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Geacht College, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER) 
ten behoeve van de besluitvorming over Thermische reinigingsinstallatie voor teerhou-
dend asfalt granulaat (TAG) en andere afvalstoffen in de Eemshaven door Theo Pouw 
B.V.. Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het 
advies van de Commissie aan. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit 
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt 
toegestuurd. 

Hoogachtend, 
 
 
 
 

drs. L. van Rijn-Vellekoop 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Thermische reinigingsinstallatie voor teer-
houdend asfalt granulaat (TAG) en  
andere afvalstoffen in de Eemshaven  
door Theo Pouw B.V. 
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1. INLEIDING 
 
Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. heeft het voornemen op haar be-
drijfsterrein in de Eemshaven een installatie op te richten voor de thermische 
reiniging van minerale afvalstoffen, zoals teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) 
en verontreinigde grond, met een capaciteit van 500.000 ton per jaar. Op 
grond van categorie C18.2 en C18.4 van het Besluit milieueffectrapportage 
(m.e.r.) is deze activiteit m.e.r.-plichtig. De m.e.r.-plicht is gekoppeld aan het 
verlenen van een wijzigingsvergunning in het kader van de Wet milieubeheer. 
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen zijn het bevoegd gezag.  
 
Bij brief van 4 januari 20071 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie 
Groningen de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gele-
genheid gesteld om advies uit te brengen over het opgestelde milieueffectrap-
port (MER). Het MER is op 15 januari 2007 ter inzage gelegd2. Het advies is 
opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3. De werk-
groep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit 
advies 'de Commissie' genoemd. 
 
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4, 
die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. In dit advies verwijst de Com-
missie naar een reactie wanneer deze naar haar oordeel informatie bevat over 
de inhoud van het MER die van belang is voor de besluitvorming en waarover 
zij een aanbeveling doet in het advies. 
 
Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
 aan de richtlijnen van het MER, zoals vastgesteld in januari 2006; 
 op eventuele onjuistheden; 
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER5. 
 
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen 
zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na 
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve ver-
melding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomin-
gen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is 
om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over de 
vergunning inzake de Wet milieubeheer. Is dat naar haar mening niet het ge-
val, dan betreft het een essentiële tekortkoming. De Commissie zal dan advise-
ren tot een aanvulling. Overige tekortkomingen worden in het toetsingsadvies 
opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelin-
gen voor het bevoegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich 
in het advies tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvol-
komenheden van ondergeschikt belang. 

                                                

1 Zie bijlage 1. 
2 Zie bijlage 2. 
3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 
4 Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan. 
5  Wm, artikel 7.10 
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2. OORDEEL OVER HET MER 

2.1 Algemeen 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aan-
wezig is. 
 
Het MER is overzichtelijk en goed leesbaar. Het geeft duidelijk aan welke acti-
viteiten reeds mogelijk zijn met de bestaande Wm- en Wvo-vergunningen en 
voor welke activiteit een nieuwe vergunning nodig is. Bovendien geeft het 
MER een goede beschrijving van de effecten van het initiatief op onder andere 
lucht en water. Er is daardoor goede en bruikbare informatie beschikbaar 
gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de 
besluitvorming.  
 
De Commissie heeft enkele kanttekeningen bij het meest milieuvriendelijk 
alternatief, bij het gebruik van afvalwater voor de bevochtiging van gereinigde 
grond en bij de aspecten natuur en geurhinder. Op deze punten wordt in §2.2 
nader ingegaan.  
 

