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INLEIDING 

Op 2 juli 1987 hebben de waterschappen De Aa, De Dommel 
en De Maaskant bij de bevoegde instantie hun voornemen 
kenbaar gemaakt om gezamenlijk te komen tot de oprich
ting van een centrale verbrandingsinstallatie voor 
zuiveringsslib. Deze activiteit is opgenomen in de 
bijlage behorende bij het Besluit milieu-effectrappor
tage. Dit besluit is in werking getreden op 1 september 
1987. Besloten is daarorn, de in de Wet algernene bepaling
en rnilieuhygiene opgenomen regeling inzake de milieu
effectrapportage te volgen. 

Voor de installatie zi]n vergunningen vereist ingevolge 
de Afvalstoff enwet en de Wet verontreiniging oppervlak
tewateren. De bij deze vergunningverlening betrokken 
overheidsinstanties zijn tevens bevoegd gezag in het 
kader van de milieu-effectrapportage. De betrokken 
bevoegde instanties zijn Gedeputeerde Staten van 
.Noord-Brabant vanwege de Afvalstoffenwet en, afhankelijk 
van de te kiezen locatie, een of meer dagelijkse 
besturen van de betrokken waterschappen, te weten de 
waterschappen De Aa, De Dommel en De Maaskant, vanwege 
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant treden tevens op als coordi
nerend bevoegd gezag. 

over de richtlijnen is advies gevraagd: aan de commissie 
voor de milieu-effectrapportage, die oak advies zal 
uitbrengen over het op te stellen MER. Het advies 
betreffende de richtlijnen is ontvangen op 
30 september 1987. De startnotitie inzake het voornemen 
tot het oprichten van de installatie voor verbranding 
van zuiveringsslib heeft van 20 juli 1987 tot en met 
11 september 1987 ter inzage gelegen. De in de wet 
genoernde adviseurs zijn in de gelegenheid gesteld 
advies uit te brengen. Er zijn in totaal 17 reacties 
ontvangen. Een overzicht hiervan is opgenomen in 
bijlage I. Hierin is tevens een kort commentaar opqe
nornen op de binnengekomen reacties. 

De onderhavige richtlijnen zijn opgest~ld op basis van 
de door de begeleidingscommissie centrale sl.ibverbran
ding op 2 juli 1987 overgelegde gegevens, het advies 
van de conunissie voor de milieu-ef fectrapportage en de 
ontvangen reactie5. 

Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat de bijlagen 
als zodanig geen onderdeel uitmaken van de richtlijnen . 
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VORM EN PRESENTATIE VAN HET MER 

Het MER dient de probleemstelling, het doel en de 
gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit 
te behandelen. Daarbij moet, naast de wettelijk vereiste 
alternatieven, tevens warden ingegaan op de redelijker
wijs in beschouwing te nemen uitvoeringsvarianten. 
Onderbouwende informatie dient in bijlagen te warden 
opgenomen. Daartoe kunnen ook behoren een verklarende 
begrippenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en 
een literatuurlijst. Het MER dient, met het cog op de 
te betrachten duidelijkheid en inzichtelijkheid, te 
worden gepresenteerd als een las van de vergunning-· 
aanvraag, op zichzelf staand document. 

Daarbij gelden de volgende aandachtspunten: 
a. het MER (zonder bijlagen) dient overzichtelijk en 

zo beperkt mogelijk van omvang te zijn; 
b. oversimplificatie en vakjargon moeten zoveel 

mogelijk worden voorkomen; 
c. de gevolgen voor het milieu van de voorgenomen 

activiteit en de daarbij in beschouwing genomen 
alternatieven en varianten moeten zorgvuldig, 
evenwichtig en logisch worden weergegeven; 

d. keuze-elementen, die bepalend zijn geweest bij de 
opstelling van het MER, moeten duidelijk en 
objectief worden behandeld; 

e. het MER moet zijn voorzien van een voor een breed 
publiek begrijpelijke samenvatting die goed is 
afgestemd op de inhoud van het MER, inclusief 
geconstateerde leemten in benodigde kennis en/of 
informatie; desgewenst kan daarbij gebruik worden 
gemaakt van een of meer overzichtstabellen. 
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DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

Deel en motivering van de voorgenomen activiteit 

Beschrijf het doel dat met de voorgenomen activiteit 
wordt beoogd. Ga daarbij in op de relatie met de 
provinciale afvalproblematiek en de inpassing van het 
voornemen in het provinciaal beleid ter zake. 
In hoeverre wordt hiermede een beperking van de milieu
belasting beoogd? 

Beschr ijf de huidige W1JZe van verwijdering van 
zuiveringsslib binnen de drie afzonderlijke water
schappen. 

Geef aan waarom de huidige wi]ze van verwerking van het 
zuiveringssl.ib in aanmerking nemende dat het merendeel 
van het vrijkomende slib als gevolg van de beperkte 
afzetmogelijkheden moet warden gestort op een regionale 
stortplaats niet in overeenstemming is met de hoofddoel
stelling van het beleid ten aanzien van de afvalverwij
dering binnen de provincie, namelijk "het op milieuhy
gienisch en bedrijfseconomisch verantwoorde wifjze 
streven naar een maxi.male volumereductie van het 
uiteindelijk t~ storten afval". 

Geef een onderbouwing van de keuze van de drie 
gezamenlijke waterschappen voor een grootschalige 
verbrandingsinstallatie voor bet totale aanbod van 
zuiveringssl.ib binnen de drie waterschappen. 

Motiveer, zulks in verband met de continuiteit van de 
voorgenornen activiteit, de in de startnotitie vermelde 
geschatte benodigde capaciteit van de verbrandingsin
stallatie van ca. 40.000 ton droge stof zuiveringsslib 
per jaar. 

Een onderbouwde uiteenzett ing van de prognoses van het 
aanbod aan zuiveringsslib afkomstig van de cormnunale en 
de particuliere afvalwaterzuiveringsinrichtingen * 
binnen de drie waterschappen en de te verwachten 
ontwikkelingen daarin maakt deel uit van de 
beschouwing. 

* conununale afvalwaterzuiveringsinrichting = een 
afvalwaterzuiveringsinrichting in beheer bij een 
waterschap of bij een gemeente. 

W/AD.TXT/T/JM/15 
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Aandacht dient te warden gegeven aan de volgende 
vragen: 

zijn er, binnen de randvoorwaarden van het 
PAP en het zuiveringssli.bplan 1987-1992, 
varianten ten aanzien van de aanbodprognose? 
Wordt in de prognose ook rekening gehouden 
met de samenstelling van de stroom zuiverings
sli.b, alsmede hoe deze zich zal ontwikkelen 
ender andere als gevolg van verdere activitei
ten ter bevordering van sanering van de bron? 

Hoe luiden de prognoses ten aanzien van het 
aanbod van de verschillende soorten 
zuiveringssli.b en overige afvalsoffen te 
weten prima.ir sli.b, secundair sli.b, mengsli.b, 
slib afkomstig uit riolen, kolken en gemalen 
en de overige soorten sli.b 
(defosfateringsslib, baggerspecie)? 
Hierbij dient met name aandacht te worden 
besteed aan de huidige en verwachte toekomsti
ge sarnenstelling van de verschillende slibsoor
ten. 
Is het teverwachten dat ook zuiveringsslib 
uit andere waterschappen verwerkt zou kunnen 
worden of dat zuiveringssli.b naar elders 
wordt af gevoerd? Hierbij aangeven om welke 
inrichtingen en om welke bestenningen het 
gaat. 
Hoe kan een mogelijk benodigde capaciteitsver
hoging of -verlaging worden ingepast als 
mocht blijken dat het werkelijke aanbod van 
zuiveringssli.b na ingebruikneming van de 
installatie door onvoorziene omstandigheden 
toch zal afwijken van de gemaakte prognose? 

Geef aan wel..ke van de onderstaande soorten 
zuiveringsslib zullen worden verbrand en in wel..ke 
hoeveelheden (t.d.s. en nat volume) 

zuiveringssli.b van communale afvalwaterzuiverings
installaties; 
zuiveringssli.b van particuliere afvalwaterzuiverings
installaties; 
primair slib (roostergoed, zandvangers, drijflaag
putten); 
secundair sli.b; 
mengslib; 
slib afkomstig uit riolen, kol..ken, gemalen; 
overige (defosfateringssli.b, baggerspecie). 

Geef aan op welke wijze de verbranding van 
zuiveringsslib afkomstig van particuliere afvalwaterzui
veringsinstallaties plaats kan vinden. 

W/AD.TXT/T/JM/15 
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Hierbij rnoet ender meer behandeld warden: 
verbranding afzonderlijk of gemengd met overig 

slib; 
aanvoer afhankelijk van de samenstelling op 
daarvoor gereserveerde tijden; 
eisen waaraan dit slib rnoet voldoen, droge stof 
gehalte, organische stof-gehalte e.d. 

Geef de aard en de hoeveelheden (t.d.s. en nat 
volume) van de thans vrijkomende hoeveelheden zuiverings
slib en overige afvalstoffen, wel.ke mede zullen worden 
verbrand, aan. Geef een prognose van de in de komende 
10-20 jaar vrijkomende hoeveelheden zuiveringsslib en 
overige afvalstoffen. Welke factoren kunnen deze 
prognose belnvloeden? Geef een mim.imum en een maximum 
prognose. 

Geef van bet zuiveringsslib en de overige 
afvalstoffen wel.ke zullen warden verbrand aan: 

tonnen droge stof en m3 nat volume; 
bran van herkornst; 
type zuiveringsinrichting; 
soort zui-.;kringsslib; 
gestabiliseerd (aeroob of anaeroob) of niet 
gestabiliseerd; 
type slibconditionering (conditioneringsmiddel 
vermelden); 
type slihontwatering, % droge stof, % org.anische 
stof, gloeirest; 
chemische samenstelling en, waar relevant, de 
chemische vorm van de volgende stoffen in het 
slib: 

fosfaten, stikstofverbindingen; 
sulfaten, sulfide; 
kwik, cadmium, lood, chroom, koper, arseen, 
nikkel, zink en zilver; 
organische stof; 
minerale olie en van minerale olie af geleide 
persistente alien en koolwaterstoffen (totaal); 
organische halogeen verbindingen (totaal: 
EOCl); 
polychloorbifenylen (PCB's); 
hexachloorbenzeen (HCB); 
andere persistente organochloorpesticiden 
zeals hexachloorcyclohexanen, de "drins" en 
DDT complex; 
polycyclische aromatische koolwaterstoff P-n 
(diverse PAK' s); 
eventuele dioxines en furanen; 

De chernische samenstelling dient zo geed mogelijk 
te worden gespecificeerd naar bronnen van herkomst; 
bemonsteringsfrequentie en analysetechniek vermel
den. 

W/AD.TXT/T/JM/15 
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Toets de chemische samenstelling van bet vrijkomende 
zuiveringsslib aan de relevante normering i.e. WCA norm, 
richtlijn Unie van Waterschappen, en het zuiveringsslib
plan Noord-Brabant en geef aan de verwerkingsmogelijkhe
den van bet slib (hergebruik, zwarte grond, compost 
storten of anderzins). 

Genomen en te nemen besluiten 

Geef aan welke voor het project relevante besluiten 
reeds zijn genomen. 

"Besluiten" dient ruim te worden geYnterpreteerd. 
In ieder geval dient te warden vermeld welke ter 
zake doende overheidsbesluiten reeds zijn genomen 
en wel.ke openbaar gemaakte beleidsvoornemens 
beperkingen kunnen opleggen of randvoorwaarden 
stellen aan de besluiten waarvoor het MER wordt 
opgesteld, dit ender vermelding van de status van 
deze besluiten (hardheid; hoe lang geleden genomen). 

In elk geval dient hierbij aandacht te warden 
geschonken aan: 

het aan bet voorgenomen project ten grondslag 
liggende overheidsbeleid en de daaxuit 
voortvloeiende beperkingen; met name het 
zuiveringsslibplan 1987-1992 van de provincie 
Noord-Brabant; 
beperkingen voortvloeiend uit van toepassing 
zijnde toetsingscriteria zoals zoneringen, 
normen en richtlijnen (zeals bijvoorbeeld de 
"ricbtlijn afvalverbrandingsinricbtingen voor 
huisboudelijke afvalstoffen, het daarmee 
gelijkgesteld grof afval, alsmede voor de van 
bedrijven afkomstige afvalstoffen, wel.ke te 
zamen met de verzamelde buishoudelijke 
afvalstoffen zullen warden verwerkt); 
streekplan(nen}; 
besternmingsplan(nen); 
bet beleidsplan rnilieuhygiene van de 
provincie Noord-Brabant (1985}; 
bet Provinciaal Afvalstoffenplan en de 
notitie "toekornstig provinciaal afvalstoffen
beleid/startnotitie MER"; 
bet ontwerp-structuurschema bedrijventerreinen 
Noord-Brabant; 
de indicatieve meerjaren programma's 
milieubeheer; 
bet waterkwaliteitsplan van de provincie 
Noord-Brabant; 
de (ontwerp) waterkwaliteitsbeheersplannen 
van de waterscbappen De Aa, De Dommel en De 
Maaskant. 

W/AD.TXT/T/JM/15 
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Naast vorenbedoelde besluiten dient ook te warden 
ingegaan op privaatrechtelijke overeenkomsten e.d. 
die met betrekking tot het project zijn genomen. 
Verwacht wordt dat oak inhoudelijk op deze overeen
komsten wordt ingegaan, met name ten aanzien van 
de gevolgen van eventuele ontbinding. 

Geef aan ten behoeve van welke besluiten het MER wordt 
opgesteld en door wie deze besluiten zullen worden 
genomen. 

Geef aan welke voor de voortgang van het project 
wezenlijke besluiten naast de ender 3.2.1 en 3.2.2 
genoemde nog genomen moeten warden ten einde het 
project ten uitvoer te kunnen brengen. 

Ook bier dient "besluiten" ruim te warden opgevat. 
Het gaat hier niet slechts om formeel door enig 
overheidsorgaan te nemen besluiten, maar ook om 
besluiten door c.q. mede door de initiatiefneemsters 
te nemen. (ontsluitingsweqen, bouwvergunning en 
wijziging bestemmingsplan) 

Beschrijf de, met betrekking tot de ender 3.2.2 en 
3.2.3 genoemde besluiten, te volgen (gecoordineerde) 
procedures en tijdsplanning, alsmede welke inspraakmo
menten onderscheiden warden en welke instanties en 
adviesorganen bij de procedures betrokken zijn. 

3.3 Nadere uitwerking van de voorgenomen activiteit 

3.3.l 

3.3.2 

Geef aan op welke locatie(s) de verbrandingsinstallatie 
is gepland en welke milieuhygienische, planologische en 
(organisatorisch) technische overweqingen hebben geleid 
tot de keuze daarvan. 

