (mitlgerende 
maatregelen) en te controleren. Beschrijf daarom: 

Lucht 
• de huidige emissiebronnen en vergunde emissies. Geef een kwalitatieve 

beschrijving van de geuremissies; 
• wijziging in emissiebronnen en emissies ten gevolge van de implementatie 

van de in 3.2.3 genoemde bewerkingsprocessen; 
• vergas sing: 

mogelijk verhoogde emissies in de test-en opstartfase. Geef aan of ver
hoogde emissies zijn te verwachten. Is dit het geval, dan dienen deze 
emissies te worden gekwantlficeerd. In dat geval moet tevens worden aan
gegeven welke extra maatregelen worden getroffen om deze verhoogde 
emissies te beperken; 
de werking van de gasreiniging (op welke component richt die zich en van 
welk vangstrendement wordt uitgegaan); 
de flexibiliteit/het werkbereik van de gasreiniging met betrekking tot de 
bandbreedte van de verschillende voedingsstromen; 

• de huidige en toekomstlge hoeveelheid en samenstelling van de niet-con
denseerbare gassen die worden afgevoerd naar het afgassysteem (fakkel); 

• de huidige en toekomstige hoeveelheid en samenstelling van de rookgassen; 
• de wijziging in aard en omvang van de emissies bij opslag en belading. 

8 Zie ook lnspraakreactle nr.6 (bijIage 4). 
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3.2.6 

Water 
Het extra afvalwater dat door de voorgenomen activiteit vrijkomt. wordt met de 
bestaande PACT-zuiveringsinstallatie gezuiverd. In het MER moeten worden 
aangegeven: 
• de bijdrage van het afvalwater door de voorgenomen activiteit aan de totale 

hoeveelheid afvalwater qua: 
gemiddeld. minimaal en maximaal debiet na buffering; 

. de influentkwaliteit: concentraties en vrachten BZV. CZV. NKJ. N-totaal. 
p. oUe en microverontreinigingen. 

• een korte omschrijving van het zuiveringsproces. te weten: 
procesonderdelen en de functie ervan. Voor de influentbuffering moet 
worden aangegeven of deze ook na realisatie van de voorgenomen acti
viteit voldoende is om pieken in de afvalwaterloztng zodanig af te vlakken 
zodat het zuiveringsproces met nadeUg wordt beinvloed door piekbe
lasting; 
de wiJze van actief-kooldosering. het gebruik ervan. en de toename in 
verbruik door de voorgenomen activiteit; 
de procesregeling om een stabiele effiuentkwaliteit te verkrijgen. 

• de eventuele invloed van de extra belasting door de voorgenomen activiteit 
op het zuiveringsproces; 

• de effiuentkwaliteit met dezelfde parameters als de beschreven influentkwa
liteit. en de spreiding daarin; 

• de handelwiJze als uit de metingen en bemonsteringen blijkt dat het effluent 
met aan de lozingsnormen voldoet; 

• de sUbproductie en het aandeel daarvan door de voorgenomen activiteit. 

Bodem 
• de mogeliJke emissies naar de bodem. bijvoorbeeld door verontreinigd af

strom end hemelwater van (potentieel) verontreinigde oppervlakten; 
• de voorzieningen waarmee emissies naar de bodem worden voorkomen. 

onder andere vloeistofdichte vloeren en een bedrijfsintem rioleringssysteem. 
Geef aan of deze voorzieningen toereikend zijn bij zowel normale bedrijfsom
standigheden als calamiteiten (zie ook § 3.2.6). 

Geluld 
Besteed aandacht aan geluidemissies van transport langs aan- en afvoerroutes. 

Storlngen en calamitelten 

Behalve aan de procesvoering in normale omstandigheden moet ook aandacht 
worden besteed aan de bedriJfsvoering bij ongewone voorvallen (storingen en 
calamiteiten) die miUeugevolgen kunnen hebben. 

