
Documentnummer:   

Memo 

 
Voor:  Griffie Coevorden  

Van:  Eddy Schottert / Ard  Bakker  

Afdeling: Leefomgeving - Omgevingsontwikkeling  

C.C.   

Datum:  02-07-2020  

Onderwerp:  Beantwoording informatieve vraag J. Stoker over opslagplaats gevaarlijk afval 
Europark Allee 7 Laar 
 

 

Procedure  

1. Kunt u aangeven of het hier om dezelfde aanvraag gaat als vermeld op de Website van het 

SGA Oldenburg te weten:  

“Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  

Antrag der Firma Metchem Vermietungs GmbH, Europapark Allee 7, 49824 Laar, auf Erteilung 

einer Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb eines Zwischenlagers für gefährliche und 

nicht gefährliche Abfälle  

 

Het is inderdaad dezelfde aanvraag. Wij hebben van de Duitse collega’s een vertaling gekregen 

met het verzoek deze ter inzage te leggen. De complete map met alle Duitse stukken kan ter 

inzage worden gelegd. 

 

2. Waar u spreekt van ‘tijdelijke opslagplaats’.  

Vraag: Bedoelt u dat het hier gaat om een ‘tijdelijke opslagplaats’ van gevaarlijk en niet 

gevaarlijk afval of om een ‘permanente of meer permanente’ voorziening die dienst doet om 

het gevaarlijke en niet gevaarlijke afval ‘tijdelijk op te slaan’ (lees een tussenstation voor de 

tijdelijke opslag van afval.  

 

Hier komt een rectificatie de term tijdelijke is een verkeerde woordkeuze, het betreft een 

tussenopslag met permanent karakter. 

 

3. Kunt u aangeven hoe het kan dat deze milieuaanvraag al op 29 april 2020 Staatliches 

Gewerbeaufsichtambt Oldenburg is gepubliceerd en deze pas door u op 18 juni 2020 is 

gepubliceerd?  

 

De stukken zijn tijdig door het SGA Oldenburg opgestuurd naar het postadres van gemeente 

Coevorden. Door het ontbreken van een belegeleidend schrijven was niet duidelijk dat de 

stukken verzonden waren om deze door de gemeente te laten publiceren en ter inzage te 

leggen. Omdat de reden voor toezending niet duidelijk was zijn de (Duitstalige) stukken in 

eerste instantie retour gezonden. Op initiatief van de sambtgemeinde Emlichheim is er contact 

geweest met de gemeente. Hierbij is gevraagd om een vertaling van de aanvraag en zijn er 

afspraken gemaakt om deze aanvraag en eventuele nieuwe, vergelijkbare verzoeken op de 

juiste plaats in de organisatie te laten landen.  

 

4. Bent u al eerder, bijvoorbeeld door de gemeente Emlichheim, over het voornemen om te 

komen tot genoemde opslag van gevaarlijk en niet gevaarlijk afval geïnformeerd?  

 

Ja, er zijn gesprekken geweest met de verantwoordelijken van Metchem met de Duitse en 

Nederlandse vergunningverstrekkers. De officiele aanvraag is de aanvraag die momenteel 

voorligt. 
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5. Kunt u aangeven of de verschillende termijnen van publicatie ook gevolgen kan heeft 

effecten heeft voor eventuele bezwaarmakers?  

 

Nee, de termijn is verlengd conform procedure 

Vanwege de ligging in het Europark nabij de grens het volgende.  

6. In zijn algemeenheid: vindt u dat dat de aanvraag past binnen het Europark?  

 

Het GVZ Europark profileert zich als internationaal logistiek centrum, Metchem pas prima op 

dit industrieterrein. De kavel die Metchem heeft gekocht is grensoverschrijdend en als voordeel 

dat op Duits en Nederlands grondgebied tussenopslag kan worden gerealiseerd. Voor de regio 

vindt hier de inzameling plaats en bij voldoende massa worden de produkten naar de 

verwerkers getransporteerd. 

 

7. Kunt u toezeggen dat de aanvoer, opslag en het verwerken van zowel het gevaarlijke als 

het niet gevaarlijke afval conform de daar voor geldende richtlijnen wordt behandeld? Is hier 

ook toezicht op door de Duitse autoriteiten.  

 

Uiteraard wordt voldaan aan de geldende richtlijnen, voor het Duitse deel conform de Duitse 

regelgeving en onder toezicht van de Duitse autoriteiten. Voor het Nederlandse deel geldt 

hetzelfde. 

 

Gevaarlijk afval en verwerking  

Uit de onderliggende stukken, gebaseerd op de EURAL lijst, zien wij dat het de opslag van 

gevaarlijke stoffen onder andere gaat over;  

- Vaste zouten en oplossingen die zware metalen bevatten.  

- Metaaloxyden die zware metalen bevatten.  

- (Afval) Slakken van thermische processen in de aluminimumproductie.  

- (Afval) Slakken van thermische processen in de lood productie.  

- Afgewerkte katalysatoren die fosforzuur bevatten of overgangsmetalen of gevaarlijke 

verbindingen van overgangsmetalen bevatten danwel met andere gevaarlijke stoffen zijn 

verontreinigd.  

- Afgewerkte vloeistoffen die als katalysator zijn gebruikt.  

- Slib van fysische chemische behandeling die gevaarlijke stoffen bevatten alsmede 

metaalafval, inclusief legeringen, die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd.  

8. Kunt u aangeven wat de herkomst is van het volgens de EURAL lijst beschreven gevaarlijke 

stoffen? Onze vraag richt zich op de industriële herkomst uit welke landen het gevaarlijke en 

niet gevaarlijke afval afkomstig is. Mocht dat niet het geval zijn bent u bereid deze informatie 

op te vragen bij de autoriteiten in Duitsland en deze informatie met ons te delen?  

 

De produkten die op de locatie worden opgeslagen (tussenopslag) zijn metaalhoudende 

afvalstoffen (zowel gevaarlijk als ongevaarlijke), voornamelijk afgewerkte industriële 

katalysatoren. Na inzameling worden deze getransporteerd naar de verwerker die de 

gevaarlijke stoffen zal scheiden. 

In reactie op de aanvullende vraag tijdens het vragenuurtje in de commissievergadering van 

25 juni 2020 merken wij het volgende op. Op de EURAL lijst die bij de Duitse autoriteiten is 

ingediend t.b.v. de voorliggende vergunningprocedure staan meer stoffen dan op de lijst die 

wij hebben ontvangen bij de melding Aktiviteitenbesluit in 2019. Wanneer Metchem andere en 

meer (gevaarlijke-) afvalstoffen wil gaan opslaan op Nederlands grondgebied zullen ze dit 

moeten melden en hun A&V-beleid (Acceptatie- en verwerkingsrichtlijn, zie bijgaande bijlage) 

hierop moeten aanpassen. Vooraf zal dit door het bevoegd gezag getoetst worden. 

 

Wij zullen contact zoeken met de GAA en Methem om informatie over de herkomst van de 

stoffen op te vragen. Wanneer de reactie hierop is ontvangen zullen wij u informeren. 

 

9. Kunt u aangeven waar de genoemde afvalstoffen genoemd in de vergunning verwerkt gaan 

worden?  

 

Dat is ons niet bekend ook deze vraag zullen wij voorleggen bij Metchem 

 