Geef aan (per locatie): 
of er gevoelige objecten (bestaand en voorgenomen) 
in de directe omgeving van de locatie zijn, zeals 
gevoelige industrieen, woongehieden, natuurgebieden, 
waterwingebieden, cultuurhistorische en archeo
logisch waardevolle objecten die vooral gevoelig 
2ijn voor verontreiniging via het grand- en of 
oppervlaktewater en/of via de lucht? 
of de locatie vlak bij oppervlaktewater ligt, dat 
bij een bijzonder voorval sterk door de installatie 
lr==-n i.1n,,..~on ':r.o...-""'.,+-"'""a; n; ,.....:I? 
... - .... ··----·· ._ -·-·· ... ~- ............ '!j~· 

of de locatie zodanig ligt, dat het transport van 
slib en de afvoer vnn reststoffen geen onaanvaard
bare toename van de verkeersdruk met zich meebrengt? 
hoe de locatie ligt ten opzichte van bet zwaartepunt 
van het aan te voeren slib? 

W/AD.TXT/T/JM/15 
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Beschrijf de voorgenomen activiteit 

In zijn algemeenheid geldt dat hier een nadere 
uitwerking dient te worden gegeven van hetgeen in 
de "startnotitie" beschreven is. Het gaat daarbij 
met name om de aspecten die in 3.3.3.1 t/m 3.3.3.4 
worden genoemd. 

Bij de beschrijving van de voorgenomen activiteit met 
al zijn deelingrepen en -activiteiten zal voor zover 
milieuhygienisch relevant, onderscheid moeten warden 
gemaakt naar: 

a. de aanleg van de installatie; 
b. gebruik en onderhoud van de installatie; 
c. het uit gebruik nemen en de eventuele afbraak 

van de installatie. 
Wat betreft het detail van de beschrijving zou met 
name ingegaan moeten worden op die onderdelen van 
de installatie en deelingrepen en -activiteiten 
welke belangrijke m.ilieu-consequenties kunnen 
hebben. 
De voorgenomen verbrandingsinstpllatie dient te 
warden beschreven voor zover deze beschrijvinq 
inzicht geeft in de bronnen van (rest-)uitworpen 
naar de bodem, het water of de lucht en in de 
fysieke ingrepen (zeals de inpassing van het 
complex in haar omgeving) onder normale en niet
normale bedrijfsomstandigheden (ook opstarten en 
uit bedrijf nemen). De bronnen dienen op globale 
wijze te warden aangegeven. Aan deze beschrijving 
kunnen de verschillende mogelijke milieu-bescher
mende maatregelen (zie 3.3.3.1 en 3.3.3.2) en 
effecten (zie 7.2) worden verbonden. 

Beschrijf de constructie en uitvoering van de instal
latie. 

Deze beschrijving dient met schema's, tekeningen 
e.d. te warden toegelicht. Verwacht wordt dat op 
deze plaats wordt ingegaan op de constructie en de 
uitvoering van de verbrandingsinstallatie. 
Gemotiveerd moet warden waarom voor de beschreven 
constructie (zowel in technisch als in organisato
risch opzicht) is gekozen. In elk geval dienen aan 
de orde te komen: 

het inrichtingsplan en de vormgeving van het 
terrein met de verbrandingsinstallatie, 
kranen, wegen, andere bouwwerken e.d. (aangeven 
hoogte van de installatie, bouwwerken e.d., 
met name ook de schoorstenen); 
de grondmechanische, geohydrologische en 
geochemische situatie; 

W/AD.TXT/T/JM/15 
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fysieke ingrepen als gevolg van de aanleg 
(waaronder ook de aanleg van eventuele 
aanvullende infrastructuur buiten het terrein 
van de installatie) en uitworpen tijdens de 
aanleg (ook van bouwverkeer); 

het/de processchema(s) van de installatie 
inclusief massabalans (lucht, water en slib) 
en energiebalans; indien de samenstelling van 
het zuiveringsslib (met name het zuiveringsslib 
afkomstig van particullere afvalwater zuive
ringsinstallaties) van invloed is op de opzet 
van de installatie, dient ook vanuit dit 
aspect de gekozen opzet te worden gemotiveerd; 
de wijze van aanvoer van het slib; 
ontvangst, overslag en (tijdelijke) opslag 
van het slib op het terrein van de installatie. 
Hoe vindt registratie van het aangeboden slib 
plaats (aard, omvang, watergehalte)? 
het processchema van de installatie(s); 
eventuele wijze van stabiliseren en ontwateren 
(gebrui.kte toeslagstoffen) van aangevoe~d 
slib op het terrein van de installatie; 
systeem van slibvoordroqing (bijvoorbeeld met 
stoom of thermische olie); 
is er sprake van een (gesloten} tussenopslag 
tussen voordroger en verbrandingsinstallatie? 
systeem van verbranding 
~ type oven (bijv.: wervelbed- of etage

oven) 

* 
1r 

* 

het aantal ovenstraten 
verblijftijd slib 
verblijftijd rookgassen 
temperatuurprofiel in de oven; tussen 
welke waarden wordt de temperatuur 
geregeld? 
verbrandingswaarde van het slib 
brandstofverbrui.k (ondersteuningsbranders), 
welke energiedrager? 
de wijze van verbranding {regeling 
luchtovermaat in de oven; herkamst en 
aanvoerpunt verbrandingslucht, getrapt 
stoken), dit mede in verband met de 
vorming van sti.kstofoxiden 

systeem van rookgasreiniging 
* welk systeem van rookgasreiniging 
• rookgasdebiet en rookgassamenstelling; 

zowel voor als na de reinigingsinstallatie 

* 
(temperatuur, vocht, zuurstofgehalte) 
stofemissie {roet), gehalte aan zware 
metalen (aard en hoeveelheid) PAK's, 
dioxines en furanen 
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gasvorrnige emissies; NOx, SOx, CXHy, 
HCl, HF, CO, gehalogeneerde koolwaterstof
verbindingen 
geuremissie 

bouwhoogte schoorsteen (ten opzichte van 
maaiveld en gebouwen in de omgeving) 
hoeveelheid, samenstelling en bestemming 
stofafvoer 
hoeveelheid, kwaliteit en bestemming waswater 
rnaatregelen ter voorkoming van afvalwaterstro
rnen 
bergings-, verwerkings- en gebruiksmogelijkhe
den van reststoffen (bodemas, vliegas e.d.) 
behandelingsmethoden van mogelijke, afzonder
lijke afvalwaterstromen 
de emissie-relevante bronsterktes van continue 
en incidentele geluidbronnen in grote lijnen 
en de spectraalverdeling daarvan 
de wijze van opslag, overslag van hulpstoffen 
(energiedrager; t.b.v. reinigingsprocessen) 

J- de perioden waarin diverse soorten storingen 
kunnen optreden ender vermelding van de 
betreffende uitworpen, dit tevens bij opstarten 
en uit bedrijf nemen van (onderdelen van) de 
installatie 
de algemene opzet van metinqen (monitoring) 
van uitworpen en concentraties op leefmilieu
hoogte 
de visuele verschijningsvorm van de installa
ties (hoogten, dwarsprofielen e.d.) 
onderhoud en beheer van de installaties. 

Verder verdienen de aandacht: 

de omvang van extra verkeersstromen (aanvoer 
slib, afvoer reststoffen) 
maatregelen tegen hinder door verkeer (geluid
hinder, stofhinder, verkeersveiligheid) 
welke rnaatreqelen zullen worden getroff en ter 
voorkoming van stof of geurhinder tijdens het 
afvoer-transport van de reststoff en? 
gehalten aan zware metalen, pesticiden en 
PCB's en dioxinen in de resterende bodemas en 
vliegas 
eventuele stofhinder en uitloging op de 
stortplaats 
het nuttig toepassen van de reststoffen 
elders 

Ook een fasering van het project met in de eerste 
fase een kleinere capaciteit dient als een mogelijk
heid te warden beschouwd. 

W/AD.TXT/T/JM/15 
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Aanvullende milieubeschermende maatregelen 

Aangegeven moet warden bij welke bedrijfsvaering en met 
welke realistisch te beschouwen technieken, al dan niet 
in combinaties, geringere uitworpen en immissies kunnen 
worden gerealiseerd, dit mede in verband met strengere 
eisen- in de toekomst. 

Naast het ender 3.3.3.1. gestelde vera.ienen in 
ieder geval de valgende maatregelen nadere uitwer
king (wanneer daartoe aanleiding bestaat). Overi
gens is op voorhand hierbij geen duidelijke 
scheiding tussen gebruikelijke cnconventionele") 
en aanvullende maatregelen te trekken. 

Geurhinder 

Mogelijke bronnen van geurhinder Z.l.Jn naast de 
verbrandingsinstallatie zelf, de opslag, de 
overslag en het intern transport van slib. Maatrege
len zoals meer overdekken, afzuigen en behandelen 
van de geurhoudende lucht dienen te worden overwo
gen. 
Welke anderdruk wardt daarbij gehanteerd en hoe 
kan de goede werking van het afzuigsysteem warden 
verzekerd? 
Bij de behandeling kan warden gedacht aan een 
verdergaande verbranding in de slibverbrandingsoven, 
biologische reiniging (biofilter of biowasser) en 
gaswassing en aan een ander wijze van afvoer 
(hoogte) van de gereinigde gassen. 

Stofhinder 

Stofhinder vanuit de installatie kan ontstaan uit 
de afgasstroom uit de oven en ten gevolge van het 
verwaaien van asresten of andere stuif gevaelige 
producten. 
Bij de opslag en het transport kan de afzuiging 
en de reiniging van ventilatie-, transport- en 
verdringingslucht door middel van doekfilters, 
electronische filters, stofwassers etc warden 
verbeterd. De daarbij te bereiken maxi.male 
restemissies ten aanzien van totaal stof en 
specifieke camponenten zoals zware metalen, PAK's, 
dioxines en furanen dienen te warden vermeld. 

Als gevolg van het in werking zi]n van de verbran
dingsinstallatie voor slib kunnen gasvormige, 
luchtverantreinigende componenten ontwijken. Deze 
componenten zijn deels afkomstig van de 
verbranding en deels uit de gebruikte 
ondersteuningsbrandstof (zie 3.3.3.1.). 

W/AD.TXT/T/JM/15 
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Welke andere bronnen van gasvormige verontreiniging 
zijn er nog (zeals drooglucht)? 

Met welke maatregelen zijn de uitworpen van deze 
componenten verder te beperken onder vermelding 
van de betreffende effectiviteit? Hoe warden deze 
componenten daarbij omgezet en wat gebeurt er 
vervolgens mee? 

Geluidhinder 

Welke maatregelen kunnen warden getroffen om de 
geluidhinder verder te beperken? 

Aanvullende maatregelen ter voorkoming van (eventu
ele) waterverontreiniging zoals kalkprecipitatie 
en dosering van organisch sulfide (bijv. TMT· 15). 

Van al deze nadere mitigerende maatregelen, dienen 
de doeltreffendheid en de doelmatigheid te warden 
aangegeven • 

Beschrijf de (dagelijkse} gang van zaken bij de 
be-/verwerkingsinstallatie(s). Betrek daarbij ook het 
onderhoud. 

In elk geval dient aandacht te warden besteed aan: 
de vervoersstromen naar en van de verbrandings
installatie als gevalg van de aanvaer van 
zuiveringsslih en de afvoer van reststoffen 
(onderverdeeld in vrachtwagens en personen
auto' s}, alsmede de procentuele aankomstverde
ling op een gemiddelde werkdag; zijn er 
mogelijkheden om dit vervoer per trein of per 
schip te laten plaatsvinden? 
de vervoersstromen binnen de inrichting 
(eveneens met een procentuele aankomstverde
ling op een gemiddelde werkdag); 
de organisatie van de aanvoer van het 
zuiveringsslib en de opslag daarvan, als oak 
van eventuele hulpstaffen; 
de verhouding van het voor de installaties 
bestemde verkeer ten opzichte van het overige 
verkeer op de aan- en afvoerroutes; 

de registratie van de aangevoerde slibsoorten 
en af te voeren restafvalstoffen, zulks naar 
kwantiteit en kwaliteit; de opslag en doorgelei
ding van niet te accepteren afvalstoffen 
(zeals chemische afvalstoffen); 
de opslag en afvoer van de produkten van de 
verbrandingsinstallatie (vliegas en slakken); 
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de bestemming van de (geproduceerde) deelstro
men? 
een beschrijving van de bedrijfsvoering onder 
normale omstandigheden en bij storingen, het 
opstarten en uit bedrijf nemen van (onderdelen 
van) de installatie daarbij inbegrepen; 
de diverse typen technische storingen die 
kunnen optreden (ender vermelding van de 
resulterende uitworp en inworp in ruimte en 
tijd); 
wat is de invloed van storingen op het 
overige functioneren van de installatie? 
Wordt gedacht aan een dubbele uitvoering van 
kwetsbare onderdelen? Welke procedure wordt 
er gevolgd indien de rookgasreiniger of de 
electrofilters uitvallen? 
de beveiliging in verband met de externe 
veiligheid. (Onder externe veiligheid wordt 
hier verstaan de risico's voor de omgeving 
van het bedrijfsterrein). 

3.3.3.4. Ga -suimnier- in op bet uit gebruik nemen en de 
-eventuele- afbraak van de installatie. 

3.3.3.5 

Hierbij dient in elk geval aandacht te warden 
besteed aan: 

de levensduur van de installatie; 
de fysieke ingrepen en uitworpen waarmee de 
buitengebruikstelling en afbraak van de 
installatie gepaard gaan; zullen deze beper
kingen kunnen opleveren voor nieuwe bestenuning
en van de locatie. 

In hoeverre zullen f inanciele reserves worden opgebouwd 
om voorziene en onvoorziene gebeurtenissen te kunnen 
beheersen. Wat is de te verwachten doorwerking hiervan 
op de verwerkingstarieven. 
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4. Varianten 

4.1 Uitvoeringsvarianten op het voarnemen 

Voor de beschrijving van de uitvoeringsvarianten (4.2) 
kan warden gedacht aan de volgende procedure: 
1. globaal beschrijven van de varianten; 
2. toetsen haalbaarheid van de varianten; 
3. nadere uitwerking van de haalbare varianten voor 

wat betreft de relevante rnilieu-aspecten. 

4.2 Nadere uitwerkinq van de haalbare uitvoeringsvarianten 

Geef een beschrijving van de mogelijke varianten met 
betrekking tot de uitvoering van het project. 

De volgende aspecten dienen hierbij in elk geval 
te warden betrokken: 

__ , __ -·- ,_ '-· , .. r" 

de wijze van opslag en overslag van het 
aangevoerde zuiveringsslib, vooral i.v.m. 
geurhinder; 
gescheiden of gezamenlijke verwerking van 
communaal en particulier slib; 
de meest geschikte mogelijke technieken voor 
slibverbranding; 
rookgasreinigingssystemen t.a.v. in het 
bijzonder stof, geur en gasvormige camponenten; 
in ieder geval droge en natte reiniging; 
opslag van slakken en vlieqas; 
opvang en afvoer van regenwater; 
lazing op oppervlaktewater en/of riolering; 
behandeling van deelstro(o)m(en) afvalwater 
en/of totaalstroom in relatie tot: 
1. aard van de te lozen stoffen; 
2. plaats van lazing (riolering/oppervlakte

water). 
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Alternatieven 

In hoofdstuk 3 is de voorgenomen activiteit beschreven. 
Deze kan worden aangemerkt als het 
voorkeursalternatief. De in dit hoofdstuk genoemde 
alternatieven op de voorgenomen activiteit dienen 
zodanig te warden behandeld dat een goede vergelijking 
met bet in boofdstuk 3 beschreven voorkeursalternatief 
mogelijk is. 