Het MER moet inzicht geven in de mogelijk optredende calamiteiten die kunnen 
leiden tot (grote) emissies naar het milieu. Wegens het ontbreken van een vloei
stofdichte vloer over het gehele terrein van North Refinery kunnen bij cala
miteiten emissies naar de bodem optreden. 
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3.2.7 

Bij calamiteiten is te denken aan explosies, lekkende leidingen, calamiteiten bij 
overslag/opslag, verstoring van de biologie van het zuiveringssysteem. Van deze 
calamiteiten moeten worden aangegeven: 
• een indicatie van de kans dat de calamiteit optreedt. Calamiteiten waarvan 

kan worden gemotiveerd dat de kans zeer klein is, kunnen verder buiten 
beschouwing worden gelaten; 

• per calamiteit: de noodmaatregelen die genomen kunnen worden om de 
emissies te reduceren. Hierbij kan verwezen worden naar het calamiteiten
plan en een eventueel kwaliteits- en milieuzorgsysteem; 

• per calamiteit: de "worst-case" omvang van de emissies. 
Storingen en calamiteiten waarvan gemotiveerd kan worden dat deze niet 
leiden tot emissies hoeven in het MER niet uitgewerkt te worden. 

Monitoring en kwaliteitszorg 

Beschrijf de wijze waarop de emissies naar grond- en oppervlaktewater, lucht 
en bodem worden gecontroleerd. Geef aan welke stromen continu en welke 
incidenteel gemeten worden. 
Geef aan in hoeverre in de bedrijfsvoering kwaliteitsborging plaatsvtndt, gericht 
op vermindering van de milieubelasting en betrouwbare monitoring ervan, 
bijvoorbeeld door een bedrijfsintern kwaliteitszorgsysteem. 

3.3 Alternatieven 

In de startnotitie is reeds een goede opsomming gegeven van mogelijke alterna
tieve technieken, die in het MER nader zullen worden uitgewerkt. De ver
schillende technieken kunnen worden beschouwd als varianten, die kunnen 
worden gecombineerd tot alternatieven. In ieder geval dienen een voorkeursal
ternatief en een meest milieuvriendelijk alternatief te worden omschreven. 
De selectie van het voorkeursalternatief dient te worden gemotiveerd. In het 
MER zijn vooral de milieuargumenten (doelmatigheid, emissies, grondstoffen
en energiegebruik) voor deze keuze van belang. 

Voor de onderlinge vergelijking moeten de milieueffecten van varianten en al
ternatieven volgens dezelfde methode en met hetzelfde detailniveau worden 
beschreven. 

3.3.1 Nulaltematief en nulplusalternatief 

In de startnotitie wordt het nulalternatief kort omschreven. Deze omschrijving 
vormt een goed uitgangspunt voor een verdere uitwerking in het MER. 

In de startnotitie wordt eveneens een 'nulplusaltematief onderscheiden. Deze 
term wordt bij andere projecten gebruikt voor het altematief waarbij met de 
kleinst mogelijke aanpassing van de bestaande situatie het beoogde doel wordt 
bereikt. In dit project is dat niet het geval. De Commissie acht het daarom 
beter te spreken van het altematief 'vergunde situatie'. 
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3.3.2 

4. 

4.1 

Meest mUieuvriendelijk alternatlef 

Het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) moet: 
• realistisch zijn. dat wi1 zeggen het moet voldoen aan de doelstellingen van 

de initiatiefnemer. alsmede binnen zijn competentie liggen; 
• uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/of ver

betering van het milieu. 

Bij de beschrijving van het mma dient in ieder geval ingegaan te worden op: 
• het reinigen van het gas uit de vergasser en het gebruik ervan als alterna

tief voor het verbranden van vloeibare reststromen in de stookinstallaties 
(procesfornuizen en stoomketel); 

• het verstoken in een stookinstallatie van afgassen die bij de verschillende 
bewerkingsprocessen vrijkomen. als alternatiefvoor afvoer naar de fakkel; 

• de mogelijkheid om opslag- en beladingsemissies van vluchtige organische 
stoffen te verwerken dan weI te verbranden; 

• een alternatief waarbij de energieconversie gemaximaliseerd wordt en/of 
een alternatief waarbij geen stookgas gemaakt wordt maar een synthesegas 
of een olieproduct geproduceerd wordt. Aangegeven dient te worden hoe dit 
synthesegas of olieproduct dan verder gebruikt of afgezet zou kunnen 
worden. 

