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1. INLEIDING

De Duitse afvalverwerker BKB Aktiengesellschaft (verder te noemen BKB) heeft
plannen om op het bedrijventerrein Oosterhom in Delfzijl een Waste-to-Energy instal
latie (WtE) te bouwen. Deze WtE bestaat uit een energiecentrale en een afvalverbran
dingsinstallatie (AVI), waarin naast huishoudelijk afval vooral (niet gevaarlijk) be
drijfsafval zal worden verwerkt. De WtE kan elektriciteit opwekken en warmte leve
ren, in de vorm van stoom. De WtE installatie zal nabij het Metal Park, waar industrie
Ie bedrijven zijn geconcentreerd, worden gebouwd. De afvalverbrandingsinstallatie
krijgt een capaciteit van tussen de 200.000 en 300.000 ton per jaar. Dit is een omvang
van minimaal 615 ton per dag en maximaal 925 ton per dag. De activiteit is daarmee
m.e.r. plichtig (categorie C 18.4 van het Besluit m.e.r.).

De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de procedure voor de milieuvergunning in het
kader van de Wet milieubeheer. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is
de overheidsinstantie die het besluit moet nemen in deze procedure. Afhankelijk van
het oppervlaktewater waarop de lozing plaatsvindt is het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat en/ofhet waterschap Hunze en Aa's het bevoegd gezag voor de vergunning
op grond van de Wetverontreiniging oppervlaktewater (Wvo). De provincie Gronin
gen treedt op als c06rdinerend bevoegd gezag in deze m.e.r.-procedure.

Bij brief van 28 februari 2006 hebben wij de Commissie voor de milieueffectrapporta
ge (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de richtlijnen voor
het milieueffectrapport1

• De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van
de startnotitie in De Eemsbode en in de Staatscourant van 8 maart 20062

•

Deze richtlijnen zijn opgesteld door de provincie Groningen, in samenwerking met het
ministerie van Verkeer en Waterstaat en het waterschap Hunze en Aa's. De richtlijnen
zijn gebaseerd op het advies van de Commissie voor de m.e.r. Het doeI van de richtlij
nen is om aan te geven welke informatie het MER moet bieden om het milieubelang
volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. De richtlijnen bouwen voort op de
startnotitie, en dienen dus in samenhang daarmee te worden gelezen

Wij hebben kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen. In bijlage 3 is een
lijst opgenomen van inspraakreacties en adviezen. Deze richtlijnen verwijzen naar een
reactie als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuom
standigheden ofte onderzoeken altematieven.

Vanwege de mogelijk grensoverschrijdende effecten van dit voomemen is het voor
nemen ook in Duitsland bekend gemaakt en is de startnotitie bij enkele Duitse over
heidsorganen ter visie gelegd. De startnotitie en deze richtlijnen zijn vertaald in het
Duits.
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2. HOOFDPUNTEN VAN DE RICHTLlJNEN

Wij beschouwen de volgende punten als essentiele infonnatie in het milieueffectrap
port. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het
milieubelang in de besluitvonning, als de volgende infonnatie ontbreekt:

• Maak inzichtelijk of significante gevolgen op het Natura 2000 gebied zijn uit
te sluiten;

• Een beschrijving van de samenstelling van de altematieven (inclusiefhet
meest milieuvriendelijke altematief) op basis van de varianten;

• Samenstelling, acceptatie en herkomst van het afval;
• Keuze en criteria voor het type rookgasreiniging;
• Presenteer een zelfstandig leesbare samenvatting, met goed kaartmateriaal, die

duidelijk is voor burgers en geschikt voor de bestuurlijke besluitvonning.
Maak een Duitse vertaling van de samenvatting en van de bijschriften van de
figuren en tabellen.

3. ACHTERGROND EN BESLUITVORMING

3.1 Achtergrond en doel

De achtergrond en het doel van het voomemen zijn behandeld in de startnotitie. Dit
kan worden overgenomen in het MER voor zover nog actueel. Besteed in aanvulling
daarop aandacht aan de voorgenomen capaciteit in relatie tot het te verwachten aanbod
van bedrijfs- en huishoudelijk afval, zowel vanuit het Nederlandse als het Duitse ge
bied. Geef tevens de ontwikkelingen van de verbrandingscapaciteit in Nederland weer.
Geef aan hoe de verwachte afzetverhouding stoom/elektriciteit is.