5.1 Nulalternatief 

5.2 

5.2.1 

5.2.2 

Dit alternatief dient te worden beschreven. 

Het nulalternatief is bet alternatief waarbij de 
voorgenomen bouw van de slibverbrandingsinstallatie 
niet zou plaatsvinden en de huidige wijze van 
verwijdering van zuiveringsslib in Oest-Brabant 
ongewijzigd zou blijven. De milieugevolgen van het 
voortbestaan van de huidige situatie, op de 
voorgestelde locaties en de (directe) omgeving 
daarvan, dienen in het MER aangegeven te warden, 
als referentiekader voor de beschrijving van de 
voorgenomen activiteit en de alternatieven. 

Verwerkingsalternatieven 

Beschrijf de reele alternatieven voor de voorgenomen 
activiteit. 

Hier moet minimaal een beschrijving warden gegeven 
van : 

thermische droging van slib; 
verwerking te zamen met (de organische 
fractie van het) huishoudelijk- en daaraan 
gelijkgesteld bedrijfsafval (brikollare
proc~s}. 

Geef daarnaast een globale beschrijving van de meest 
recente technologische ontwikkelingen op het gebied van 
verwerking van zuiveringsslib. 

Hierbij moeten in ieder geval warden beschreven: 
de verticale buis-reactorsystemen (zeals bet 
"Vertech Treatment System"); 
het ::osakagasH-procede. 

Aangegeven dient te warden wanneer deze nieuwe 
technieken operationeel zijn en in Uederland 
toepasbaar kunnen zijn. 

5.3 Locatie-alternatieven 
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Er worden in globale zin drie mogelijke locaties 
genoemd: 

een bedrijventerrein bij Uden 
het terrein van de rioolwaterzuiveringsinrichting 
in de gemeente Lith 
een bedrijventerrein bij Son (Ekkersrijt). 

Daarnaast kan een andere locatie neg in aanmerking 
komen, afhankelijk van nog te maken technische keuzen. 

De precieze ligginq van de installaties op de mogelijke 
terreinen dient in het MER te worden aangegeven. 

De motivering van de keuze van de nader in beschouwing 
te nemen locaties, dient in het MER te worden beschreven, 
onder vermelding van de (milieu-)criteria die daarbij 
zijn gebruikt en met een vergelijkende beschrijving van 
de consequenties van die keuze voor het milieu. 

Daarbij moeten de volgende criteria aan de orde 
komen: I 

zijn er, en zo ja op welke afstand, gevoelige 
objecten zeals woningen, (bedrijfs-)gebouwen, 
natuurgebieden, waterwingebieden, agrarische 
(tuinbouw)gebieden, cultuurhistorisch, 
archeologisch of aardwetenschappelijk waardevol
le objecten op en in de directe omgeving van 
de locatie, die gevoeliq zijn voor:. 
* betreff ende luchtverontreinigende 

stoff en 
* 

* 
* 

verontreinigd grondwater (door opslag, 
overs lag) 
geurhinder 
geluidhinder 

is het terrein groot genoeg voor alle noodzake
lij ke voorzieningen, alsook voor een eventuele 
(beperkte) uitbreiding in de toekomst? 
ligt de locatie zodanig, dat het transport 
van zuiveringsslib en de afvoer van reststoffen 
geen onaanvaarbare toename van de verkeersdruk 
met zich meebrengt? 
ligt de locatie centraal ten opzichte van het 
zwaartepunt van het aan te voeren zuiverings
slib? 
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5.4 Bet alternatief met toepassing van de heste bestaande 
mogelijkheden ter bescherming van het milieu 

Bet alternatief waarbij de beste bestaande mogelijk
heden ter bescherming van het milieu warden toegepast, 
dient valgens artikel 41j lid 3 van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiene in ieder geval volwaardig in 
het MER te warden beschreven. 

De gedachte opzet van de centrale verbranding, 
aangevuld met de ender 3.3.3.2 genoemde 
maatregelen en voorzieningen kunnen samen als 
zodanig warden beschauwd. 
Van het ontwerp dient dus een specif iek meest 
doelmatig en milieuvriendelijk alternatief te 
warden aangewezen. De daarbij gebruikte beste 
bestaande mogelijkheden moeten wel redelijkerwijs 
in beschouwing te nemen zijn. Indien niet is 
gekozen voor uitvoeringsvarianten die waarschijn
lijk de minst nadelige gevolgen voor het milieu 
opleveren, dient te worden gemotiveerd waarom 
n~t. 

Belangrijk is uiteraard ook een optimaal milieuvrien
delijke localisering van de installaties en een 
dito ruimtelijke inrichting van het terrain. 
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6. Bestaande toestand van het milieu en te verwachten 
ontwikkelingen 

6.1 Beschrijf de bestaande toestand van het milieu en de 
ontwikkeling daarvan, voor zover van belang voor de 
voorspelling van de gevolgen voor het milieu van de 
voorgenomen activiteit, bij uitvoering van de diverse 
alternatieven en varianten en de beoordeling daarvan. 

6.2 

6.3 

6.4 

Deze beschrijving heeft vooral ten doel inzicht te 
verschaffen in waar, welk.e gevolgen zouden kunnen 
optreden en hoe die kunnen worden beperkt. Het 
gaat dus niet zozeer om een volledige inventarisatie 
in het studiegebied, maar om een gerichte, rnilieu
relevante inventarisatie ten behoeve van de 
besluitvorming. 

Het studiegebied omvat de te beschouwen (drie} locaties 
en de omgeving daarvan. 

Ook de plaats van indirecte, inherente deelactivi
teiten zeals bijvoorbeeld nieuwe (aanvoer)wegen en 
de te beinvloeden omgeving daarvan hoort tot het 
studiegebied. 

Gebieden met belangrijke waterhuishoudkundige of 
ecologische of ruimtelijke relaties met het in 6.2 
beschreven gebied warden ook tot het studiegebied 
gerekend, voor zover deze gebieden be1nvloed kunnen 
warden. 

Als voorbeeld voor gebieden met belangrijke 
ecologische relaties zijn fourageer- en rustgebie
den van vogels te noemen . 

Beschrijf bij de bestaande toestand van het milieu de 
"waarde" of betekenis (regionaal, nationaal, enz.}, de 
kwetsbaarheid (gevoeligheid) en de gebruiksfuncties van 
betreffende (deel)gebieden. 

T.a.v. de gebruiksfuncties moet zowel naar bestaande 
als potentiele gebruiksmogelijkheden worden 
gekeken, ook op lange termijn. 

6.5 Aan de orde moeten ender ander komen de milieu-aspecten 
luchtkwaliteit, bodem- en (grond)waterkwaliteit, 
geluidbelasting en visuele aspecten. 

6.6 Gevoelige objecten in de omgeving dienen ender vermel
ding van aard, omvang, aantal, plaats en afstand tot de 
installatie te warden aangegeven op kaart. 

Gevoelige objecten kunnen zijn: 
woningen; 
gebouwen; 
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gebieden waar grondwater wordt gewonnen met 
de bijbehorende beschermingszones; 
land- en tuinbouwgewassen; 
kwetsbare industriele producten (zoals van 
"high tech" bedrijven); 
flora, vegetaties en levensgemeenschappen in 
natuurterreinen; 
cultuurhistorische, recreatieve en landschap
pelijk waardevolle objecten. 

6.7 Bij de beschrijving van de bestaande toestand van het 
milieu en de ontwikkelingen daarvan zal het MER, voor 
zover relevant en van belang voor de beslissingen, 
aandacht moeten besteden aan de volgende aspecten: 

la. abiotische kenmerken: 
bodemkwaliteit (eventuele verontreinigingen) 
grondwaterstanden en grondwaterstromings
rich tingen 
de kwaliteit van het oppervlaktewater (met 
inbegrip van bodemslib) nabij het eventuele 
lozihgspunt van afvalwater 
de luchtkwaliteit inzake eerder genoemde 
parameters 
huidige, relevante verkeersbewegingen 
achtergrond-geluidniveau's (industrie, 
verkeer}; geluidcontouren (30-50 d.B(A)) 
overdag en 's nachts. 

Waar dit van betekenis is, dient bet verloop van 
de kwaliteiten in de afgelopen jaren te warden 
beschreven, alsmede de invloed van kenbare toekom
stige ontwikkelingen (nieuwe bronnen, saneringen). 

lb biotische kerunerken: 
flora en vegetatie in te onderscheiden 
deelgebieden; regionale en nationale beteke
nis 
ornithologisch belang van deelgebieden op 
regionale, (inter)nationale schaal als 
fourageer-, rust-, broed-~ ruigebied e.d. 
soortenrijkdom; zeldzame soorten 
ecologische relaties tussen deelgebieden en 
biotopen 
biotopen van amfibieen, reptielen e.d. 

le landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken: 
visueel- ruimtelijke kenmerken van het 
bebouwde en van het natuurlijke landschap 
zoals openheid/geslotenheid 
cultuurhistorische en archeologische ele
menten en structuren 

W/AD.TXT/T/JM/15 
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ld te verwachten autonome ontwikkelingen t.a.v. de 
punten la, lb en le: 

uitgangspunt is de situatie zonder verbrandings
installatie, maar met reeel te voorziene 
a\ltonome ontwikkelingen 
bij de beschrijving van de autonome ontwikke
ling behoren de moqelijke (na-ijlings)effecten 
te worden betrokken van inmiddels voltooide 
of nag lopende activiteiten (inzake stedebouw, 
recreatie, bedrijfsvestigingen, e.d.) alsmede 
van activiteiten waarvan redelijkerwijs is te 
voorzien, dat zij zullen worden uitgevoerd. 

Zie ook hoofdstuk 7 voor nader te beschouwen 
milieu-elementen en aspecten. 

W/AD.TXT/T/JM/15 
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BESCHRIJVING VAN DE GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

De onder 7.1 genoemde algemene richtlijnen dienen in 
acht te warden genomen bij de ingevolge hoofdstuk 7.2 
te beschrijven gevolgen per milieu-aspect. 

Algemene richtlijnen voor de beschrijving van de 
gevolgen 

Beschrijf de gevolgen van de voorgenomen activiteit en 
de op grand van hoofdstuk 4 en 5 uitgewerkte alternatie
ven en varianten voor de bestaande toestand van het 
milieu (en de autonome ontwi.kkelingen daarvan). 
Hierbij is duidelijk onderscheid te maken in: 

de aanlegfase 
de periode na ingebruik stellen. 

Bij de beschrijving van de milieu-ef f ecten moet warden 
uitgegaan van de in 3.1.9 bedoelde slib samenstelling. 
De consequenties voor de voorgenomen activiteit van 
eventuele wijzigingen hierin dienen te warden onderzocht. 

Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu 
moet worden aangeqeven in hoeverre zij tijdelijk of 
permanent van aard zijn en of zij pas op langere 
termijn .al of niet geleidelijk waarneembaar kunnen 
worden. Ook moet warden aangeqeven in hoeverre de 
gevolgen (nagenoeq} onomkeerbaar zijn. Met name de 
laatstgenoemde dienen diepgaand te warden behandeld. 

De gevolgen van de uitvoering van het voornemen dienen 
met betrekking tot de volgende aspecten diepgaand 
behandeld te warden: 

luchtverontreiniging 
* geuroverlast 
* stofhinder 

gasvormige luchtverantreinigende camponenten 
zaals zoutzuur en polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen; 

oppervlaktewaterkwaliteit (nabij lozingspunt); 
invlaed op (de gebouwde omgeving), veqetaties en 
biotopen; 
visueel waarneembare ruimtelijke effecten van het 
project; 
berging van reststoffen; 
geluidhinder. 

Bij de beschri jving van de rnilieu-effecten van de 
verwerkingsinstallaties rnoet onderscheid warden gemaakt 
in locatiegebonden en niet-locatiegebonden effecten. 
Van de locatiegebonden effecten moet globaal warden 
aangeqeven in welke mate deze varieren afhankelijk van 
de onderzochte (drie) locaties. 
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Onder locatiegebonden effecten warden die effecten 
verstaan wel.ke significant kunnen veranderen 
afhankelijk van de keuze van de locatie.In dit 
verband meet in ieder geval aandacht warden 
besteed aan de effecten op bodein en grondwater, 
landschap, flora en fauna alsmede aan de risico's 
en externe veiligheid. De milieu-effecten op 
landschap en flora en fauna kunnen in kwalitatieve 
zin worden beschreven. 

De gevolgen van de verbrandingsinstallatie voor het 
milieu rnoeten in principe voor de gehele beinvloede 
·omgeving worden aangegeven. Voor wat betreft de 
transportaspecten bestrijkt het studiegebied het 
directe aanvoergebied (bijvoorbeeld industrie- of 
bedrijventerreinen). 

Het geografisch studiegebied strekt zich uit over 
de locatie en zijn directe omgeving, voor zover 
die door de activiteit beinvloed kunnen worden. 
Per milieu-aspect (lucht, oppervlaktewater, 
geluidhinder en dergelijke) kan.de omvang van het 
beinvloedingsgebied verschillen en beperkt blijven 
tot de gebieden waar meetbare of bespeurbare 
veranderingen in de toestand van het milieu kunnen 
warden verwacht ten ~evolge van het project. 

Bij de voorspellingen van de te verwachten gevolgen 
voor het milieu dienen steeds de hierbij gehanteerde 
modellen of methoden te zijn aangegeven, alsmede een 
motivering van het gebruik daarvan. 
Over, in het kader van dit project, verricht onderzoek 
moet in een bijlage worden gerapporteerd. 

Aangegeven moet bijvoorbeeld warden of de voorspel
de veranderingen met een bepaalde techniek zijn 
berekend, op het oordeel van een of meer deskundi
gen zijn gebaseerd, van ervaringen bij soortgelijke 
situaties zijn afgeleid of combinaties daarvan. 
Vermeld moet warden, wel.ke bronnen van gegevens 
gebruikt zijn, alsmede de algemene geldigheid 
ervan. 
De keuze van de voorspellingsmetheden meet gegeven 
worden in relatie tot wat hierever recentelijk is 
gepubliceerd en bijeengebracht (ender meer in de 
serie over voorspellingsmethoden gepubliceerd in 
de MER-reeks van de Ministeries van VROM en van 
Landbouw en Visserij). 

De grenzen, waartussen de resultaten van de 
voorspellingen naar verwachting kunnen varieren, moeten 
warden aangegeven. 
De meest reele situatie dient in ieder geval te warden 
voorspeld en beschreven, evenals de mogelijk meest 
nadelige situatie. 
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De resultaten kunnen varieren als gevolg van 
onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspel
lingsmethoden, berekeningswijze en gebruikte 
invoergegevens. Een beschouwing over de meest 
nadelige situatie wordt verkregen door de vanuit 
milieuhygienisch oogpunt meest ongunstige veronder
stelling met betrekking tot gegevens en berekenings
wij ze als uitgangspunt te nemen. 

De gevolgen voor het milieu moeten, zo dit mogelijk is, 
ook in kwantitatieve zin warden beschreven. Dit geldt 
met name voor de aspecten lucht, bodem, water en 
geluid. 

Emissies vanuit de verwerkingsinstallaties moeten 
warden gekwantificeerd. De moeilijker te kwantifi
ceren gevolgen moeten in kwalitatieve zin warden 
beschreven. 