BESTAANDE MILIEUTOESTAND, AUTONOME ONTWIKKELING EN GE
VOLGEN VOOR BET MILIEU 

Artlkel 7.10, lid I, onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een beschrjjving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover 
de voorgenomen activiteit of de beschreven altematteven daarooor gevolgen kWl1l.en hebben, alsmede 
van de te verwachten ontwtkkeling van dat milieu, tndten de activiteit noch de altematteven worden 
ondemomen. " 

Artlke17.10, lid I, onderevandeWm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen 
activiteit, onderscheidenlyk de altematteven kunnen hebben, alsmede een TTlDtivering van de wfjze 
waarop deze gevolgen zfjn bepaald en beschreven." 

Bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling 

De bestaande toe stand van het milieu in het studiegebied. inc1usief de auto
nome ontwikkeling hiervan. moet worden beschreven als referentie voor de te 
verwachten milieueffecten. Besteed voor zover van belang aandacht aan: 
• de luchtkwaliteit: achtergrondniveaus van luchtverontreiniging. Geef een 

beschrijving van het klachtenpatroon door geurhinder van de bestaande 
installatie9

] • 

9 Zle ook Inspraakreactle nr. 7 (bljlage 4) . 
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• de waterkwaliteit. Beschrijf de gevolgen van lozingen in de bestaande 
situatie op de werking van de rwzi dan weI op de kwaliteit van het opper 
vlaktewater waarop wordt geloosd. 

• de bodemkwaliteit. De bestaande verontreinigingssituatie dient aangegeven 
te worden. 

4.2 Milieugevolgen 

Bij de beschrijving van de milieugevolgen dienen de volgende algemene richt
lijnen in acht te worden genomen: 
• zowel negatieve als positieve effecten moeten worden beschreven; 
• bij onzekerheden over het weI of niet optreden van effecten moet een be

trouwbaarheidsanalyse worden uitgevoerd of een 'worst case scenario' 
worden gebruikt; 

• onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in 
gebruikte gegevens moeten worden vermeld. 

Water 
Beschrijfvoor de alternatieven de gevolgen van de lozingen in de normale situ
atie en bij ongewone voorvallen (storingen, calamiteiten) waarin mogelijk de 
werking en effluentkwaliteit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) wordt 
bemvloed. 

Motiveer kort waarom de effluentkwaliteit van de rwzi (bij lozing op de riolering) 
al dan niet wordt bemvloed, bijvoorbeeld op basis van het geringe aandeel van 
de omvang van de afvalwaterlozing en de vrachten ten opzichte van de totale 
hoeveelheid afvalwater die door de rwzi behandeld moet worden. 

Lucht 
In het MER dienen de mogelijk optredende geurhinder en de milieugevolgen 
van de emissie van vluchtige componenten (koolwaterstoffen) te worden be
schreven. In aanvulling op het voorgestelde in de startnotitie dient tevens een 
beschouwing te worden gegeven over de uitstoot van toxische stoff en (PAK's, 
organische halogeenverbindingen, Hg. dioxides et cetera). 

Bodem 
Geef de gevolgen voor het milieu van de emissies naar de bodem (zie §3.2.5). 
Geef aan op welke wijze de gevolgen voor het milieu bij het optreden van de 
beschreven emissies worden beperkt. bijvoorbeeld door bodemsanering. 

Geluid 
Het MER moet de toename van de geluidbelasting beschrijven langs aan- en 
afvoerwegen. afzonderlijk in de dag-. avond- en nachtperiode. 
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5. 

6. 

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

Artlkel 7.10, lid I, onder fvan de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een vergelYking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwachten 
ontwtkkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen acttvt
tett. alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der tn beschouwtng genomen alter
natteveTL" 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten on
derling en met de referentie(s) worden vergeleken. Doel van de vergelijking is 
inzicht te geven in de mate waarin. dan weI de essentiele punten waarop. de 
positieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatie
ven verschillen. Vergelijking moet bij voorkeur op grond van kwantitatieve in
formatie plaatsvinden. 