2.2 Toelichting op het oordeel 

2.2.1 Meest milieuvriendelijk alternatief 

Energieverlies 
Volgens de richtlijnen dient voor de ontwikkeling van het meest milieuvrien-
delijk alternatief (MMA) te worden nagegaan wat de mogelijkheden zijn om de 
beschikbare warmte optimaal te benutten. In de voorgenomen activiteit wordt 
het energieverbruik van de TAG- en grondinstallaties beperkt door restwarmte 
te gebruiken voor het voorverwarmen van procesgassen en verbrandingslucht, 
en voor de naverbrander van de grondinstallatie. Het overgrote deel van de 
restwarmte wordt afgevoerd via af te blazen lucht en de schoorsteen.  
In het MMA zijn nog een aantal andere mogelijkheden tot hergebruik van 
restwarmte binnen de TAG- en grondinstallaties onderzocht, namelijk gebruik 
van restwarmte voor het drogen van het invoermateriaal van de installaties en 
voor het drogen van slib en (directe) levering aan derden, zoals de glastuin-
bouw. Daarbij is alleen gekeken naar de mogelijkheden om de restwarmte uit 
de afblaaslucht te gebruiken. Aangezien het grootste deel van de restwarmte 
via de schoorsteen wordt afgevoerd, sluit de Commissie niet uit dat er nog 
meer mogelijkheden zijn voor gebruik van restwarmte.  
■ De Commissie adviseert om bij de besluitvorming aan te geven welke mogelijkhe-
den voor gebruik van resterende restwarmte binnen de eigen activiteiten van Theo 
Pouw in de Eemshaven realistisch zijn. Te denken is aan bijvoorbeeld het omzetten 
van warmte in elektriciteit, het drogen van andere aangevoerde afvalstoffen dan slib of 
gebruik van restwarmte binnen andere installaties van Theo Pouw, zoals de betoncen-
trale.  
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De voorziene lozing van restwarmte binnen dit initiatief is vele malen kleiner 
dan dat van andere lopende initiatieven in de Eemshaven (de energiecentrales 
van Essent en RWE en de LNG-terminal van Nuon/ConocoPhillips). De Com-
missie sluit niet uit dat Theo Pouw voor de levering van restwarmte aan der-
den zou kunnen aansluiten bij eventuele initiatieven van deze ondernemin-
gen. 
■  De Commissie adviseert om bij besluitvorming eveneens aan te geven welke 
mogelijkheden er zijn om aan te sluiten bij eventuele initiatieven voor hergebruik van 
restwarmte door andere initiatiefnemers in de Eemshaven.   
 
Calamiteiten 
In zowel de grond- als de TAG-lijn zijn rookgasreinigingsinstallaties voorzien. 
In de richtlijnen is gevraagd na te gaan of het mogelijk is om bij uitval van de 
ene rookgasreinigingsinstallatie automatisch over te schakelen op de andere 
installatie, zodat de kans op ongewenste emissies verminderd wordt. 
In het MER zijn acties genoemd die ondernomen worden in geval van storin-
gen. In hoofdzaak zal de productielijn worden stilgelegd. Niet is aangegeven 
hoe tijdens calamiteiten ongewenste emissies voorkomen worden6. 
■ De Commissie adviseert om bij de besluitvorming toe te lichten welke maatrege-
len mogelijk zijn om ongewenste emissies tijdens calamiteiten te voorkomen. Hierbij 
kan gedacht worden aan het omschakelen van de afgasleiding van de grond- dan wel 
TAG-lijn op de andere lijn, of aan een specifieke noodvoorziening die de rookgassen 
reinigt voordat er lozing plaatsvindt. 
 
 

2.2.2 Afvalwater 

In de richtlijnen wordt gevraagd in te gaan op hoe wordt voorkomen dat stof-
fen uit afvalwater in de bodem terechtkomen. In het MER is aangegeven dat 
gereinigde grond wordt gekoeld en bevochtigd met water dat onder meer uit 
het circuit van de natte gaswasser afkomstig is. Het water uit de natte gas-
wasser bevat verhoogde concentraties sulfiet- en/of sulfaatzouten en mogelijk 
ook andere verontreinigingen, met name in geval van storingen in de doekfil-
ters die vóór de gaswasser geplaatst worden. 
■ Om eventuele verontreiniging van de reeds gereinigde grond op tijd te signaleren 
beveelt de Commissie aan de samenstelling van het afvalwater uit de natte gaswasser 
regelmatig te controleren en de kwaliteit van de grond steekproefsgewijs te toetsen 
aan de op gereinigde grond van toepassing zijnde criteria.  
 
 

2.2.3 Natuur 

In het MER is summier aandacht besteed aan de flora en fauna die voorkomt 
op het terrein van de Eemshaven. Gelet op de aard van de ingreep en de be-
schikbare informatie7 meent de Commissie evenwel dat de thermische instal-
latie geen schade kan toebrengen aan beschermde flora en fauna direct 
rondom de reeds vergunde en ingerichte locatie.  

Conform de richtlijnen is in het MER veel aandacht besteed aan de mogelijke 
gevolgen voor de beschermde natuur in het Natura 2000-gebied Waddenzee. 
De ‘Voortoets significante effecten voor beschermde gebieden’ (bijlage 6.1 van 

                                                

6  Zie ook inspraakreacties nr. 1, 2 en 6  
7  Zie het in opdracht van de provincie opgestelde rapport: Beschermde flora en fauna in het Eemshavengebied, 

een visie op bestaande natuur in een industriegebied (Buro Bakker, 2005).  
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het MER) is naar het oordeel van de Commissie van voldoende kwaliteit om de 
mogelijke effecten van het voorgenomen initiatief te beoordelen.  
 