Gebruikte kwantificeringen en kwalificeringen 
moeten afgestemd zijn op de mogelijkheid van 
onderlinge vergelijkbaarheid van de milieu-effecten 
van de alternatieven/varianten ~n de evaluatie 
achteraf. Ze moeten voldoende nauwkeurig en 
betrouwbaar zijn om veranderingen in gevoelige 
elementen te kunnen beschrijven. 

Bij de beschrijving van· de gevolgen voor het milieu 
dient een beschouwing te warden gewijd aan het te 
verwachten resultaat en de effectiviteit van de moge
lijke maatregelen om de negatieve gevolgen voor het 
milieu te beperken of te compenseren. 
Tevens moet aangegeven warden welke de gevolgen van elk 
der maatregelen zijn op de andere milieu-aspecten. 
Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de gevolgen 
van natte rookgasreiniging voor de kwaliteit van het 
afvalwater. 

Gevolgen per milieu-aspect 

Lucht 

Beschrijf in kwantitatieve zin de emissies van NOx, 
S02, HCL, HF, Zn, Pb, Cd, Hg, PAK's (in ieder geval 
Benzo(a)pyreen), dioxines (PCDD's), dibenzofuranen 
(PCDF's) en stof en aan stof gehechte specifieke 
componenten naar de lucht. De emissies dienen te warden 
gepresenteerd in concentraties (mg/Nm3) en in vrachten 
(kg/uur). 
Maak onderscheid in emissies als gevolg van de verbran
dingsinstallatie en van de vervoersstromen van en naar 
deze installatie. 
De emissies moeten in relatie tot reeds aanwezige 
bronnen warden beschouwd. 

W/AD. TXT/T/JM/15 
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Geef aan wat de. immissieconcentraties in de omgeving 
zijn voor de onder 7.2.1.1 genoemde stoffen. Presenteer 
deze cijfers in jaargemiddelden berekend, volgens 
algemeen aanvaarde modellen zoals het nationaal model 
en bet lange termijn frequentiedistributiemodel, en in 
de relevante percentiel-waarden. (50-95 of 98 percen
tiel) 

Geef aan wat de depositie is van Zn, Pb, Cd, Hg, 
dioxines, dibenzofuranen, stof en stofgebonden PAK's en 
verzurende componenten (NOx, SOx, HCl, HF) in de 
directe omgeving, in relatie met normen en streef
waarden en reeds aanwezig~ bekende achtergrondniveau's. 

Doe een opgave van de geuremissie en bereken de 
geurcontouren in de omgeving van de verwerkingsinstal
latie( s) (met name de een-geureenheid per m3, 99,5-per
centiel). 

De onder 7.2.1.1, 7.2.1.2, 7.2.1.3 en 7.2.1.4 gevraagde 
gegevens dienen betrekking te hebben op zowel het 
proefdraaien, het opstarten, als het normaal in bedrijf 
zijn van de verwerkinqsinstallaties en op storingen in 
de bedrijfsvoering·. 

7.2.1.0. De verwachte maximale concentraties op leefniveau bij 
enerzijds zeer geringe windsnel.heden van'bijv. 1 m/s of 
variabele wind (ongunstige weersomstandigheden) en 
anderzijds een windsnelheid van 5 m per seconde ~ienen 
te warden aangegeven. 

7.2.2 Bodem ---
7.2.2.1 Beschrijf de directe uitworpen naar de bodem en het 

grondwater als gevolg van de voorgenomen activiteit en 
geef aan wat daarvan de milieugevolgen zijn. 

7.2.2.2 

Ga met betrekking tot de uitworpen uit van de volgende 
parameters: pH, CZV, Nkj, chloride, S04, NH4, olie, 
EOCl, fenol, Cr, Cd, CU, Zn, Hg, As, Ni en Pb. 

De volgende punten verdienen beschrijving: 
Ontgravingen (verontreinigingsgraad af te voeren 
grand). 
Bodemverontreiniging door opslag, door constructie
materialen en door onderhoudswerkzaamheden. 
Welke voorzieningen warden getroffen bij opslag, 
overslag en anderszins om uitworpen naar de bodem 
en bet grondwater van slib en hulpstoffen te 
voorkomen dan wel te beperken? 
Waar naar toe kunnen in de loop van de gebruiks
duur van de installaties reststof fen warden 
gebracht ter verwerking (nuttige toepassing of 
gecontroleerd storten)? In hoeverre kunnen bepaalde 
fracties reststoff en ender het regiem van de Wet 
chemische afvalstoffen gaan vallen? Hoe zal dan 
verwijdering plaatsvinden? 

W/AD.TXT/T/JM/15 
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In de startnotitie (p.20) is sprake van grondwater
onttrekking. Welke omvang heeft deze grondwateront
trekking en op welke plaats zal deze plaatsvinden? 
Wat kunnen hiervan de mogelijke milieu-gevolgen 
zijn? 

Water 

Beschrijf de uitworpen naar riolering en/of 
oppervlaktewater als gevolg van de voorgenomen activi
teit. Maak onderscheid tussen proceswater- en r egenwater
stromen. Hoe is het lozingspatroon in de tijd (regel
matig of komen pieken voor). 

Ga met betrekking tot de uitworpen uit van de volgende 
parameters pH, niet opgeloste bestanddelen, CZV, Nkj, 
chloride, S04, NH, olie, EOCl, fenol, PAK's, zware 
metalendioxinen en dibenzofuranen. De emissies moeten 
worden gepresenteerd in concentraties (mg/l) en 
vrachten (kg/dag). 

Geef aan wat de effecten zijn bij lazing op 
oppervlaktewater ten aanzien van waterkwaliteit en 
waterbodemkwaliteit. 

Geluidhinder 

Geef aan hoe groot de .immissie-relevante bronsterkte 
van de gehele installatie is. Geef tevens de bijbe
horende spectraalverdeling. Vermeld verder de bijbe
horende bedrijfstoestand en de gemiddelde tijdsduur per 
jaar dat deze optreedt. 

Geef aan hoe en hoeveel de ender 7.2.4.1 genoemde 
immissie-relevante bronsterkte verandert bij het 
opstarten en bij niet-normale bedrijfsomstandigheden. 

Schets per beoordelingsperiode de geluidcontouren 
buiten de terreingrens behorende bij de representatieve 
bedrijfsconditie. Geef daarbij met name de contour voor 
de 50 dB(A) en 55 dB(A) etmaalwaarde aan. 

Geef aan hoe hoog op relevante punten buiten de 
terreingrens het niveau LAeq is (per beoordelings
periode). 
Geef tevens aan op welke wijze de diverse deelbronnen 
.:.,.-+ru~ hi; n,..::ll"fQn 'R.OC!t°''h't-; ;-F ; n ~; + 'tJ'O~h~n~ ~n. 0'170.-~H-1 --- --- --.,,)---~-··· ----·--J- .-...... --- •-•-........... -. .....,_ '-'" ~ a..a.1..w.w..r...~ 

bijdragen van verkeer binnen de inrichting en andere 
(bedrijfs)activiteiten. 

Beschrijf in kwalitatieve zin de geluid- en 
trillinghinder als gevolg van de vervoersstromen van en 
naar de inrichting. 

W/AD.TXT/T/JM/15 
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Externe veiligheid 

Beschrijf het grootst mogelijke geloofwaardige ongeval 
als gevolg van interne oorzaken en de te verwachten 
gevolgen daarvan voor enkele meteorologische uitersten. 

Van een dergelijk ongeval moet, zo rnogelijk, de 
kans op aptreden warden bepaald en rnoeten de 
emissies naar de relevante milieucampartimenten 
kwalitatief en kwantitatief warden bepaald. 
Relevante ervaringen apgedaan met vergelijkbare 
installaties elders dienen te warden beschreven in 
verband met de milieugevolgen van calamiteiten 
voor in het bijzonder personen en verontreiniging 
van het milieu. Met name dient te warden ingegaan 
op het explosie- en brandgevaar. 

Indien uit bovengenoemde beschrijving van het 
grootst mogelijke ongeval blijkt dat er buiten het 
bedrijfsterrein risico's met lethale gevolgen bestaan, 
dan dient ten aanzien van bet betreffende bedrijfsonder
deel een risico-analyse te warden uitgevoerd, waarbij 
individuele risico's en voor zover mogelijk groeps
risico's moeten warden bepaald. 

Geef een beschouwing over de verkeersveiligheid 
als gevolg van de aan- en afvoer van slih. 

Op welke tijdstippen kan de grootste concentratie 
van bedrijfsverkeer warden verwacht? In hoeverre 
is dit, in combinatie met de verkeersintensiteit, 
van invloed op de veiligheid van de andere wegge
brui.kers inclusief scholieren en medegebrui.kers 
van de industrie- terreinen etc.? 

Planten, vegetaties, cultuurgewassen en ecosystemen 

Beschrijf de effecten van de emissies via bodem, lucht 
en water van de verbrandingsinstallatie alsmede bedrijfs
verkeer op aan- en afvoerwegen, in tijdperspectief, op 
gevoelige objecten in de omgeving zeals flora, vegeta
ties, fauna, ecosysteemtypen in natuurterreinen, 
landbouwgewassen en nabijgelegen woon- en recreatiege
bieden. 

Landschap en cultuurhistorie 

Beschrijf de ligging en de visuele verschijningsvorm in 
het landschap van de verwerkingsinstallaties met behulp 
van plattegronden, aangezichten en profielen vanuit 
karakteristieke punten in de omgeving: 

welke invloed heeft bet uit te voeren project op 
de beeldwaarde van de naaste en verdere omgeving? 
wat is de invloed op cultuurhistorische kenmerken 
{in aardwetenschappelijke en/of bouwkundige zin) 
on nn ~rrhOl"'llnrd~rno w~~rnon? 
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~at ziJn de zichtbaarheidslijnen ert van de hoge 
gedeelten van gebouwen en instal.laties, gezien 
vanuit het landschap? 
welke voorzieninqen worden getrof fen voor een 
inpassing ~an terrein en opstallen in het landschap? 
in hoeverre kan lichthinder optreden en welke 
voorzieninqen warden in dat opzicht eventueel 
getroffen. 

Overige ef f ecten 

aoe vindt controle op de bedrijfsvoerinq plaats? 
Welke eventuele onafhankelijke inspectie is 
voorzien. 
Bij deze beschrijving dient tevens een bes.chouwinq 
te warden gepresenteerd van de bedrijfsbeschi.kbaar
heid van de installaties. 
Kunnen effect.en verwacht worden qie van invloed 
zijn op andere typen bedrijven (met name "high-tech", 
levensmiddelenbedrijven en f armaceutische bedrijven) 
in de-omgeving (zie· par. 6.6.). 

W/AD.TXT/T/JM/15 
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8. Vergelijking tussen de voorgenomen activiteit en de 
varianten en alternatieven 

8.1 Maak een onderlinge vergelijking van de bestaande 
toestand van het milieu en de te verwachten ontwikke
lingen daarvan, met de gevolgen voor het milieu van de 
voorgenomen activiteit alsmede met de gevolgen voor het 
milieu van elk der in beschouwing genomen alternatieven 
en varianten. 

8.2 

De in beschouwing genomen alternatieven en varian
ten moeten met betrekking tot hun milieuaspecten, 
in relatie warden gezien tot de (autonome) ontwik
keling van het milieu als referentiekader . 

Teets de gevolgen voor het milieu van de voorgenomen 
activiteit en elk van de in beschouwing genomen alter
natieven en varianten aan de normen en uitgangspunten 
van het milieubeleid, waaronder tevens beqrepen dient 
te worden toekomstige ontwikkelingen in het overheids
beleid voor zover'deze kunnen warden voorzien. 

Hierbij dient nadrukkelijk aandacht te warden 
besteed aan het milieubeleid in het algemeen en 
normen en streefwaarden in het bijzonder, zeals 
beschreven in de vigerende IMP's (IMP-Chemisch 
afval, IMP-lucht, IMP-Milieubeheer en IMP-water), 
het voorlopig IMP-Bodem, het Provinciaal milieube
leidsplan van Noord-Brabant en het overzicht 
normen luchtkwaliteit (uitgeqeven door het Interpro
vinciaal Documentatie Centrum). 

Tevens dient bij dit onderdeel van het MER aandacht 
te worden besteed aan de volgende punten: 

in welke mate de initiatiefnemer bij elk van 
de alternatieven denkt zijn doelstellingen te 
verwezenlijken~ 

onderlinge vergelijking van de gevolgen voor 
bet milieu van de alternatieven en varianten; 
een voorkeursvolgorde van de alternatieven 
per milieu-aspect in verband met de mate 
waarin de gevolgen nadelig of gunstig zijn 
voor het milieu (afweqing van ongelijksoortige 
milieu-aspecten dient echter te warden 
vermeden); 
de globale kostenaspecten van de in beschouwing 
genomen alternatieven en varianten, dit mede 
om de realiteitswaarde daarvan in het kader 
van het meest milieuvriendelijke alternatief 
te kunnen beoordelen. 



. .. 
'l 

I .. 

9. 

-31-

OVERZICHT VAN LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE EN 
EVALUTATIE ACHTERAF 

Geef aan welke leemten in kennis en inf ormatie na de 
analyse van de milieu-aspecten zijn overgebleven. 

Met betrekking tot de leemten in kennis en inf ormatie 
dienen tevens verrneld te warden: 

onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspel
lingsmethoden en in gebruikte invoergegevens. De 
onzekerheden en onnauwkeurigheden behoeven alleen 
aangegeven te warden voor de met betrekking tot de 
milieugevolgen meest relevante parameters. 
Deze dienen met behulp van een gevaeligheidsanalyse 
te warden geselecteerd; 
andere kwalitatieve en kwantitatieve onzekerheden 
op korte en langere termijn; 
gebrek aan bruikbare voorspellingsmethoden. 

Gemotiveerd dient te warden waarom de apgesomde leemten 
en onzekerheden (zijn blijven) bestaan. Hierbij wordt 
nog het volgende opgemerkt. De situatie kan zich 
voordoen dat voor de besluitvorming essentiele inforrnatie 
niet direct beschikbaar is maar wel middels eenvoudig 
kortlopend onderzoek kan warden verkregen. In dat geval 
zal niet kunnen warden volstaan met de constatering dat 
op dat bepaalde punt zich een leemte in kennis of 
informatie voordoet, maar zal getracht moeten worden 
die informatie door onderzoek te verkrijgen. 

OVerigens dienen de vastgestelde leemten in kennis en 
informatie onderwerp te zijn van voortgaande studie en 
behoren mede betrokken te warden bij een in concept op 
te stellen evaluatieprogramma van de daadwerkelijk 
optredende gevolgen voor het milieu in de realisatie en 
gebruiksfase. 

Aangegeven dient te worden hoe organisatorisch zeker 
wordt gesteld, dat te zijner tijd tijdens de bouw, de 
aanleg en het gebruik van de installatie de bescherming 
van het milieu de volle aandacht krijgt. Er dient 
daartoe een schets van een mogelijk systeem van milieu
kwaliteitsbewaking (luchtennnissies en -immissies, 
waterkwaliteit, veranderingen in bepaalde faunapopulaties 
en v99etaties) en van de werkelijk optredende milieuef
fecten te warden gegeven . Tevens moet aangegeven warden 
welke maatregelen ~unnen ~orden genomen als bepaalde 
gestelde milieu-specificaties, die gevolgd worden met 
behulp van "monitoringrr of anderszins (bijvoorbeeld 
visuele inspectie) niet warden gehaald of overschreden. 
Deze nazorg kan ook betrekking hebben op de evaluatie 
van de effectiviteit van getroffen voorzieningen. 

w/nn 'Ml'T'/'T'/.TM/1<; 
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Reacties MER slibverbranding Oest-Brabant. 