3.2 Beleidskader

In de startnotitie is aangegeven wat het relevante beleidskader is voor het voomemen.
Neem dit over in het MER en geef aan wat de consequenties zijn voor het voomemen.
Vul het beleidskader aan met de in ontwikkeling zijnde PKB Derde Nota Waddenzee.

3.3 Te nemen besluit(en)

Geef in het MER aan binnen welke vervolgbesluiten aanvullende kwaliteitseisen uit
het MER kunnen worden opgenomen. Geef aan of een vergunningaanvraag ingevolge
de Natuurbeschenningswet (Nbw) moet worden aangevraagd en in hoeverre een ont
heffingaanvraag op grond van artikel 75 Flora en Fauna wet (Ffw) aan de orde is.

4. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

4.1 Algemeen

In de startnotitie wordt ingegaan op de gunstige logistieke en bedrijfseconomische
kanten van de locatie. Vul deze onderbouwing van de locatiekeuze aan met infonnatie
over de aspecten leefmilieu en natuur.
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Ret accent van de beschrijving van de altematieven ligt op het gebruik van de installa
ties. Geef in heldere processchema's de verwerkingsinstallaties en de rookgasreiniging
weer. Voorzie de tabellen en legenda's van dejuiste eenheden.

4.2 Voorgenomen activiteit

In de startnotitie wordt een beeld gegeven van de voorgenomen activiteit door een
schematische visualisatie en een toelichting. Neem deze informatie over in het MER.
Voeg hieraan toe een beschrijving van de relevante technische gegevens zoals type
verbranding, capaciteit en output. Geef op een plattegrond aan hoe de belangrijkste
activiteiten, zoals logistiek en verbranding, zijn gepositioneerd op het Oosterhom ter
rein.

Ga in het MER in op het acceptatiebeleid van afval en besteed hierbij aandacht aan:
• Roeveelheden, samenstelling, calorische waarde en herkomst van de afval

stromen;
• Acceptatiecriteria en acceptatieprocedures, met name voor afval dat zware

metalen bevat.

Aanvoer van afval
De locatie Oosterhom biedt drie vervoersmogelijkheden voor de aanvoer van afval.
Geef in het MER aan hoe de verdeling over de verschillende modaliteiten, spoor, weg
en water is. Onderbouw deze informatie aan de hand van het type en de herkomst van
het afval.

Verbranding van het afval
In de startnotitie gaat BKB uitgebreid in op drie bestaande verbrandingstechnologieen
en geeft zij aan dat zij zich in het vervolg concentreert op twee technieken. De conc1u
sie van BKB is dat de roosteroventechnologie het beste past bij het initiatief. Deze
informatie kan worden overgenomen in het MER

Koeling van restwarmte
In de startnotitie wordt ingegaan op de koeling van restwarmte. In een vergelijking
van vier varianten op de aspecten; energetisch rendement, geluid, landschap, ruimte
gebruik en oppervlaktewater komt de doorstroomkoeling als beste naar voren. Deze
keuze is onvoldoende onderbouwd. Werk de vergelijking en de onderbouwing van de
keuze in het MER verder uit door in te gaan op de effecten van de lozing van koelwa
ter, aangezien dit aspect naast de Wvo-vergunning, ook voor een eventue1e vergun
ningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw) relevant kan zijn.
Bekijk welke maatregelen mogelijk zijn om de effecten van de lozing van koe1water te
beperken.

Rookgasreiniging
De reiniging van rookgas bestaat uit verschillende stappen, waarbinnen verschillende
varianten mogelijk zijn. Door BKB is aangegeven dat een voorkeur bestaat voor het
reinigen van rookgas op basis van droge techniek. Onderbouw de afweging tussen de
mogelijke rookgasreinigingsystemen in het MER en beschrijf de verschillende varian
ten.

Warmtebenutting en elektriciteitsopwekking
Onderdeel van het initiatief is het opwekken van e1ektriciteit en eventueel het produce
ren van stoom. Onderzoek beide variatie mogelijkheden c.q. de optimale verhouding
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stoomlelektriciteit. En geef aan op welke wijze het optimale energie rendement wordt
gerealiseerd.

4.3 Referentie

Ais referentiesituatie dient de huidige situatie inclusief de autonome ontwikkeling te
worden beschreven. Geef aan hoe het gebied zich ontwikkeld als de activiteit niet
plaatsvindt. Geef een helder onderscheid tussen de verschillende altematieven en vari
anten afgezet tegen de referentiesituatie.