Bij de vergelijking moeten de doelstellingen en de grens- en streefwaarden van 
het milieubeleid worden betrokken. 

Bij de vergelijking van alternatieven dient aandacht te worden besteed aan: 
• milieueffecten (compartimenten water. bodem. lucht); 
• doelmatigheid; 
• energie- en chemicaliengebruik. 

Hoewel dit geen verplicht deel van het MER uitmaakt. beveelt de Commissie 
aan een indicatie te geven van de kosten van de verschillende alternatieven. 

LEEMTEN IN INFORMATIE 

Artlkel 7.10, lid I, onder gvan de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een overztcht van de leemten tn de onder d en e bedoelde beschrgvin
gen [d.w.z. van de bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling daarvan, resp. van de mi
lieuefIectenl ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens." 

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan wor
den opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet wor
den toegespitst op die milieuaspecten. die (vermoedelijk) in verdere besluitvor
ming een belangrtjke rol spelen. Op die manier kan worden beoordeeld. wat de 
consequenties moeten zijn van het gebrek aan milieuinformatie. 

Beschreven moet worden: 
• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 
• in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten in 

informatie; 
• hoe ernstig leemten en onzekerheden zijn voor het te nemen besluit; 
• de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit. 
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7. 

8. 

9. 

EvALUATIEPROGRAMMA 

Artlkel 7.39 van de Wm: 
"Ret bevoegd gezag dat een beslutt heejt genomell, by de voorberetdtng waarvan een mUteueifectrap
port is gemaakt, onderzoekt de gevolgen van de betrokken acttvttelt voor het mUteu, wanneer zjj 
wordt ondemomen oj nadat zy is ondemomen." 

De bevoegde instanties moeten bij de besluiten aangeven op welke wijze en op 
welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden om de voorspelde 
effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen vergelijken en zo 
nodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. Het verdient aan
beveling, dat de initiatiefnemer in het MER reeds een aanzet tot een program
ma voor dit onderzoek geeft, omdat er een sterke koppeling bestaat tussen on
zekerheden in de gebruikte voorspellingsmethoden, de geconstateerde leemten 
in kennis en het te verrichten evaluatieonderzoek. 

VORM EN PRESENTATIE 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling 
van de alternatieven. De onderlinge vergelijking dient bij voorkeur te worden 
gepresenteerd met behulp van tabellen, figuren en kaarten. Voor de presentatie 
beveelt de Commissie verder aan om: 
• het MER zo beknopt mogelijk te houden, onder andere door achtergrondge

gevens (die conclusies, voorspellingen en keuzen onderbouwen) niet in de 
hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te nemen; 

• een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een lite
ratuurlijst bij het MER op te nemen; 

• bij gebruik van kaarten recent kaartmateriaal te gebruiken, topografische 
namen goed leesbaar weer te geven en een duidelijke legenda erbij te voe
gen. 

SAMENVATTING VAN HET MER 

Artlkel 7.10. lid 1. onder h van de Wm: 
Een MER bevat ten mtnste: "een samenvatttng die aan een algemeen publlek voldoende tnzichtgeejt 
voor de beoordeling van het milleueifectrapport en van de daartn beschreven gevolgen voor het milieu 
van de voorgenomen acttvtteit en van de beschreven altematieven. " 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluit
vormers en Insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. Het moet als 
zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud 
van het MER. Daarblj moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven, zoals: 
• de hoofdpunten voor de besluitvorming; 
• de voorgenomen activiteit en de alternatieven; 
• de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgenomen 

activiteit en de alternatieven; 
• de vergelijking van de alternatieven en de argumenten voor de selectie van 

het mma en het voorkeursalternatief; 
• belangrijke leemten in kennis. 
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BIJLAGEN 

bij het advies voot richtUjnen 
voor het m1Iieueffectrapport 

Uitbreiding bewerkingscapaciteit oliehoudende 
afvalstoffen North Refinery te Delfzijl 