Met betrekking tot de op te stellen richtlijnen is, overeenkomstig 
het dienaangaande in de Wet algemene bepalingen milieuhygiene 
bepaalde, advies gevraagd aan de Commissie voor de milieu-effect
rapportage (Cie-MER). 
Daarnaast is in de periode van 20 juli 1987 tot 14 september 1987 
eenieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren. 
In totaal zijn 17 reacties binnengekomen, waarvan 5 buiten de 
gestelde termijn (zie lijst pag. 10). 
In deze bijlage wordt een samenvatting gegeven van de adviezen en 
reacties. In het kart wordt aangegeven of deze zijn overgenomen 
en zo nee, waarom niet. 

1. Advies Cie-MER 

Het advies van de Cie-MER heeft een zeer belangrijke rel gespeeld 
bij het opstellen van de richtlijnen. Aangetekend wordt dat in de 
richtlijnen een andere indeling in hoofdstukken wordt gehanteerd 
dan die door de Commissie in haar advies is aangehouden. Voorts 
is in redactioneel opzicht gekozen voor een meer directe vraagstel
ling. Een afschrift van het advies van de Cornmissie is bijgevoegd. 

2. Reactie burgemeester en wethouders van Heerewaarden. 

Het college maakt er melding 
van dat de aanbiedingsbrief 
niet bij de stukken is aan
getrof fen en verzoeken per 
orngaande de betreffende brief 
met daarbij een of meer 
situatietekeningen van 
mogelijke lokaties toe te 
zenden. 

Een kopie van de aanbiedings
brief is per orngaande verzonden. 
Situatietekeningen hadden wij 
niet tot onze beschikking. 

3. Reactie van de Hoofdinspecteur-Directeur van de Arbeid, 
Hoofd van het 2e district der Arbeidsinspectie. 

a. Deze oordeelt de informatie 
die in de startnotitie is 
vermeld, te summier om het 
ontwerp van de installatie 
te beoordelen. Hij sluit het 
niet uit dat bij de beoor
deling van het uiteindelijke 
ontwerp van de installatie, 
waarbij meer concrete gegevens 
bekend zijn, met betrekking 
tot de arbeidsomstandigheden 
wijzigingen warden geeist, die 
van invloed zijn op het 
milieu. 

W583T002/JM/18 

In $ 3.3.3.3 zal bij de be
schrijving van de dagelijkse 
gang van zaken rekening moeten 
warden gehouden met de eisen 
die de Arbeidsinspectie stelt. 

Bijlage 1 
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Hij verzoekt het uitgewerkte 
plan in een vroegtijdig 
stadium, waarin nog wijzi
gingen kunnen worden aange
bracht, te bespreken met 
zijn dienst. 

Met het oog op mogelijke 
effecten op het milieu van 
wijzigingen van de installatie 
als gevolg van de eisen die de 
Arbeidsinspectie stelt (zie 
reactie 3.a), lijkt het ons 
inderdaad zinvol het uitgewerkte 
plan met de HID van de Arbeid 
te bespreken alvorens het MER 
af te ronden. 

4. Reactie van de wnd. Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid 
voor de Milieuhygiene. 

Aanwijzing vertegenwoordiger in de ambtelijke werkgroep. 

5. Reactie van burgemeester en wethouders van Wanroij. 

Geen op- of aanmerkingen. 

6. Reactie van de Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie. 

a. In het MER zullen de alter
natieven voor volledige ver
branding aangegeven moeten 
worden, rekening houdende 
met: 

ontwikkelingen op bet ge
bied van andere afval
stoffen {bv. verder 
storten in Schijndel en 
inriching van een nieuwe 
stortplaats in Zuid-OOst
Brabant); 
veranderinqen in de markt
ontwikkelingen voor zwarte 
grand gerelateerd aan 
mogelijk verlenging en 
uitbreiding van het hui
dige contract met Rutte BV 
en eventueel andere af
nemers; 
betere af zet van slib door 
mogelijke verbetering van 
de chemische kwaliteit en 
de grondmechanische eigen
schappen; 
bet Provinciaal Afval
stoffenplan, omdat de 
stortingsmogelijkheid van 
slib interfereert met de 
aanvoer van andere afval
stoffen. 

W583T002/JM/18 

In $ 5.2 van de Richtlijnen 
wordt een beschrijving ge
vraagd van de reele alterna
tieven voor de voorgenomen 
activiteit . Indien uit de 
suggesties die de Directeur 
bier doet reele alternatieven 
voortvloeien dienen deze ook 
beschreven te warden. De in 
$ 3.2.1 bedoelde relevante 
besluiten zullen in de over
wegingen met betrekking tot de 
realiteitswaarde van het al
ternatief uiteraard een be
langrijke rel spelen. 
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Aangegeven moet worden, wat 
de rentabiliteit van de in
richting is bij vermindering 
van sli.baanvaer t.g.v. andere 
afzetmogelijkheden. 

Aangeven wat de mogelijkheden 
(tecbniscb/ecanomiscb/be
stuurlijk) zijn van combina
tie van sli.bverbranding met 
verbranding c.q. verwerking 
van: 

huisvuil; 
chemiscb afval; 
verontreinig.de bodems; 
baggersli.b; 
rnest. 

Aangegeven moet worden hoe, 
met behulp van de ter be
schikking staande instrumen
ten (juridiscb bestuurlijk 
instrumentarium, .voorlichting 
en anderzoek en technische 
mogelijkheden), bet meest 
milieuvriendelijke alterna
tief kan worden gerealiseerd. 
Daarbij moet aandacht besteed 
warden aan: 

de mogelijkheden tot voor
komen van het antstaan van 
niet of moeilijk afzetbaar 
sli.b; 
mogelijk bergebruik van 
afvalstaffen; 
de maatscbappelijke kas
ten van milieuveront
reiniging op lange ter
mi j n. 

Er zal ingegaan moeten 
worden op de emissie van 
(mogelijk) schadelijke 
stoffen via de schoorsteen 
als gas of vliegas, zaals 
stikstof- en zwaveldioxide 
polycycliscbe aramatiscbe 
koolwaterstoffen (PAKs), 
PCBs, zware metalen 
(kwik!), bun relaties tot 
aanwezige emissies en 
cancentraties, de ver
spreiding van de emissies 
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Voor zover relevant in verband 
met de reikwijdte van de voor
genomen activiteit zal dit in 
$ 8.2 aangegeven rnoeten worden 
(laatste gedacbtenstreepje). 

Vear zaver deze mogelijkheden 
reeel zijn dienen ze als al
ternatief in $ 5.2 te warden 
bescbreven. 

In $ 5.4. zal, voor zover af
geweken wordt van bet meest 
milieuvriendelijke alternatief 
onderbouwd moeten warden waar
om van dit alternatief wordt 
afgeweken. 

Zie $ 3.3.3.2 en$ 7.2.1. 
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in relatie tot de hoogte 
van de schoorsteen en 
ender diverse weeromstan
digheden, en hun effecten 
op natuurlijke, agrarische 
en recreatieve waarden, 
ook op lange termijn. 
Aangegeven zal moeten 
warden wat de effectivi
teit is van verschillende 
rookgasreinigingstech
nieken. 

Aandacht moet besteed 
worden'aan mobilisatie en 
verspreiding (via lucht, 
water) van restproducten 
na storing, ook in relatie 
tot de vorm waarin ge
stort wordt (vliegas, 
slakken) en aan het effect 
van deze stortingen op 
natuur-, landbouw- en re
creatie-waarden. Er zal 
een inschatting moeten 
warden gemaakt van bet 
verschil in milieu
effecten tussen starting 
van restproducten van 
verbranding en de starting 
van het oorspronkelijke 
slib. 

De gevolgen van de lozing 
van afvalwater (cadmium) 
moeten aangegeven warden 
van de verschillende in
richtingsvarianten voor 
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de waarden van de lozings
plaats en haar omgeving. 
Verder moet inzicht ge
geven worden in de ge
volgen van mogelijke grond
of oppervlaktewateront
trekking (grondwaterstands
daling, kwelvermindering) 
voor de landbouw en de 
natuurGaardan 
geving van de vestiging. 
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Zie $ 7.2.2.2. 

Zie $ 7.2.2 en$ 7.2.3 
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h. Ingegaan meet warden op de 
milieu-effecten van het 
ruirotebeslag van de ver
werkingsinr ichting en haar 
randapparaten (opslag) en 
de effecten van transport 
en opslag van het slib en 
de restproducten. 
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Zie $ 7.2.6 en$ 7.2.7. 

7. Reactie van het dagelijks bestuur van het streekgewest 
Land van Cuijk. 

Mededeling dat start-notitie ter hand is gesteld van het 
streekgewest Brabant-Noordoost. 

8. Reactie van het dagelijks bestuur van het streekorgaan 
Gewest Helmond. 

9. 

a . 

Aanwijzing van een vertegenwoordiger in de ambtelijke 
werkgroep. 

Reactie van burgemeester en wethouders van Oss. 

Om inzicht te krijgen in de 
belasting van de omgeving 
door stank en/of schadelijke 
afgassen is een modelbereke
ning noodzakelijk, waarin de 
concentratie aan luchtver
ontreiniging in die omgeving 
is aangegeven. 

Zie $ 3.3.3.2 en$ 7.2.1, voor 
wat de modelberekening-betreft 
$ 7.1.7. 

b. Er dient rekening gehouden Zie $ 7.2.4. 

c. 

d. 

te warden met een mogelijke 
toename van de geluidsbelas-
ting voor omwonenden. Daarbij 
zal met name aandacht ge-
schonken moeten worden aan 
geluid van vrachtverkeer en 
schoorsteengeluid. 

Bij het aangeven van moge
li j ke alternatieven dient 
ook bekeken te worden of 
het haalbaar is om een combi
natie van slibverbranding 
en verbranding van huis
houdelijk afval te reali
seren. 

Aangegeven dient te worden 
wat de invloed is van het 
storten van de assen op de 
regionale afvalverwerkings
inrichting. 

W583T002/JM/18 

Zie $ 5.2.1. 

Zie $ 7.2.2.2. 
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10. Reactie van het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband 
Agglomeratie Eindhaven. 

Aanwijzing van een vertegenwaordiger in de ambtelijke 
werkgroep. 

11. Reactie van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode. 

a. 

b. 

Welke stoffen warden in de 
verbrandingsapparatuur in
gevoerd en welke resten 
blijven over; juist omdat 
de restanten "slechte" 
stoffen (kunnen) bevatten 
moet duidelijk zijn op welke 
wijze een verantwoorde af
vaer daarvan wardt gereali
seerd. 

Aandacht moet worden ge
schonken aan hoe te handelen 
bij overlast/kalamiteiten 
enz., niet slechts in de 
"inrichting", maar vooral 
ook tijdens het transport, 
dat vaker door bebouwde 
konunen zal gaan. 

Zie voor de chemische samen
stelling van de input $ 3.1.9 
en voor de chemische samen
stelling van de reststoff en 
$ 3.3.3.1. 

Zie ook $ 3.3.3.1 en bavendien 
$ 7.2.5. 

12. Reactie van Stichtinq Brabantse Milieufederatie. 

a . 

b. 

Het niet vermelden van de 
exacte lacatie(s) van de 
voargenamen activiteit is in 
strijd met artikel 2d van hat 
Besluit startnotitie milieu
eff ectrapportage. In de 
notitie wordt niet duidelijk 
gemaakt tot op welke af stand 
van de betreff ende locatie 
het milieu, c.q. de effecten 
op het milieu beschreven 
warden. Een dergelijke af
bakening moet expliciet in 
de richtlijnen warden opge
nomen. 

Hat is raadzaam als te ender-
zoeken nul-alternatief op te 
nemen start van slib eventu
eel in combinatie met voor
drog ing. 

W583T002/JM/18 

Deze stalling is juist, echter 
op het moment dat de start
natitie aan ans werd aange
boden was bedaeld besluit neg 
niet bekend gemaakt. 
In $ 5.3.1 vragen wij een 
nadere precisering van de 
ligging. 
In $ 7 .1·.6 wordt het gea
grafisch studiegebied afge
bakend. 

In $ 5.1 wordt aangegeven wat 
met het nul-alternatief wardt 
bedoeld, als vermeld in de 
Wet algemene bepalingen 
milieuhygiene (art. 41j 
lid 1, sub d). 
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c . 

d. 

Uit de startnotitie blijkt 
niet welke systeem-keuze
alternatieven onderzocbt 
zullen warden. 
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Naast gangbare verbrandings
procedees dienen oak de best 
bestaand~ tecbnieken onder
deel uit te rnaken van de te 
onderzoeken alternatieven. 

Het MER dient een inventari
satie te bevatten van ge
gevens over emissies van m.n 
zware metalen door slibver
branding en de eff ecten ervan 
op het milieu, afkomstig van 
functionerende installaties. 

Het voorscbrijven van een 
nul-alternatief zonder een wat 
uitgebreidere onderbouwing zou 
onvoldoende recht doen aan de 
open formulering van art. 41j, 
lid 1, sub d van de WABM. 

De aanduiding van de systeern
keuze-al ternatieven dient in 
bet MER plaats te vinden. In 
$ 4.2 van de ricbtlijnen wordt 
aangegeven hoe dit dient te 
gebeuren. 
In $ 5.2.2 wordt een globale 
beschrijving van de rneest re
cente technoloqische 
ontwikkelingen gevraagd. In 
$ 5.4 wordt gevraagd bet 
alternatief met toepassing van 
de best bestaande 
mogelijkheden ter bescberming 
van het milieu te beschrijven. 

Zie $ 3.3.3.2 en $· 7 .2 .. 1. 

13. Reactie van burgemeester en wethouders van Eindhoven. 

Voor de locatie Ekkersrijt 
te Son en Breugel zullen de 
moqelijke milieu-consequen
ties als gevolg van de even
tuele vestiging van de slib
verbrandingsinstallatie 
onderzocht moeten warden in 
relatie met: 
1. het bestaande woongebied 

Achtse Barrier; 
2. de toekomstige woonbe

bouwing in het Eindhovense 
bestemmingsplan 
Blixembosch; 

3. de bedrijven en toekomstige 
bedrijfswoningen op het 
industriepark.Ekkersrijt; 

4. het recreatiegebied 
Ekkersweijer. 

W583T002/JM/18 

De bier genoemde 4 gebieden 
horen voor de locatie te Son 
tot de in$ 7.1.6 bedoelde be
Invloede omgeving. 
In$ 7.2.8 wordt gevraagd naar 
eff ecten die van invloed zijn 
op andere typen bedrijven. 
(zeals Hi -tech) . 
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Bovendien dient zichtbaar ge
maakt te warden hoe de in
stallatie zich verhoudt met 
het reeds geplande science
park met hi-tech-bedrijven 
waarin over het algemeen 
gevoelige activiteiten 
plegen plaats te vinden. 