4.4 Voorkeursaltematief en meest milieuvriendelijk altematief

Ret voorstel uit de startnotitie kan in het MER worden overgenomen. Dit betekent dat
op basis van de effectbeschrijving en -vergelijking het voorkeursaltematief (vka) en
het meest milieuvriendelijke altematief (mma) kunnen worden opgesteld.

5. MILIEUASPECTEN

De effectbeschrijving kan worden uitgevoerd zoals in de startnotitie weergegeven. In
aanvulling daarop moeten de pier genoemde aandachtspunten worden uitgewerkt in
het MER. Beschrijftevens de milieugevolgen zowel onder normale bedrijfsomstan
digheden als onder afwijkende bedrijfsomstandigheden, zoals opstart, (nood)stop en
calamiteiten.

5.1 Bodem en water

Koelwater
Beschrijf en beoordeel de effecten van de koelwaterlozing Bepaal de mengzone van
de koelwaterlozingen: Beschrijf en beoordeel de effecten aan de hand beoordelings
systematiek warmtelozingen (LBOW-2005) en let hierbij op de drie hoofdcriteria ont
trekking, mengzone en opwarming voor zeehavens en indien relevant voor estuaria.

Afvalwater en proceswater
Beschrijf in het MER de effecten van de lozing van afvalwater en de verwerking van
procesafvalwater op de installatie. Geef aan welke maatregelen kunnen voorkomen dat
uitloging van opgeloste (gevaarlijke) stoffen in het procesafvalwater in de bodem of
het riool terecht komen.

Bestrijding van algen- en mosselgroei in bet koelwatersysteem
Beschrijf de effecten van de mogelijkheden ter bestrijding van algen- en mosselgroei,
waaronder altematieve bestrijding zoals tijdelijke opwarming van het koelwatersys
teem (thermoshocken).

bodem
Indien overslag per spoor buiten het terrein, en dus niet overdekt, plaatsvindt dienen
bodembeschermende maatregelen worden beschreven.

5.2 Energieopbrengst

Geef aan wat het verschil in energie-efficiency is voor verschillende afzet altematie
ven (levering stoom) en uitvoeringsvarianten (met name koeling).
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5.3 Natuur

Delfzijlligt nabij de Waddenzee die is aangewezen als Natura 2000-gebied3
•

• Geef in het MER aan welke effecten te verwachten zijn op dit beschennde ge
bied. Ga uit van de voorlopige instandhoudingsdoelen die in de loop van 2006
in het ontwerp-aanwijzingsbesluit worden verwerkt4

;

• Besteed in ieder geval aandacht aan de vraag of de lozing van koel- en afval
water negatieve gevolgen uitsluiten voor het habitattype "Pennanent over
stroomde zandbanken" (HIll 0) en de vissoorten waarvoor instandhoudings
doelen zijn vastgesteld (Zeeprik, Rivierprik, Fint);

• Geef aan in hoeverre effecten door lichtverstoring aan de orde zijn voor de
vogelsoorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn opgesteld.

• Besteed ook aandacht aan de beschennde natuur in het Duitse deel van het
Eems-Dollard-gebied5

;

• Ga via een voortoets na of gevolgen voor het Natura 2000-gebied zijn uit te
sluiten. Indien niet met zekerheid kan worden gesteld dat de activiteit signifi
cante gevolgen heeft op de habitattypen en soorten waarvoor instandhou
dingsdoelen zijn opgesteld dan dient een Passende Beoordeling te worden uit
gevoerd, welke onderdeel kan uitmaken van het MER;

• Bekijk het vClomemenniet afzonderlijk maar in samenhang met andere activi
teiten of projecten op het bedrijventerrein Oosterhom en ga na ofhet door
cumulatie tot significante gevolgen kan leiden. Bepaal welke activiteiten
eventueel nadelige gevolgen op de instandhoudingsdoelen van het Natura
2000-gebied kunnen hebben (met name voor vissen en habitattypen). Indien er
sprake is van een beinvloeding, ga na welke voomemens elders in de Eems
Dollard dat effect kunnen versterken. Voig bij onzekerheden het worst-case
scenario.

• Ga na in hoeverre een ontheffingaanvraag op grond van artikel 75 van de Flo
ra- en faunawet benodigd is (o.a. vissen, vogels) en ofhet voomemen afbreuk
kan doen aan de staat van instandhouding van beschennde soorten.