De Commissie acht het overigens aannemelijk dat in de bouwfase enige ver-
storing (trillingen, geluid) kan optreden als gevolg van heiwerkzaamheden. 
Gezien de andere initiatieven in de Eemshaven (elektriciteitscentrales en LNG-
terminal) kan de thermische installatie daarmee in geringe mate bijdragen 
aan de cumulatie van effecten op beschermde natuur in het Waddengebied. 
■ De Commissie adviseert om bij verdere besluitvorming na te gaan of, en zo ja 

welke, mitigerende maatregelen mogelijk zijn om de effecten in de bouwfase te 
beperken. 

 
In het MER worden een aantal maatregelen voorgesteld om lichtverstoring te 
voorkomen. De Commissie acht het van belang om naast genoemde maatrege-
len lichtuitstraling naar de omgeving, met name door omhoog gericht licht, te 
voorkomen en wanneer mogelijk gebruik te maken van kleuren die minder 
vogels aanlokken of hinderen (groen of blauw licht). 
■ De Commissie adviseert om bij de besluitvorming aan te geven welke aanvullende 

maatregelen getroffen kunnen worden om lichtuitstraling naar de omgeving te 
voorkomen en na te gaan of lichtkleuren gebruikt kunnen worden die vogels min-
der verstoren. 

 
2.2.4 Geurhinder 

In het MER is de geurimmissie van de gehele inrichting berekend voor de 
reeds vergunde situatie en voor de situatie na realisatie van het initiatief8. Er 
wordt geconcludeerd dat in geen van beide situaties gevoelige bestemmingen 
zijn gelegen binnen de immissiecontouren en dat dus vrijwel geen geurhinder 
zal voorkomen. Uit de inspraak9 blijkt echter dat al in de huidige situatie 
(dus zelfs nog zonder realisatie van alle reeds vergunde activiteiten) omwo-
nenden geurhinder ondervinden. 
■ De Commissie adviseert om het aspect geur op te nemen in het monitoringpro-

gramma en indien nodig mitigerende maatregelen te nemen. 
 

                                                

8  Berekend zijn contouren voor de 98- en de 99,99-percentielwaarden. Deze waarden houden in dat een persoon 
op die locatie 2 respectievelijk 0,01 procent van de tijd geurhinder ondervindt. 

9  Zie inspraakreacties 8 en 9 
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BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. 
 
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 
 
Besluit: vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer en een 
melding of vergunning volgens de Grondwaterwet 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C 18.2 en C 18.4 
 
Activiteit: Oprichten thermische reinigingsinstallatie voor de thermische rei-
niging van minerale afvalstoffen, zoals teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) en 
verontreinigde grond, met een capaciteit van 500.000 ton per jaar. 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 2 november 2005 
richtlijnenadvies uitgebracht: 22 december 2005 
richtlijnen vastgesteld: 31 januari 2006 
kennisgeving MER: 11 januari 2007 
toetsingsadvies uitgebracht: 15 maart 2007 
 
Bijzonderheden: 
Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. heeft het voornemen op haar be-
drijfsterrein in de Eemshaven een installatie op te richten voor de thermische 
reiniging van minerale afvalstoffen, zoals teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) 
en verontreinigde grond, met een capaciteit van 500.000 ton per jaar. Op 
grond van categorie C18.2 en C18.4 van het Besluit milieueffectrapportage 
(m.e.r.) is deze activiteit m.e.r.-plichtig. De m.e.r.-plicht is gekoppeld aan het 
verlenen van een wijzigingsvergunning in het kader van de Wet milieubeheer. 
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen zijn het bevoegd gezag.  
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwe-
zig is. De Commissie heeft enkele kanttekeningen bij het meest milieuvriende-
lijk alternatief, bij het gebruik van afvalwater voor de bevochtiging van gerei-
nigde grond en bij de aspecten natuur en geurhinder. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
ir. H.S. Buijtenhek 
dr. ir. J. Hoeks 
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter) 
ing. R.L. Vogel  
ir. M. Würdemann 
 
Secretaris van de werkgroep: 
drs. L.C. Dekker  
 



 

 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum  
reactie 

van persoon of instantie plaats 

1.  20070210 NABU  Kreisgruppe Emden Krummhörn 
2.  20070212 Gemeinde Jemgum  Jemgum 
3.  2007024 Landkreis Aurich Aurich 
4.  2007022 Landkreis Leer Leer 
5.  20070222 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Nordwest Aurich 
6.  20070130 Stadt Emden Emden 
7.  20070223 Bewoners van Dijkweg en Oostpolderweg op 

Oudeschip en Eemshaven 
Oudeschip 

8. 20070223 D.J. Bakker Oudeschip 
  Verslag hoorzitting  
 

Alle bovengenoemde inspraakreacties zijn ontvangen door het bevoegd gezag 
dat ze op de navolgende datum(s) aan de Commissie ter beschikking heeft 
gesteld: 

nrs. 1 t/m 7 op 27 februari 2007 

nr. 8 op 8 maart 2007 
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