14. Reactie van burgemeester en wethouders van Best. 

Zijn er voorstander van de 
milieu-dienst van de ge
meente Eindhoven in te 
schakelen bij het opstellen 

, van het MER. 

Voor zover deze milieu-dienst 
nuttige inforrnatie kan leveren 
is het zeker een nuttige geste 
een beroep te doen op de 
milieudienst Eindhoven. 

15. Reactie van burgemeester en wethouders van Gernert. 

Er dient onderzoek plaats te 
vinden naar een versprei
dingsmodel van schadelijke 
stoffen uit de "schoorsteen" 
Door zo'n verspreidingsmodel 
kan afhankelijk van situering 
en emissie bepaald warden 
welk gebied eventueel hinder 
dan wel schade kan onder
vinden van een dergelijke 
verbrandingsinstallatie. 

Zie $ 3.3.3.2, $ 7.1.7 en 
$ 7.2.1. 

16. Reactie van burgemeester en wethouders van West Maas en 
Waal. 

Ma.ken ans er op attent dat 
Oijen ± 1100 meter van de 
bebouwde kom van Alphen 
(± 1650 inwoners) ligt. 

Ook dit is een zaak waarmee in 
het MER terdege rekening meet 
warden gehouden. 

17. Reactie in tweede termijn van de Directeur Landbouw, Natuur 
en Openluchtrecreatie. 

De directeur rea9eert in 
deze brief op het advies van 
de Commissie MER en signa
leert onduidelijkheden met 
betrekking tot de overwe
gingen die ten grondslag 
liggen aan de keuze in "een 
eerder selectieproces" voor 
de drie genoemde voorkeurs
locaties. 

W583T002/JM/18 

De definitieve locatiekeuze 
moet nog plaatsvinden. 
De onderbouwing voor deze 
keuze moet gegeven warden in 
het MER. In $ 5.3 worden hier
voor richtlijnen gegeven . 
In $ 3.2 warden richtlijnen 
gegeven met betrekking tot ge
namen en te nemen besluiten. 
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Hij merkt daarbij 
op: 
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dat een keuze voor een 
bedrijventerrein bij een 
grotere kern voor de hand 
lijkt te liggen. Conform 
het Structuurschema Be-
dr ij ven terreinen, vanuit 
ruimtelijke ordenings
optiek ligt een dergelijke 
lokalisering functioneel 
in de rede; 
dat de locatie Lith niet 
in dit beeld past; 
dat in principe ook andere 
dan genoemde locaties in 
Cost-Brabant in aanmerking 
komen; 
dat de "voorselectie" uit
drukkelijk meer aandacht 
dient te krijgen; 
dat een consultatie van de 
PPC omtrent de ruimtelijke 
beleids11109elijkheden en 
voorkeuren tijdig ware te 
plegen. 
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Besluiten die betrekking 
hebben op de locatiekeuze 
dienen in dit kader ook aan 
de orde te komen in het MER, 
ter onderbouwing van de de-
f initieve keuze(s). Consulta
tie van de PPC lijkt ons pas 
zinvol wanneer duidelijk is 
welke keuzemogelijkheden er 
zijn en wat de voor- en na
delen van de verschillende 
keuzemogelijkheden zijn. Het 
MER dient een overzicht hier
van te bevatten. 
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Lijst van inspraakreacties 

Nummer 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 

Datum 

30-09-'87 

24-07-'87 

31-07-'87 

04-08-'87 

20-08-'87 
24-08-'87 

2s:...08-'B7 

01-09-'87 

02-09-'87 
10-09-'87 

11-09-'87 

11-09-'87 
18- 09- '87 
01-10-'87 
29- 09- '87 
07- 10-'87 

12-10-'87 

WS83T002/JM/18 

Persoon of instantie 

Werkgroep m.e.r. verbranding zuiverings
slib Cost-Brabant 
Burgemeester en wethouders van 
Heerewaarden 
HID van de Arbeid, Hoofd van het 2e 
district van de Arbeidsinspectie 
De wnd. Regionaal Inspecteur van de 
Volksgezondheid voor de Milieuhygiene 
Burgemeester en wethouders van Wanroij 
De Directeur Landbouw, Natuur en 
Openluchtrecreatie 
Dagelijks bestuur van het streekgewest 
Land van CUijk 
Dagelijks bestuur van het streekorgaan 
Gewest Helmond 
Burgemeester en wethouders van Oss 
Dagelijks bestuur van het samenwerkings
verband Agglomeratie Eindhoven 
Burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode 
Stichting Brahantse Milieu f ederatie 
Burgemeester en wethouders van Eindhoven 
Burgemeester en wethouders van Best 
Burgemeester en wethouders van Gernert 
Burgemeester en wethouders van 
West Maas en Waal 
De Directeur Landbouw, Natuur en 
Openluchtrecreatie 
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Advies voor richtlijnen milieu-effect.rapport vertrandinq zuiveringsslib OOst
Brabartt I Ccarmissie voor de Milieu-effectrapportage : vcarz. H.G. OUWerkerkJ. -
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Trefw.: milieu-effeetrappartering : Oest-Brabant / zuiveringsslib : verbranding. 
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2 Brief van Gedeplteerde Staten van Noard-Bral::Jcmt aan de camdssie voor 
de milieu-effectra.ppa:tage· van 14 juli 1987 met verzeek an advies 
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commissie voor de milieu-effectrapportage 

uwbrief 

Aan het College van Gedeputeerde Staten 
van Noard-Brabant, 
Post.bl& 90151, 
52:>0 M: I s-HERIOOENoosat 

ans kenmerk uwkenmerk 
7706 A2 14 juli 1987 U365/87/Sf/mh/148-40 

onderwerp 
Milieu-ef f ectrappactage inzake 
vertranding van zuiveringsslib 
oost-Brahant 

utrecht, 
29 september 1987 

Met bovengenoende lrief verzodlt U de Cormissie voor de milieu-eff ectrapportage 
advies uit te lrengen aver de richtlijnen voor de inhcud van het milieu-effect
rapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over de realisering van een 
vertrandingsinstallatie voar zui veringssllb in Ooat-Brabant. 

Hierbi j bied ik U het advies van de Cormissie aan overeenkanstig artikel 41 n, 
eerste lid van de Wet algemene l::epalingen milieuhygi.~. 
Voor de inhcud van het advies· verwijs :ik kc:rt:heidshalve naar de samenvatting, 
waarin de l::elangrijkste aandachtsp.mten uit het advies zijn bijeengebracht. 

oaamaast vraag :ik Uw aanda.cht in het bi jzalder voor het volgende • 

1. In de st:art.ootitie (pag. 11) wcrdt gesteld, dat naast verlranding het. drogen 
van zuiveringsslib (z0'1der verlranding) een alternatieve rrcgelijkheid is an 
een volumereductie te verkri jgen. 
Zuiveringsslib kan alder bepaalde voorwaarden nagenoeg zaider extra energie
tcevoer warden verlrand. Verlranding kan ock in CCl'l'bina.tie met bi jvoorbeeld 
huishcudeli jk. afval geschieden. 
Het is de cannissie uit andere 'Nerkzaarrheden bekend, dat in oost-Brabant ini
tiatieven l::estaan voar een integrale afvalvendjdering in het stadsgewest '.
Hertogenbosch. Er 'bestaan voorts pl.annen bi j de Regi.aiale Afval ver.t1i jdering 
Zuid-Ooat Brabant. 
De carmi.ssie zai U wi.llen aanbevelen ser:i.eus na te gaan in hoeverre het ini
tiatief van de Oostbrabantse waterschappen te cx:nt>ineren is net and.ere ( af
val )ver-Nerkingsprojecten in het ccstelijk deel van de provirx:ie. 

Secretariaat: Mariaplaats 3, Utrecht, Telefoon 030 • 3314 43 
Correspondentieadres : Postbus 2345, 3500 GH Utrecht 



kenmerk : U365/87/Sf/mh/148-40 

vervolgblad: 

2. De rrcgelijkheid l::estaat bepaald zuiveringsslib afkanstig van particuliere 
afvalwaterzuiveringsinrichtingen te ~ken samen met het slib van de wa
tersc:happen. 
Het al of niet mede verwe.rken van particulier slib kan van essenti~le invloed 
zijn op de gewenste QFZet van de installaties. 

3. Voor alle neg in discussie zi jme vestigi.ngsplaatsen geldt, da.t noq nadere 
planologisc:he beslissingen gencmm rrceten wcrden. Daarbi j is Uw College ten 
nauwste betrakken. In da.t vertand vraaqt de Connissie naast de planologische 
aspect.en met nadruk erk de in bet MER mg uit te werken milieu-argumenten in 
UW oven.oegingen te betrekken. 

De Connissie hoopt met haar advies een ccnstructieve bi jdrage te kunnen leveren 
aan de vaststelling van de ridltlijnen. 

Tenslotta is het als steeds voor de Camdssie van belang te vernemen we lke ad
viezen en opnerkingen anderen U (mg) hetten <Den toekanen. Ze zal cx::ik gaarne 
vernemen op oi,.elke wi jze U getruik zult willen maken van haar aanbevelingen voor 
de iriloud van het MER. 

Ors. H.G. OJwerkerk, 
voarzitter werkgroep m.e.r. 
verl:randing zuiveringsslib 
Oest-Brabant. 



ADl/IES VOOR RICllTLLJNEN VOOR DE INlDJD ~ HEl' MILIEXJ-EFFEC'I'RAPPORT VERBRAN

DING ZUIVERINGSSLIB oosr-BRARZ\NT 

Advies op graid van artikel 41 n, eerste lid, van de Wet van 23 april 1986 tot 

ui tbreiding van de Wet algemene bepalingen milieuhygi~ne (Regelen met betrek

king tot milieu-effectrappa:tage) inzake de ri.chtlijnen voor de inhaid van het 

milieu-effectrappart ten behoeve van de besluitvarming aver de realisering van 

een vertrandingsinstallatie vcor zuiveringsslib in OOst-Brabant. 

Uitgel:racht aan het College van Gedeputeerde Staten van Noard-Brabant. 

De secretaris De vqorzitter, 

• ? 

ir. R.I. Seijffers drs. H.G. o..Nerkerk 

Utrecht, 29 septenber 1987 
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1. INLEIDING 

In bet ontwerp-zuiveringsslibplan 1987-1992 van de provincie Noord
Brabant wardt gesteld, dat de Waterschappen De Aa, De Dommel en De 
Maaskant overwegen voor de lange termi jn over te gaan op centrale 
verbranding van zuiveringsslib. 
Deze Oostl:rabantse watersd:l.appen zi jn van plan een gemeenschappeli jke 
slibverl:randingsinstallatie te realiseren ardat naar verwachting in 
de toekacst (na ca. 1992) voldoende ruttige tcepassings-nogelijkheden 
voor zuiveringsslib, zeals afzet in de landbouw, zullen mtbreken. Er 
zal rx:>g warden bezien in hoeverre daartoe gesdtlkt zuiveringsslib van 
particuliere afvalwaterzuiveringsinrichtingen in de installaties kan 
warden verl:rand. 

vcx:rr deze installatie(s) zijn drie mogelijke voorkeurslokaties ge
noem:i, te wet.en: 

- een bedri jventerrein ten Zuid-Oosten van Uden ( gemeente Uden) 
- bet terrein van de rioolwaterzuivering tussen Teeffelen en Oijen 

(gemeente Lith) 
- bet bedri jventerrein Ekkersri jt ( gemeente Soo en Breugel) 

Op 17 juli 1987 werd door Gedeplteerde Staten van Ncx:rrd-Brabant in de 
Staatscourant bekend gemaakt (zie bijlage 1) dat bij de besluitvor
rning over. in te dienen aanvragen an vergunningen ingevolge de Afval
stoffern.et en de Wet Vermtreirdgi.ng Oppervlaktewateren de regels net 
betrekking tot milieu-effectrapportage (m.e.r.) uit -de Wet algemene 
bepalingen milieuhygU!ne (Staatsblad 211) zullen warden :toegepast. 

Per brief van 14· juli 1987 (bijlage 2) verzcd:l.ten Gede?J.teerde Staten 
van Ncx:rrd-Brabant de Cacmissie voar de m.e.r •. te adviseren over de te 
geven richtlijnen inzake de inhoud van het milieu-effectrappart 
(?-ER). 
Het voorligge?Xi advies is opgesteld door een werkgroep van de camri.s
sie voor de m.e.r •• De samenstelling van deze werkgroep is gegeven in 
bijlage 3. 
De werkgroep treedt. q> namens de camtissie voor de m. e. r. en wordt 
daaran verder in di t advies "de camd.ssie" genoem:i. 
De werkgroep vergaderde in totaal twee maal. Haar leden kregen op 10 
juli 1987 een toelid:l.ting q> de pl.annen door rtedewerkers van provin
ciale diensten en van de bet.rckken waterschappen. Ook werd teen de 
be staande verbrandingsinstallatie bi j Oi jen/Teeffelen bezc:::cht. Op 24 
aug.istus 1987 is d:lar' een delegatie van de Camri.ssie een bezoek ge
bracht aan de bedrijventerreinen Uden en Ekkersrijt en de angeving 
daarvan. 

Naar aanleiding van een tussenti jds 0Ct1Cept-advies wisselden de voor
zi tter en secretaris en enkele leden van de werkgroep van de Comnis
sie op 10 septertber 1987 van gedad:l.ten net vertegenwoordigers van het 
bevoe<;d gezag en van de ini tiatiefnerners. 
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De tekst van bet voarliggende advies voar rid1tli jnen is vastgesteld 
op 23 sept.enter 1987. 

In hoof dstuk 2 van dit advies wardt een samenvattend overzicht gege
ven. In de volgende hoofds'blkken "'10C'den de belangri jkste vragen en 
aandachtspunten gegeven waarop het MER volgens de camd.ssie ten be
hoeve van de l::esluitvorming an'bNoord zal ItDeten geven respectievelijk 
zal moeten ingaan. aierbi j is de volgorde van de inho.idseisen voor 
een MER volgens artikel 41 j van de Wet algenene l::epalingen milieuhy
gii!ne aangehooden. 

Van l::evcegd gezag zijn een aantal inspra~reacties ontvangen ( zie 
bi jlage 4) • Deze reacties heef t de camri.ssie in haar besdlruwi.ngen 
ten l:Ehoeve van bet advies voar ridltlijnen 12trd<ken. 

- 2 -
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2. 51'\MENVA'I'l'ING VAN HE:!' ADVIES 

In het MER client te 'Nerden vemeld wat precies wardt beoogd met het 
voarnenen van de waterschappen en voor -welke l:esluiten het zal warden 
opgesteld. Daarbi.j is het van l:elang de rol aan te geven die het MER 
kan gaan SfJelen bi.j de uiteindelijke lokatiekeuze. Welke factoren 
hebben de lokatiekeuze bepaald? 

Prognoses van de aard en samenstelling van het slib dat in de karende 
10-A> jaar per jaar niet ruttig toepastaar zal zi jn, dienen te warden 
gegeven, di t zo geed mogeli jk gespecificeerd naar l:lrcrmen van her
kanst. Daarbi.j dient inzicht te warden verschaft in de onzekerheid 
van de prognoses en in de oorzaken van verschillen met de huidige 
situatie. 
De vraag client te worden beantwcord in hoeverre zuiveringsslib van 
particuliere l:ramen in de installatie kan en zal warden verwerkt. 
Ala alternatief verdient de ver"'1erking 'van zuiveringsslib in canbina
tie met huishcudelijk afval de aandacht. Behoudens verbranding dient 
oc:K thermische drogi.ng ter volume-reductie aan de arde te karen. 