5.4 Geluid

Geef de geluidsbelasting van de verschillende activiteiten en de toename van transport
weer in geluidscontouren. Beschrijf eventueel maatregelen om geluidsemissie te redu
ceren.

5.5 Lucht

Voer de in de startnotitie aangegeven rekenmethode voor luchtkwaliteit uit. Beschrijf
de emissies van de WtE en bepaal met de in de startnotitie aangegeven rekenmethode
de concentraties luchtkwaliteit en presenteer de contouren voor de meest kritische
stoffen. Toets aan het besluitluchtkwaliteit.

De Waddenzee geniet tevens bescherming als wetland ingevolge de Ramsar-Conventie, en als Beschermd- en
Staatsnatuurmonument. De te beschermden waarden (habitattypen, soorten) zijn opgenomen in de
instandhoudingsdoe1en van het Natura 2000-gebied; zie hiervoor de Natura 2000-contourennotitie en het
Gebiedendocument Waddenzee.
Zie de Natura 2000-contourennotitie en het gebiedendocument Waddenzee.
Zie www.umwelt.niedersachsen.de en www.kartenserver.niedersachsen.de(www(NLWKN Natur (Avifauna Gast
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Geef aan welke emissies zijn te verwachten bij het transport van afval en eind- en
restproducten.

Geur
Ga in op geur emissie die gepaard kan gaan met op- en overslag en verwerking van het
afval. Licht de geurreductiemaatregelen toe en indien er geurhinder valt te verwachten
geef de geurcontouren en relatie met de omgeving weer.

5.6 (Externe) veiligheid

Geefin het MER aan welke (externe) veiligheidsrisico's er zijn.

5.7 Landschap

In de startnotitie wordt aangeven dat er visualisaties worden gemaakt van de WtE
plant. Bekijk de visueel ruimtelijke effecten vanuit verschillende standpunten, ook
vanuit Duitsland6

. Indien er effecten op landschap zijn te verwachten geef dan aan
welke dit zijn en welke maatregelen kunnen worden genomen.

6. OVERIGE ONDERDELEN VAN HET MER

Vergelijking van alternatieven
Het in de startnotitie geschetste kader voor het afwegen van de alternatieven kan wor
den overgenomen in het MER. Vergelijking moet bij voorkeur op grond van kwantita
tieve informatie plaatsvinden.

Leemten in milieu-informatie
Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan worden op
genomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet worden toegespitst
op die milieuaspecten, die (vermoedelijk) in verdere besluitvorming een belangrijke
rol spelen. Op die manier kan worden beoordeeld wat de consequenties moeten zijn
van het gebrek aan milieu-informatie.
Beschreven moeten worden:

• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat is hiervan de reden;
• in hoeverre kan op korte termijn worden voorzien in de leemten in kennis;
• Hoe ernstig zijn leemten en onzekerheden voor het te nemen besluit.

Evaluatieprogramma
Het verdient aanbeveling om in het MER een aanzet te doen voor een evaluatiepro
gramma en, indien te verwachten, voorsteIlen op te nemen voor mitigerende maatrege
len.

Vorm en presentatie
De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvor
mers en insprekers. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvat
ting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de
inhoud van het MER. Neem recent kaartmateriaal op met aIle in het MER genoemde
topografische namen. Maak ook een Duitstalige versie van de samenvatting.

Zie inspraakreactie nr. 8 (Landkreis Aurich) bijlage 3
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BIJLAGEN

bij de richtlijnen voor het milieueffectrapport
Waste to energy plant De1fzijl

(bijlagen 1 tj m 3)
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BIJLAGE 1

Brief d.d. 28 februari 2006 waarin de Commissie voor de m.e.r.
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

provincie groningen
Bezoekadres:
St. Jansstraat 4
Groningeh
Alg. tel. 050·3154911

Afdeling
Mllieuvergunnlngen

Postadres
Poslbus 610
9700 AP Gronlngen
Fa> 050·3164632

Nr. 2006· 3716h.MV

Commissie yoar de m.e.r.
Postbus 2345
3500 Gil UTRECHT

Groningen, 1 II FEB. 2006

Bchandcld door : ~w. M. van Kampen
Tele-foonnummer: 050-3164278

Bijluge(n) : 8 (5 x slartnotitie. J x Duitse startnotitie,
l x. kennisgcving en 1 x Dllitse kCllnisgcvmg),

Ondclwerp : BKB installatie - Deltzijl;
bekendlllaking en terinzagelcgging slartnotitie

Geachte hccrimevrouw,

Hicrbij ontvangl u in vijfvoud de op 24 fehruari 2006 van BKB Akticl1gcscllschaft Ie HelmSladt (I)
ontV'dngen startnotitic in het kader van de m.e.f,·procedure om op het bedrijventerrein Oostcrhom in
Oelfzijl eeo "Waste 10 Energy (Wtc)· Plant", een combinatie van cen afvalverbranding~-ins(aliatltmel
duantan gekoppeld dektricitcitsopwckking en wanl1teproductie (stoom), te realiserell.