(bijlagen 1 tIm 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 16 mel 1997 waartn de Commlssle 
in de gelegenheld wordt gesteld om advies uit te brengen 

provincie groningen 

Bezoekadres: 
SI. Jansstraat 4 
Aig. tel. 050-3164911 

C .. )mn.i:;.sj~ \t .... ;r Je 

fT,:i: .. u-e~rapportage 

dienst ruimte en milieu 

Postbus 630 
9700 AP Groningen 
Fax 050-3164632/3164639 
CorrespondenllC U:lslullend nch\cnaan hel 
posladres 

nurnrner 
Commissie voar de m.e,r . 
Postbus 2345 

Nr . 97/6.790,d, RMT 

Behandeld door: W.H. Degenhart Drenth 
Te1efoonnummer: 050-3164712 

Bij lage (n) : 10 

Antwoord op : 

3500 GH UTRECHT 

Groningen, 16 mei 1997 

Onderwerp M.e.r. uitbreiding capaciteit verwerking 
gevaarlijk afva1 door North Refinery; 
terinzage1egging startnotitie. 

Bijgaand do en W1J u in vijfvoud toekomen de op 12 mei 1997 bij ons college 
ingekomen startnotitie van North Refinery inzake het voornemen tot uitbreiding 
van de hoevee1heid te bewerken gevaar1ijk afval van 15 : 000 tot 100 . 000 ton per 
jaar. Dit voornemen 1'6 m.e.r.-p1ichtig. Het Ml'R wordt opgeste1d ten behoeve 
van de eventueel te verlenen vergunningen op basis van de Wet Milieubeheer en 
de Wet Verontreiniging Opperv1aktewateren. 
Met de pub1icatie van het voornemen (d.d. 21 mei 1997) in de Eemsbode en in de 
Staatscourant start de procedure in het kader van mi1ieu-effectrapportage. 
Tevens do en wij u hierbij vijf exemp1aren van de kennisgeving toekomen. 

Voordat het milieu-effectrapport kan worden opgeste1d dient ons college, a1s 
bevoegd gezag ingevolge de Wet Milieubeheer en de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren, uiter1ijk binnen 13 weken na bekendmaking van het 
voornemen, derha1ve uiter1ijk 20 augustus 1997, richt1ijnen vast te ste1len, 
waaraan de inhoud van het milieu-effectrapport moet voldoen. 

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken over de inhoud 
van de vast te stellen richtlijnen. 

Gaarne zien wij uw advies inzake de vast te stellen richtlijnen voar 23 juli 
a.s. tegernoet. 

Gedeputeerde 
G 

u Milieuzorg en Toezicht 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie in Staatscourant nr. 93 d.d. 21 mei1997 

provincie groningen 

kennlsgevlng startnolltle 
mllleu-effectrapportage ten 
behoeve van ultbreldlng north 
refinery 
North Refinery Relining and Trading Holland 
B.V. te Farmsum Is voornemens de hoeveel
heid Ie bewerken gevaarlijk alval uil Ie brei
den van 15.000 lot 100.000 ton per jaar. 
Oeze uilbreiding belrell de volgende vier 
activite~en: 
1. u~brelden bestaande bewerking ollehou· 

dende slromen; 
2. In gebruik nemen van nleuwe technieken 

voor de bewer1<ing van oliehoudende 
stromen; 

3. hel vergassen van oliehoudende stromen; 
4. hel uitv.oeren van pilol-activileilen voor 

hel onderzoeken van bewerkingstechnie
ken voor gevaarlljk alval. 

De m.e.r.-pllchtlge beslulten zijn de vergun
niogen op basis van de Wei Milieubeheer en 
de WeI Verontrelnlging Oppervlakle·wateren. 
Het bevoogd gezao in het kader van deze ver
gunniogen zijn Gedeputeerde Stalen van de 
provtncia Groningen. 