De volgende uitvoeringsalternatieven dienen te \olCIC'den J:esdi.ou.....U: 
- De rceest gesdti.kte technieken voor slibverl:randing 
- De :meest gesdti.kte methoden van q:islag en overslag van het slib in 

verband net gaurhin:ier 
- Mogeli jke roc::kgasreinigingssysterren, in het bi jzonder ten aanzien 

van stof, geur en gasvormige carp:z1ellten. 
Hierbi.j dienen natte en (sani-)droge systemen te warden overwogen. 

- Zuiveringsrrethoden van eventuele afvalwat.erstraien. 

Ode wat er met de reststoffen gebeurt verdient l:eschri jving. 

Naast een l:esdlcuwing over de merites van nieuwe technologische oot
wikkelingen, zeals verticale buisreactorsystemen, dienen in ieder 
geval het rulalternatief (=- het niet cbrgaan van het voarnernen) als 
referentiesituatie en het alternatief waarbi.j de best bestaande rcoge
li jkheden ter bescherming van het milieu 'NCC'den toegepast zargvuldig 
te warden beschreven. Het laatstgenoemde zo;eheten meest milieu
vriendeli jke alterna.tief behelst het aangeven van bi j welke tedri jf s
voering en net TMelke realistisch te beschouwen methoden en technieken 
- al dan niet in cx::rrbinatie - doelmatig minimale uitwcrpen en milieu
effecten kurinen wcrden bereikt. 
Onder milieu-effect.en haren eek visuele invloeden (bi jvoorbeeld door 
hooqte van gebalwen en sdlcxrsteen) en invloeden op mensen, vegeta
ties, dieren en goederen. 
Vcxr de milieu-effect.en die in ieder geval aandacht verdienen, wordt 
kcrtheidshalve veniezen naar de paragrafen 7.3 tot en met 7.8. 
De l:estaande toestand van het milieu en te veJ:Wadi.ten ontwikkelingen 
daarin verdient daarbi.j als referentie-situatie de aandacht. 

- 3 -



·' 

j 
.1 

I 

:1 
'( 

' ·' 

I ,, 
·1 

I 

De versdrl.llen in de gevolgen voor: bet mi.lieu van de beschouwde al
tematieven rcmten dlideli jk 'WCl:'den gepresenteerd. 

Het. MER zal aandacht neaten beat.eden aan resterende leemten in kennis 
en aan onzekerheden en de betelcenis daarvan voor de basluitvorming. 
OCk verdient de <JEEet van de metingen en oaitrole van de uitworpen en 
de gevolgen voor het mi.lieu daarvan de aanda.cht, dit mede als aider
deel van een tijdig te ait\t.lerpen evaluatieprogranuna (nazorg van de 
beslissingen) o 

Het MER kan wcrden c::pgesteld ala afzcnderlijk document of als onder
deel van de vergunningaanvragen. In het l.aatste geval zal het MER dan 
wal afza'!derlijk herkenbaar Il'C8ten zi.jn. 

De kern van alle hoofa:nderdalen van het M!R zal duideli jk en aver
zidlteli jk nceten wa:dan samengevat. 

-4-
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3. PROBLEE.r.STELLING EN OOEL 

De Waterschappen De Aa, De Dannel en De Maaskant beheren een aantal 
rioolwaterzuiveringsinridltingen, waarbij overtollig zuiveringsslib 
vrij kant. 
Omdat naar verwachting in de toekanst (na ca. 1992) voldoende afzet
irogeli jkheden voor di t slib in de la.ndboow of ten behoeve van cartp:)S

tering en zwarte grondbereiding zullen ai.ti:reken, zijn de l:etrokken 
watersdlappen van plan een gemeensdlappeli jke, centrale verbranclings
installatie voor di t slib te realiseren. Deze verl::randing is in het 
bijzai.der l:edoeld an de hoeveelheid definitief te storten rnateriaal 
terug te brengen. Een volume-reductie za.i oc:k met therm.ische droging 
of and.ere verwerkingsirogelijkheden kunnen warden l:ereikt. 

Vear part.iculier zui veringsslib l:estaan en ai.tstaan rrogeli jk cok ver
wi jderingsproblerren waarvcor een oplossing rroet warden gezoch t. 

De lokatie voor de veri:randingsinstallatie is rog na.der te l:epalen. 
Ui t een eerder selectie-proces zi jn drie voorkeurslokaties na.ar voren 
gekaren: 

- een bedri jventerrein in de gemeente Uden 
- het terrein van de rioolwaterzuiveringsinrichting in de gemeente 

Li.th (bij Oijen/Teeffelen). 
- een bedri jventerrein in de gemeente Sal en Breugel (irrlustriesdi.ap 

Ekkersri jt) 1 

In bet MER dient duidelijk te warden gedefinieerd wat precies wardt 
beoogd net het voornemen. 
In boeverre is een dcelmatiga, verwijdering ter voarkaning of zo veel 
rrcgelijk l:eperking van verontreiniging van met name de lucht, het 
oppervlaktewater en de bodem (+ graidwater) een van de- doelstel-lin
gen? 

an bet dcel en de probleemstelling nac1er af te bakenen en sdlerper te 
definibn, verdi.enen de volgende aandacbtspunten en vragen nadere 
ui twerking respectieveli jk beantwoarding: 
- De ac:htergraiden van het voarnemen dienen d.lideli jk en concreet te 

wcrden beschreven. 
- wat gebeurt er m:rnenteel met bet zuiveringsslib? Wat is het huidige 

beleid van de waterschappen ten aanzien van de verwerking van zui
veringsslib? 

- Welke van de volgende scxxten zuiveringsslib zullen· na.ar verwach
ting wcrden veri:rand? 

* uitsluitend slib van waterkwa.liteitsbeheerders of oc:k zuive
ringsslib afk0n9tig van (bepaalde) particuliere afvalwater
zui veringsinrichtingen 
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* primair slib en roostergoed, afval uit zandvangers, drijf-
laacpltten ( vri jkatend 'bi j voorzui vering) 

* secumai.r slib ( overtollig slib) 
* mengslib 
* slib a:fkanstig ui t rial.en, kolken, gemalen 
* andere soorten zui veringsslib (bi jvoorl:eeld defosf aterings

slib) dan wel bijvoorbeeld baggerspecie uit bimenwateren 

3.3 Voorts dient te warden aangegeven in hoeverre het overtollige zuive
ringsslib deels b.liten het gebied van de waterschappen zal worden 
verwerkt en in hoeverre slib afkanstig uit andere (aangrenzende} de
len van het land in de installaties zal warden verwerkt. 

3.4 

Daarbi j dient te 'WOC'den aangegeven, an welke productiegebieden en an 
welke verwerkingslakaties van slib het dan gaat. 

In het MER dienen de aard en de hoeveelheden te warden venneld van 
het zuiveringsslib da.t thans wcrdt geproduceerd en schattingen van de 
toekcrnstige hoeveelheden te worden gegeven. Het dient aan te geven 
·..iaarop deze prognoses zi jn gebaseerd. 

3. 5 De hoeveelheden slib, die in de karende 10-a) jaar per jaar naar ver
wachting zullen warden geproduc:eerd en niet nuttig toepasbaar zullen 
zijn, dienen te warden ingedeeld naar l:r:amen en gebrWkte typen zui
veringsinri.dltingen en soorten zuiveringsslib (zie 3.1.2}: 
* zuiveringsslib afkomstig van grote (canmunale) rioolwaterzuive-

ringsinri.chtingen: · 
* overig zuiveringsslib geproduceerd door de waterkwaliteitsl:eheer

ders (kleinere installaties) : 
* eventueel zui veringsslib afkanstig van particuliere zuiveringsin

ridltingen alder vennelding van de a.ard van dat slib. 

3.6 Het MER dient inzicht te versdlaffen antrent de lT'ate van oozekerheid 
van de schattingen en tevens een hoge en een lage prognose te omvat
ten: deze prognoses en berekeningen neaten warden uitgedrukt in nat 
volurre en in tamen droge stof per jaar. 

3. 7 Wat betreft de (chemisdle) samenstelling van het te verwijderen slib 
dient aandacht te warden besteed aan de gehalten aan en waar relevant 
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de chemische vorm1 van in elk geval de volgende stoffen in het 
slib: 
* f osf aten, stikstofverbindingen 
* sulfaten, Sllfide 
* kwik, cadnium, lood, chroan, kcper, arseen, nikkel, zink en zilver 
* arganisdl st.of 
* minerale olie en van minerale olie afgeleide persistentie oli~ en 

koolwaterstoffen (totaal) 
* arganische halogeenverbirxli.ngen ( totaal: OOC1) 
* polychloorbifenylen (PCB's) 
* hexadiloortenzeen (HCB) 
* arXiere persistente organochloorpesticiden zoals hexachloorcyclo

hexanen, de 11drins II en oor canpleX 
* polycyclische aranatisdle koolwaterstoffen (diverse PAK' s) 
* eventuele dioxines en furanen 

De dlemisdle samenstelling client zo <?Cl rrogelijk te warden gespeci
ficeerd naar brannen van herkCJn9t. 

3.8 Het MER m:let de betekenis aangeven van de te presenteren spreiding ·in 
de hoeveelheden en samenstelling van de diverse soorten slib met be
noerning van de schadeli jke stoffen daarinr di t in relatie tot de 
daarbij te gebru.iken oormen en (st.reef)waarden (V·O\-grenzen e.d.). 
Bij de dlernisdie analY,Ses dienen oc::k de l::enonsterings-frequentie, -
methodieken (representativiteit) en de daarbi.j gebruikte analysetech
nieken. te warden venneld. 

3.9 Verder verdienen de volgende vragen aandacht: 
* In wel.ke mate zal gestabiliseerd en niet-gestabiliseerd slib warden 

vertrand? Op welke wijze zal deze stabilisatie plaatsvirxien (aeroob 
of anaeroob)? 

* In hoeverre kan bestrijding aan de brai bijdragen aan een grotere 
afzetl:aarheid van het zuiveringsslib? 

l De chemische vorm kan bijvoorbeeld van belang zijn bij metalen die 
vluchtige chloriden hebben zeals lood. Een hoog chloride-gehalte kan 
bi jvoorteeld karen dcxr condi tiaiering van het slib met i jzerchloride. 
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4. ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 

4.1 Algemeen 

Vear de verwijdering van zuiveringsslib zijn er diverse oplossingsrro-
991i jl<heden zeals ruttige toepassing in de landbouw ( "hergebruik" ) , 
ten behoeve van compost of zwarte grand, gecontroleerd start.en en 
verbranden. Verl:randing vimt in het bijzcnder plaats an de hoeveel
heid definitief te starten materiaal terug te brengen. Voli.me-reduc
tie is bi.jvoarbeeld oak met droging van zuiveringsslib net restwannte 
van andere verbrandingsprocessen te verwezenlijken. !l"'haerent aan 
verbranding is uiteraard oc::k het voarbewerken (zeals slil:ontwatering) 
en transport van het te verl:randen slib en het verwerken van de rest
stoffen (1::odernas, vliegas) door mid::lel van starten. Nellicht is oak 
nog tcepassing mogelijk van geschikte kwaliteiten bodemas en/of 
vliegas, bi.jvoarbeeld in de oertent-industrie, ten behoeve van kunst
grirxi, de .....egenbouw, geluiQ..rallen en visuele af sdlenni.ngswallen • 

4.1.1 In het ME:R client te worden beschreven in hoeverre verbranding of 
thermische dan \tile! biologisdle droging ( carrposteri ng) van zui verings
slib ncgell jk dan 'Nel wanseli jk is in ccrthlna:tie met arxler afval. 

4.1.2 

In di t verband dient de keuze tuesen verl::randing van alleen slib in 
een zelfstandige verl:randingsoven en verl:randing of thermische dro
ging van zuiveringsslib met gebruik van de restwarmte van ander 
(huishoudelijk: groente-, fruit- en tuin-)afval in het MER, mede op 
milieugrooden, te warden gerrotiveerd. In dit vermnd kunnen cndenneer 
de plannen vocr een integrale afvalverwi jdering in het stadsgewest 
Den Bosch en van de Regionale Afval verwi jdering Zuid-Oost.-Brabant 
(RAZOB) van t:elang zijn. 

De alternatieven/varianten zullen zo neaten warden uitgewerkt dat de 
keuzatr::X3Bli jkheden ~ de versdti.llende abstractieni veaus met dezelfde 
mate van diepgang en detaillering warden cnderl:al\tJd. 

Bij deze keuzencgelijkheden wordt net name gedacht aan: 
- verl:ram.ing of thermisdi.e droging of natte oxydatie ter volurne-re

ductie 
- deze bewerking alleen van camuna.al zuiveringsslib of oak van be

paald particulier zuiveringsslib 
- de neest gesdlikte tedmieken voor slibverl::randing 
- alleen bewerking van zuiveringsslib of in combinatie met ander 

(huisha.ideli jk) afval (bi jv. aider gebruik van restwannte) 
- methoden van cpslag en overslag van zuiveringsslib, voaral in ver

band met geurlWx3er 
- mogeli jke roakgasreini.gingssystemen, in het bi jzaider t. a. v. stof, 

geur en gasvonni.ge catEQ'lE!nten: natte en (semi ) droge reini gi1'¥3ssys
temm 

- zuiveringsmethoden van eventuele afvalwaterstrO'll!Il 
- lc:katie van de installatie(s). 

- a -



4.1.3 Wanneer de voorgestelde op2:et van de verl:randing met telangrijke na
delige milieu-effecten gepaard lijkt te gaan, dient nagegaan te war
den op \t.elke wi jze deze effecten kumen warden vennin:.ierd of v.eggeno
men. 
De afgeleide milieu-effecten van deze mitigerende maatregelen verdie
nen dan echter oc:k een {globale) besdirijving. Vooral rnilieu-gevolgen 
die een (rneer) bli jvem karakter dragen, verdienen hierbi j bi jzoodere 
aandacht. 

4.1.4 De keuze van de na.der in besdlcuwing genaren alternatieven/varianten 
moet in het MER zorgvuldig warden genotiveerd, alsoc:k het selectie
proces waaruit het eventuele voarkeursalternatief (lokatie, uitvoe
ringswijze en mitigerende rnaatregelen) naar voren is gekaren. Bij 
deze rcotivering verdienen vooral de rnilieu-argurnenten de aandacht. 

4.2 Het voornemen 

4.2.1 De installatie 

In de startnotitie is reeds een globale op2:et van de (vertran
dings-)installaties besdireven. In het MER dienen de ui teindeli'jk 
gemaakte keuzen (oc:k) met milieu-argumenten te warden ooderlxu~. 