Dit voornemen is m.e.r.-plichtig. Hel MER wordt opgesteld ten bchocvc van de Ie vc-rlenen
vergunning op basis van de Wet milieubeheer en dt:' mogelijk Ie vcrlcncn vcrgunning iJlgevolge de
Wet verontreinlging oppcrvlaktcwatcrcll.

Mel de publicatie van her vOOnlcmen op 8 maart 2006 in De E¢lnsbode en in de Staatscouranl neemt
de procedure in het kader van de mHieueffcctrapportage C~ aunvang.
Vanwcge de mogclijkt: grensoverschrijdcndc gevo!gc-n van dit voomemen wordl het voornemcn {lok
in Duitsland bckcnd gemaakt en w{lrdt de slartnoLllie bij enkele Duitse overheldsorganen ter vi sic
gdegd. De stannotitie is dnartoe verraald in hel Duits. Een exempJaar 111el'van IS ter kennisnamc
bljgevoegd. We hebben het Mmisteric van VROM ingehcht over de grcnsoverschrijdende infonn<ltje~

uimisseling bij dit project.

Eeo ieder wordt in de gclegl,'llhcid gestcld schriftelijk opmerkingen tc maken over dr: inhoud van de
vast te !'>tellen richtlijnen, op vcrzoek oak l1londel1ng. De startnotiric \\'ordt van 10 maart 2006 tot en
met 21 april 2006 ter visie gelegd. Em exemplaar van de kennisgevmg is bijgcvocgd.

Website: www.provinciegroningan.nl • E~mall: info@provinciegroningen.nt



lk zie uw advies over de op te stellen richtlijnen graag uiterlijk 10 mei 2006 tegemoet, zodat het
college van Gcdeputreerde Staten uiterlijk dertien wcken na de openbare kennisgeving (7 juni 2006)
de richtlijnen kunncn vaststellen.

Hoogachtend,

~.fI~):depUleerde State~ van Groningen

~~,.fbloj~~'-
.B~-::'-

oofd afdeling Milicllvergunningen



BIJLAGE 2

Kennisgeving van de startnotitie
in Staatscourant nr. 38 d.d. 8 maart

provincie groningen

startnotitle
milleu-<!ffeclrapportage (m.e.r.)
lng-terminal in de eemshaven

Essem Energi, BV te 'S' HertcgenbDseh
,n CcnccoPhlllips Ie Houslon (Texas)
hobben hel voornem.n em In oje
Eem.haven (gem. Eemsmand) ee"
:erminal Ie bOl1wen al\¥aar per schip
aan'levoerd vioelbaar gas (LNG) tijdelil"
'n tankls) wcr:l1 o~";slagell, Nerdl
,erdampl om verlol.ens, aiS aardgas Ie
worden geieverd aan hel landehike
93sr.ranspol1net len behceve van de "
Neder'andse en Europese aardgasvoor
ziening,
De vcorOcncmen actviteil is m.e.r. p

~Iiehlig. Alvorens je benedlgde verg"n
ningen i(unnen 'Norden \lerleend rno-eten
de Mleeten op Iiel milieu van ce voorge·
nomen aelivhe,l wOlcen onderzochl en
wUHlen garapporttlerd in een miHeusfw
teclrappon (MER).

De b,sluten 'llaa",oor h,l MER met
name zal worden opge:ste!d ziin:

ean vergunJling ingevolge d~ Viet
milieubehger {WOli;
sen ':1raunning ingevol'Jc co 'Nf;t
'.,I>}ronireiniQ:i:g Q~\:lerviakttlwJters:!n

:WvoJ

riel tevocgd ,ezag iT, het ,ad;: 'I"r. de
Wm·\,s:!rgunning is Gtlde:)U!sercte St!ltt:n
'Iiln :.le ~rovincle Groningen el1 'r :"',el
kader van de W\'CI-\:ergunning is
?:jkswaterstaal Noord Nededa::d ell
mogelijk /Nt Watsrscbap NlJorderzijivEsl
het b,voegd gezag. G,depulesrde SIale1
"an de provincie Grcningen treden op
als het coordinereno b,voegd gezag.