Pl1Icedure. 
Alvorens de benodigde vergunning kan wor
den ve~eend moeten de eff~cten van de 
voorgenomen actlvlteil op hel milieu In een 
mllieu-tffectrapport (MER) worden onder
zoch\. Oit MER zal worden opgesleld door 
MERIIJnlOAG B.V. De wettelljke procedure Is 
gestart met de bekendmaklng van de startno
title. In de startnotitie Is een globale aandul· 
ding van de aard en de gevolgen voor het 
milieu gegeven. Voordat het MER kan wor
den opgesleld stellen Gedeputeerde Staten 
van Groningen rtchtlijnen vasl waaraan de 
Inhoud van het MER moet voldoen. 
Ten behoove van het opslellen van deze richl' 
lijnen is inspraak mogellJk. 

Tertnzagelegglng. 
De star1notitie IIgt van 26 mei tot en met 23 
junl 1997 ler inzage bij de provincie 
Gronlngen SI. Jansstraat 4 (Kamer 0103) te 
Groningen op werkdagen tijdens kantooru· 
ren, alsmede na telefonische afspraak (tel: 
050-3164712), en in het gemeenlehuis van 
de gemeenle Oeltzijl, Joh. v.d. Kornpulplein 
10, Oeltzlil, op werkdagen lijdens kantooru
ren, en builen kanloortljden na 
lelefonische afspraak, 0596·6399t 1. 

tnspraak. 
Opmerkingen mel belrekking tol de te geven 
richtlijnen kunnen 101 en met 23 juni 1997 
schriftelijk worden ingebrachl bij Geda· 
pulearde Stalen van Gronlngen, pia Dienst 
Ruimte en Milieu, post bus 630, 9700 AP te 
Groningen. 

Intlchttngen. 
Voor inlormatie kunl u zich wenden 101 mw. 
W.H. Degenhart Drenlh, leI. 050·3164712. 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: North Refinery te Delfzijl 

Bevoegd gezag: college van Gedeputeerde Staten van Groningen 

Besluit: vergunningverleningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo) 

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

Activiteit: De initiatiefnemer is voornemens de hoeveelheid te bewerken gevaarlijk afval uit te 
breiden en de bestaande installaties aan te passen. Deze m.e.r. heeft betrekking op de volgende 
activiteiten: 
• het uitbreiden van de bestaande bewerking van oliehoudende afvalstromen, waaronder 

oliehoudende boorspoelingen, van 15.000 tot 100.000 ton per jaar binnen de totale ver
gunde bewerkingscapaciteit van 400.000 ton/jaar; 

• het in gebruik nemen van nieuwe additionele technieken voor de bewerking van olie
houdende afvalstromen. In de startnotitie worden genoemd: andere destillatietechnieken, 
ultrafiltratie, chemische scheiding met flocculanten en slibdroging; 

• het vergas sen van oliehoudende afvalstromen. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 21 mei 1997 
richtlijnenadvies uitgebracht: 18 juli 1997 

SamensteWng van de werkgroep: 
ing. W.G. Been 
dr.ir. G. Brem 
drs. J.L.P.M. van der Pluym 
dr. J.T. de Smidt (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. A.L. Vemooij. 



BIJLAGE 4 

Lijst van lnspraakreactles en advlezen 

nr. datum persoon of lnstantle plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

1. 970624 Waters chap Hunze + Aa Zuidlaren 970707 

2. 970623 Waddenvereniging Harlingen 970707 

3. 970701 ir. D.P. Visser (concept) ... 970707 

4. 970527 Bezirksregierung Weser-Ems Oldenburg 970707 

5. 970702 Landkreis Aurich Aurich 970709 

6. 970623 Ministerie van Volkshuisvesting, Den Haag 970709 
RUimtelijke Ordening en Milieu-
beheer 

7. 970619 LAR Rechtsbijstand Den Haag 970709 

8. 970709 Bezirksregierung Weser-Ems Oldenburg 970714 

9. 970703 Landkreis Leer Leer 970714 

10. 970709 Ministerie van Landbouw, natuurbe- Groningen 970714 
heer en visserij 