Infonnallebileenkomst
Op 28 maarl 2006, aanl/llng 19.30 uur
wordt in Hotel Cate Reslaurant Eknmper.
Raes"e" 12 Ie Roodeschool eRr,
opentare infcnnatieclieenkorr.sl
ljeorg,:1(l!seerd. Het ioifiatitll '.'Iordt di:ar
loegei,chl en er ,s geiegenheid lot J',BI
sreilen van 'Jla~en,

Terinzagelegging
De startnolltie lig; ,~n 13 m",~ 2\)05 let
en ,nel 24 april 2006 tiJdens Kanl10rJ",n
ler ",zage
a. in hat ;Jemeentelluis van de gernef;r,·

te EemsmOfld, afG. Pl!bliekszaken.
Hoofdstraal West-1 te Uitnt.liZcfl
bliilen kantcoruren ai:~~r. ....cI00:15
alsprnal< ( leI.: 0595· ~37555ii

b. tr. ~Iet provinciehuis te Gronlngen,
Sinl Jansstraal4. kamsr E115/
Med,alheek.

B":Ien kanlooruren n, telelon,scne
alspraak: leL G5C·3154712.

Inti,hlingen
I/cer n2dere infc{matie kunt u zien
wend,n tot mevr VI. Cegcnnar1 Drenth,
Im.e.r. coordinalor), leI. 050·316~i1z.
of lot ohr. L. Slan,en (pro;ectleider
"ergunningen), lei. 0.50-3164360.

startnotitie
milieu-<!ffeclrapportage (m.e.r.)
uilbreidlng productie leijin
IIVaran Ie delfzijl

r"i~in T'.'IJf:>n BV, IO':Gt:~ Oej~(l he£:7t het
'1,~G~nSf"':,;n de pm1juclis V3.1", :l;:lar kur:r.t·

'/Bzelfabriek. ge1Jesligo ap hBi: induSine·
!errein aan de Oosternornrl3ven !e
]el12lji uit te breiden.

De uilbrslcling zal met r:alnfl wi')rden
~erealisecrd door dc capaciteilsbeperkin·
can in de bestaande inslal!a\les weg te
nemeR, samen met fll?:t lnstallereli \t'an
nleuwe- en aanpasslngen van bcslaande
lJoorzieningen en onrlerdelen.

Voor ,iln nuidig, activiteiten beschikt
Teijin Twaron OV€.f al~e '/ereisle
vsrgunningen; voor hel Utltlreid~n van
de inslallalie is ';erelst dB hUid,~e

vergunningen aan te passer; (ic\.1sic':J;r
~unning}.

De voorgeMrnail acliv!i:eiten zijn
m.e.r.·plicntig. A,"orens de benoJ'gd,
·"ergUi1nlngen kunnen wfJrden I:erlecnd
moei~rl de liffecten op het miliflu 'Ian ca
'vcorgenomen activiteiten worcen
o;j·jerzCicht en worden gercippo1cSid :0
,,en lI'ilielleltectrappcrt (MER).

Deb,s.ulten wamoor het MEA mel
oat:1e 2al worden opcesteld zijn:

cen 'ler9unn;ng ,ngevol~. de Wet
1I'"lieubeheer (Vim);
e~Jl '/er~unnlllg ingevo,'iJc de Wet
verontreiniging opperlilaKtev;Jteren
(Wvo).

Het ne'Joegd gsr.ag in het :<adar vcr. de
Wm-vergunnmg ;5 Godepu:s:!erce Slaten
',-an de proJ\iincle Groninger. en ir. liet
~fH1er van de \Wo-vergunning is
l:;;jkswaterstaal Nccrd Nederland En het
·~·l.ial~;'SGr:3JJ Hunze en Aa's hat tevoegd
gezag. Gu-d~pliteerde Staten '~'ao ce
PW\'Jct:ie ·:;rOr,lfH;en tedc'l op aiS l1et
toordinere:.d b6'/cegj getng.

Pracedure
Met doze tekendmak"oq van de start·
rotta is j~ wlHlenjke 17l.~.r -r:rnt:ndur!l;
,eslart. in de startnatitie IS een globa"
a1r~dwcing ',an de Ciard en de gevolgi;f1
voor het m!l;BlI gegelien. Voordat hel
MER kUII 'IIorden opgesleld o'enen
Gedepv:;erde Slaten van Groningen en
Rljkswaleffitaat / het Walerschap Hunza
en Aa's fichUijnen vast Ie stellen
waaraan de iohaud van de MEA moet
VJ!dOlln.

Ten behoeve 'Ian nEt opstellen \ian dele
richllijnen is IOsornai< m,og<lij<.

Terinzayelegging
Dc :itartnatitc liyt var. 13 mJJrt ~OOI3 ret
eo mel 24 april 2006 Hider,s kaatoor",e"
ler ;nZii!~e

a. in helgcmeeil!(ihws ~'JJl co
ge:-ne,mOellzij':

b. in htll prtlv;cciehuis te GFJfl!i~qf.n.

S;/it .)ansstraar ". kamer E115.

8,;,11111 kunlnarJrtm nil tckkn~s:L(!
otspraak: tel. 05G-3164i12.

Inspraak
Opme"ingen mall:eIM:k;ro; tol de te
ge'{en (chUijnen ~unnen tot er. met 24
Wil 2006 ccor een I,eer schri~,liik

worden i,yMiend bil de G'deputeerde
Stalen 'Ian de pro~'incja Groc1!r,gen,
pia Aideiing Mili,"to,~chl, Postbus (; IJ,
9700 AP te Groningen.

Op ve,zoek kan jit eok mond,Ung.
Daalvccr dle.11 u eert a~spraak Ie OlJken
via een van de onderstaande lelefooli
liunurers.

Intichllngen
Vaor n:::cer~ ,r:fJrrilat.e kunt Uzich
','s:r;d€ll t01/revr. W. ::il{lBn1Jrt :'m:Hh,
\m.e,r r.oor1j;l::.ilo:-j,lel. 05C·3164712,
'of t~t Dhr. ? Kamll',lnga (pro,ect',lder
·.argu'-,:llnt;on). 101. 350-J1340·18.

startnotltie
milieu-<!ffectrapportage (m_e.r.)
'lfIcrgieccntrole in dclf.ijl

8KB Aktir;(j~esallsl~hati te HelnE:,ict ::i
1lf.t!1t hcl! voornernen om 09 11Ct
beorir.,-anlerreir. Oosternorn in OB:l2:jl
cen "W<::ste to Efl~rgy lil~t€)· PI~r:t~, :12:
is aero -':cmtllnatie ~an C2:1 2.fVillvero;;;:;r
d:nas-i;,stallali6 mal caanl::.r: g~K:lnIHj;(:

€leKUlciteitsopwekkin;.J an w~mlll::::·
JtCQuctie (5100.'ll;, 1e f€aLsB:-e:l

:-'3 vaorger:('f:1en J.clivitBit i5
.i1.!! r ·plicht!Q i\lvorcns de ~r,C,(,I{j(!e

'Iefgl.nn·r'G~n kunnen \'ioroen vt;J;~enj

,·na:::~er::le efecte'1 ap het il~.lie\.: ';al1 lie
'Jet}(JE,'lonwl 2ctJvj~ejl '80H.1p.rl
oi'!derzccht !m VlJroen fJerJJ:pcr'te::(d ill
ee,-! milieueffl)~tr?pport (IvlfRj

Cf! bhilUllt.m W,E''Joor tiel b~·H "(! ..~.

name wI \"JCH:len opueSlel:1 ~iin:

~en \'::rgunnmg in9C~'(j;lJe de WeI
:niLeuce~lEal l'y',Jm):
een 1/·;rgunfllng ingevclqt: do ;/.;(;\
'ierGntfejni~ill9 Op~(H'~la:;le\,j(ll.~rf;n

;WVD!.

Hi:lt bU\':;)f:gc '~tzaJ in hOlt K2Jer lian CO
IlVm-vergunning is Get:epules:oe Sr,llen
1f<\1~ de prcvincie GffJni"gcn M in he:
kacer Vi!ll de WVJ-',,'e,gUrliiing 15
Rij~:swL\te~taat ~Ju{}(d !'kt1erJan1 ~·'i

IfC'geli!k hel I/'Jatarschaj} Hunl~ tor 1\,,'5
het t-ev0egd ~ezag. G?Cp.DUl~1rtJe S~a~·~n

~f~\~e~ t~~~~':~,~r~~~~~~~;;~~~~;;:~~\t0
Inlofmalieavond
Ol.'~r (IiI 'Ji)(lnCll'.en 201 op a ·ll~dft

2('G6, a~n'~fl1J 19.3C I..V ,I: :·,t!l
qemei!nlehul:; ·Jan Oel~zl;1. J:.:1.~r ·~.-il'i

de:', l(o:-'n~L~;J,eltl ·iC r~ '::etl:::;l. f.,:r
i!llormall:rJl,'o.l'j pi2J1S ·i,nd,:::j

PrnCflc!ute
MCI cele lmi<en·j;nai>ing ':"3. .. cu ~u~:·

noli(i~ is C~ Wtitir,;lijKe n1.(;.r.·pfllc~J!J:·e

~E-stan. In d~ star:i11liti; is o~r. qlol:ar~

3anduiding V3r. ,je aard en de g::'Ic,lge:1
\toor ret mliieu gege'li:i"i. Vacr;!'?,! il:;t
MEA kan wo'den opgesleld di,nell
Gedepuleeme Staten 'Ian Gr0nic\)en en
Rli~swattHsraa! ! het WalerscJl:.ip t'lwlze
'm Aa'~ riClltil0tlil ....am t~ ~jh::h.::n

waaraan d.e ;r:i'iOLJG vnn de UER :nuS':
vo;coen.
Ton bO:loa'/f: ~·i1n het cpsloi,tm \,iil' ,jr:.E:l:
richtli;ren is j:'r;;r:r~3k mooeli:k

Terinzagelegging
De star:notitie Iigr 'lan 1C l~i;,lr: l/n 2~

<l~ril 2n05 tiidBi1S k:t.·CI~r;;:r~rl lt~r j;,]1:!0';
J. 1·-, hF;: 'J~i1h;eme!lu:5 '1.1:·: j-= i1~I;lc~ln·

Ie Ddfzijl;
J. i1 he~ pr·J'Jin:le!l:J!S {i; Gr:.lfwlJ;;·l.

SIll! JJns~lrl:at~, in k:::iM;: E' ~'5 (lie
Mejial"e,<).

BUllen kalitoJruer na :;it)bnt~(;iH1

afspraak: teLJ5Q-3164712

Inspraak
Op1erkingcn me: hc:trl3kit:!llg :jt de ~!:

I;tlven ric11lilen kllnnr:n tet '::r. :iE;t 21
apr:1 2006 deer "11 ·eder se'lfll.."ii'
wordell ;lloeOI.;:na Dij ~e Gedcputserd::
SI?te:1 ·.J;]O de pr:rtllnci~ Grcningi:·l. p/:I
,~ldl~Ef:{; \·1ilwlIlcezicht. PcsttlJS ;; 1G.
9iCO AP te Groningen.

Cp vcrzoek k2n d;t OJk :nonde:ing.
Da;ifvoor :ij·~nt ueen ats;.mm;c te rra~:~r

t;i~ t3en Villi ell Gl1dersta:=.rde tele.~(Jo;I'

r'~rnmers,

Inlichlingen
\l·J)r n:~('el'; :H:in:,rll:e ~.i.i·,: II ~;~'

....'-:-r.Ccn :J1 rr·I~".r. 1,'/. DeJs,r::r: [;rl;nth.
I:m.e.r. caor.1,f1ator), Illl. 05.')-:31(;.171:2

~~./~lti;;~~u~~i)~~;~~;5:r~)~~~~;i~~~lr



BIJLAGE 3

Lijst van inspraakreacties en adviezen

nr. datum persoon of instantie plaats

1. 20060328 Wasser- und Schifffahrtsverwal- Aurich
tung des Bundes Direktion Nord-
west

2. 20060228 Waterschap Hunze en Aa's Veendam
3. 20060317 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Emden
4. 20060328 Land- en Tuinbouw Organisatie Drachten

Noord
5. 20060420 Gemeinde Krummh6m Krummh6rn
6. 20060419 Stadt Emden Emden
7. 20060413 Landkreis Leer Leer
8. 20060420 Landkreis Aurich Aurich
9. 20060418 Gemeinde Bunde Bunde
10. -- Stadtplanung Emden
11. 20060408 Nabu Kreisgruppe Emden Emden
12. 20060410 NiedersiichsischerLandesbetrieb Aurich

fUr Wasserwirtschaft, Kusten- und
Naturschutz

13. 20060313 Rijksdienst voor het Oudheidkun- Amersfoort
dig bodemonderzoek
Verslag hoorzitting