De beoogde verl:randingsinstallatie dient te worden beschreven voor 
zover deze besdlrijving inzidlt geeft in bramen van (rest-} uitwor
pen na.ar de l:odem, het water of de lucht en in fysieke ingrepen (ze
als de· inpassing van de installatie in de an;eving) aider normale en 
ni.et-ncrmale bedrijfsanstandigheden (ook opstarten en uit bedrijf 
nemen) • De gedachte toe te passen rnaatregelen an de uitwarpen en fy
sieke ingrepen te l::eperken dienen te warden l::eschreven aider verrnel
ding van het te b!reiken cbal. · 

Temrl.nste verdienen de aandadlt: 
- de wi jze van aanvoer van het slib 
- ootvangst, overslag en (ti jdeli jke} opslag van het slib op het ter-

rein van de installatie. Hoe vin:.it registratie van het aangeOOden 
slib plaats (aard, anvang, wa.tergehalte}? 

- het processdi.ema van de installatie(s) 
- eventuele wijze van stabiliseren en aitwateren (gebrui.kte toeslag-

stoffen) van aangevoerd.slib op het terrein van de installatie(s) 
- systeem van slibvoordroging (bi.jvoorl:eeld met stoom of therrnische 

olie) 
- is er sprake van een (gesloten) tussenopslag tussen voordroger en 

verl:randingsinstallatie? 
- systeem van verl:randing 

* type oven (bi.jv.: \\et"Velbed- of etage-oven) 
* het aantal ovenstraten 
* verbli jfti jd slib 
* verblijftijd roc:kgassen 
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* temperatuurprofiel in de ovenr tussen welke waarden wardt de tem-
peratuur geregeld? 

* verl:randingswaarde van het slib 
* brandstofver1:ruik ( aidersteuningsl:randers), we.lke energiedrager? 
* de wi jze van vertranding (regeling ludltovermaat in de oven~ her-
. kanst en aanvoerp.mt vertrandingslucht, getrapt stoken), dit mede 
in verl::an:i rret de vorming van stik.stof oxiden 

systeem van rod<gasreinigi.ng 
* ~.lk systeem van roakgasreinigi.ng 
* roakgasdebiet en roakgassamenstellingr zONel voar als na de rei

nigingsinstallatie (temperatuur, vod'lt, zuurstofgehalte) 
* stofemissie (rcet), gehalte aan zware metalen (aard en hoeveel

heid) PAK 1 s, dioxires en furanen 
* gasvonnige emissies: NOx, SOx, CxHy, HCl, HF, m, gehalogeneerde 

kcolwaterstofverbindingen 
* geuremissie 

- bouwhc:xJgte schoarsteen (ten c:pzichte van maai veld en ge~n in de 
argeving) 

- hoeveelheid, samenstelling en bestemning stofafvoer 
- hoeveelheid, kwali tei t en bestemning wa.swater 
- maatregelen ter voorkaning van afvalwaterstraren 
- bergings-, ve.rwerkings- en gebruiksmogeliJ"kheden van reststoffen 

(lx>demas, vliegas e.d.) 
- behandelingsmethoden van ncgeli jke, afzaiderli jke afvalwaterstranen 
- de emissie-relevante l:rcristerktes van oontirue en incidentele ge-

luidslrawm in grote lijnen en de spectraalverdeling daarvan 
- de wijze van opslag, overslag van hulpstoffen (energiedrager~ 

t.bov. reinigi.ngsprocessen) 
- de period.en waarin diverse scorten stcringen kumen optreden ooder 

vermeldinq van de betreffende uitworpen, dit tevens bi j opstarten 
en uit bedrijf nemen van (aiderdelen van) de installaties. 

- de algemene ~et van netingen (m:::all.toring) van uitworpen en con
centraties op leefmilieuhoogte 

- cb visuele versdtl.jningsvorm van de installaties (hoogten, dwars
profielen e.d.) 

- O'lderhcud en l::eheer van de installaties 

Verder verdienen de aandacht: 
- de anvang van extra verkeersstraren (aanvoer slib, afvoer reststof

fen) 
- maa.tregelen tegen hirXler aoOr ~eer ( geluidhinder, stofhinder, 

verkeersveili<jleid) 
- welke maatregelen zullen warden 98troffen ter voorkaning van stof

of geurl1ilX3er tijdens het afvoer-transpart van de reststoffen? 
- gehalten aan zware netalen, i;:esticiden en PCB• s en dioxinen in de 

resterende 1:odemas en vliegas 
- eventuele sto:fhiIXler en uitloging cp de st.artplaats 
- het ruttig toepassen van de reststof fen elders 
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Ode een fasering van het project rret in de eerste f ase een kleinere 
capa.citeit client als een ncgelijkheid te warden bescha.twtl. 

4.2.2 Aanvullende milieubeschermende maatregelen 

Aangegeven rcoet warden bi j wel.ke bedri jf svoering en rret welke realis
tisch te bescho..iwen technieken, al dan niet in conbina.ties, geringere 
uitworpen en irnmissies kunnen warden gerealiseerd, dit :rede in ver
barxi rret strengere eisen in de tcekanst. 

Naast bet onder 4. 2.1 gestelde verdienen in ieder geval de volgendc 
maatregelen na.dere uit\-Jerking (wanneer da.artce aanleiding bestaat) . 
overigens is op voorhand hierbi j geen duideli jke scheiding tussen 
gel:ruik.elijke ( 11conventiaiele 11

) en aanvullende maatregelen te trek
ken. 

Geurhimer 

Mogeli jke l:rormen van geurhiOOer zi jn na.ast de verl:randingsinstalla
tie zelf, de opslag, de overslag en bet intern transport van slib. 
Maatregelen zeals meer overdekken, qfzuigen en behandelen van _de 
geurho.idende lucht dienen te warden overwogen. 
Welke alderdr\lk wcrdt daarbi. j gehanteerd en hoe kan de goede werking 
van het afzuigsysteern warden verzekerd? 
Bij de 1:ehandeling kan warden gedacht aan een verdergaande verbran
ding in de slibverl:randingsoven, b:i.ologische reiniging (biofilter of 
b:i.a,..rasser) en gaswassing en aan een andere wi jze van afvoer (hoogte) 
van de gereinig:ie gassen. 

Stofhirxler 

Stofhinder vanuit de installatie kan aitstaan uit de afgasstroom ui t 
de oven en ten gevolge van het verwaaien van asresten of andere 
stuifgevoelige producten. 
Bi j de opslag en het transport kan de afzuiging warden verl:et:.erd en 
de reiniging van ventilatie-, transport- en verdringingslucht door 
middel van doekfilters, E. filters, stofwassers etc. De da.arbij te 
bereiken maximal.a restemissies ten aanzien van totaal stof en speci
fieke componenten zeals zware metalen, PAK• s, diaxines en furanen 
dienen te 'NOC"den vermeld. 

Gasvcrmige veraitreiniging 

Als gevolg van bet in werking zijn van de verl:randingsinstallatie 
voor slib kunnen gasvormige, luchtveraitreinigende componenten ont
wi jken. Deze componenten zijn deels afkanstig van de verbranding en 
deels uit de gebruikte aiderst.euningsl:randstof (zie 4.2.1). 
Welke andere l:ronnen van gasvcrmige veraitreiniging zijn er rx:>g (zo
als drOOgl.ucht)? 
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Met welke maatregelen zijn de uitwarpen van deze ca:npcnenten verder 
ta mperken ender vermelding van de betreffende effectiviteit? Hoe 
worden deze carq;x:nenten daarbi.j arr;ezet en wat gel::eurt er vervolgens 
mee? 

Geluid'limer 

Welke maatregelen kurmen warden getroffen an de geluid'linder verder 
ta b:!perken? 

waterverc:ntreinigi.ng 

Aanvullende maatregelen ter voorkani.ng van (eventuele) waterveront
reinigi.ng zoals kalkprecipitatie en dosering van organisch sulfide 
(bijv. TMr 15). 

Van al deze nadere mitige.rende maatregelen, dienen de doeltreffendheid en de 
doelmatigheid ta warden aangegeven. 9 . .' 

4.3 Verwerkingsalternatieven 

Naast een beschri jving van het. voornemen met technische varianten, 
dient in het MER ad{ aandadlt te warden gesdlcriken aan arrlere vei:wer
king sal ternatieven. Hierbij wordt in het bijzcnder gedacht aan ther
misdle droging in carbinatie met. de vei:werking van huisha.ideli jk af
val. 

4.3.1 'lhermische droging van het slib 

In West-Brabant bestaat. het voornerren zuiveringsslib ta drogen door 
gelruik te maken van rest.warmte van het verl::lranden van afvalstoffen 
bij Heeren VUilverl:randing Rcosendaal 'fN ta Roosendaal. 
In het MER dienen de milieuter..Jmische voordelen en bezwaren v-.n de 
oplossingen verbranden en thermiscn drogen ter volurre-reductie van 
niet-afzetl::e.ar zuiveringsslib te warden b:!schrevcn, di t mede in het 
licht van het hiervoor onder 4.1.1 gestelde inzake de plannen voor 
een integrale afvalverwijdering in het gewest Den Bosch en van 
RAZOB. 

4. 3. 2 Nie\l\tte technologisdle cntwikkelingen 

In het MER dienen beschouwingen te worden gewijd aan relevante, 
nieuwe technologische cnt.wikkelingen ten aanzien van de verwerking 
van zui veringsslib. Hierbi. j wardt aidermeer gedacht aan de verticale 
b.lisreactarsystemen (zeals het "Vertech Treatment System") en het 
110sakagas 11-~. 

Aangegeven dient te \..ot"den wanneer deze nieuwe technieken operatio
neel en in Nederland tcepastaar kunnen zijn. 

- 12 -
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4.4 Lckatie-alternatieven 

4.4.1 Er warden in globale zin drie rrogelijke lakaties ~t name genoerrd: 
- een bedri jventerrein bi j Uden 

4.4.2 

- het terrein van de rioolwaterzuiveringsinrichting in de gGmeente 
Lith. 

- een bedri jventerrein bi j Sal (Ekkersri jt) 

Daarnaast kan een and.ere lakatie IX>g in aanmerking kCl'l"en, afhankeli jk 
van rx:>g te maken technische keuzen. 

De precieze ligging van de installaties op deze mogeli jke terreinen 
client in het MER te warden aangegeven. 

De rrotivering van de keuze van de nader in besdlc:uwing te nemcn loka
ties, client in het MER te warden besdlreven, aider ve:rrnelding van de 
(milieu-)criteria die daarbij zijn gebruikt en m~t een vergelijkende 
1:esd"lrijving van de consequenties van die keuze voor het milieu. "' 

De Ccmnissie denkt ten aanzien van de gesdliktheid van de lokatie in 
het bijzaider aan de volgende criteria: 

- Zijn er en zo ja op ....elke afstand gevoelige objecten zoals wonin
gen, (bedrijfs-)gebouwen, natuurgebieden, waterwinc;ebieden, agra
rische (tuinbouw)gebieden, cultuurhistorisch, archeologisch of 
aarcli,..etensd1appeli jk waardevolle objecten op en in de clirecte arge
ving van de lakatie, die gevoelig zijn voor: 
* retreffende luchtverootreinigende stoffen 
* vcrootreinigj groodwater (door cpslag, overslag) 
* geurhinder 
* geluidhimer 

Is het terrein groot genoeg voor alle noodzakeli jke voorzieningen, 
alsoc:k voor een eventuele (beperkte) uitl:reiding in de toekanst? 

- Kan bij een bijzcnder voorval, een maximaal geloofwaardig aigeval, 
emsti99 sdlade aan gevoelige objecten in de Qmgeving van de in-
stallaties optreden? , 

- Ligt de lokatie zcrlanig, dat het transport van afval en de afvoer 
van reststoffen geen alaanvaarl:are toenarne van de verkeersdruk met 
zid1 meel:rengt.? 

- Ligt de lokatie centraal ten opz;idlte van het zwaa.rtepunt van het 
aan te voeren zui~ngsslib? 

Indien er tijdens de opstelling van het MER rx:>g geen lokatiekeuze is 
gemaakt, kan -teneinde vertraging in de besluitvorming te verrni jden
overwogen warden de vergunningaanvraag voor verschillende lakaties 
tegelijkertijd in te dienen. De besdlrijving van de voorgenanen acti
vi tei t en de ui tvoeringsal ternatieven zal dan m:::eten warden toege
spi tst op die verschillende lokatie-alternatieven in het MER. 

- 13 -
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4.5 

4.6 

Het rulalternatief: niet doargaan van het vcornerren 

Een rulalternatief z04 Cl'lderrreer bestaan uit: 
- Het anderzins verwijderen van zuiveringsslib, bijvoorbeeld het be

vorderen van nuttige toepassing. Gelet op de waarschi jnli jke af
zetproblemen daarbi. j is di t nauweli jks een r~le oplossing voor de 
gehele verwi jderingsproblema.tiek. 

- Wel kan het stcrten van zui veringsslib, al dan niet na voordroging, 
wcrden bescha.i\\d als een alternatief voor het niet doorgaan van het 
voarnemen. . 

- Een reschri jving van de huidige toestand van het milieu op de voor
ge stelde lokaties en de (directe) argeving daarvan en de ontwikke
lingen daarin zaider doorgaan van het voornemen. 
Dit kan als de referentiesituatie warden opgevat en verdient daarcrn 
een zorgvuldige l:sschri jving. 

Het al tematief waarbi. j de beste bestaande nogeli jkheden ter besCher
ming van het milieu \\Ol:'den toegepast 

Het altematief waarbi.j de beste bestaande ncgelijkheden ter besdler
ming van het milieu \\Ol:'den toegepast, dient vol gens artikel 41 j lid 3 
van de Wet algerrene bepalingen ndlieuhygib in ieder geval volwaar
dig in het MER te wcrden besdi.reven. 
De gedachte opzet aangewld nat aider 4.2.2 genoerrde maatregelen en 
voarzieningen kumen sarren alszodanig warden besch01wd. · 
Van het ontwerp client dus een spec:ifiek naest Ck:lelmatig en milieu
vriendeli jk alternatief te wcrden aangewezen. De daarbij gebruikte 
best bestaande It'Ogf!li jkheden rroeten wel redeli jkerwi js in beschwwing 
te nerren zi jn. 
Indien niet is gekozen voar uitvoeringsvarianten die waarschijnlijk 
de minst na.delige gevolgen voar het milieu opleveren, dient te warden 
gerrotiveerd waarcm .niet. 

Belangri jk is ui teraard ode een cptimaal milieuvriendeli jke lokali se
ring van de installaties en een dito ruimtelijkc. inrichting van het 
terrein. 



5. TE Nm-f.N EN GENO?-m BESLUI'l'EN 

5.1 In het MER dient te warden vermeld ten behoeve van welke besluiten 
het MER is opgesteld en kan \o.a"den gebruikt en door welke overheids
instantie( s) deze besluiten zullen \o.a"den genanen. '!'evens rrcet be
scnreven warden volgens welke procedure en welk ti jdsplan di t ge
sdliedt. Zal eventueel cc:Xrdinatie plaatsvimen met eveneens te nemen 
l:::esluiten in de sfeer van de ruirnteli jke ardening? 

5.2 Evenzeer dient te warden aangegeven \.\lelke besluiten in een later sta
dium zullen (noeten) warden genanen an de l::ouw van de verbrandingsin
stallatie en de bi jbeharende werken ncgeli jk te zraken. In di t verband 
valt te denken aan de aanleg van aitsluitingswegen, b.::uwvergunning en 
wijziging van het 'testenmingsplan. In het bijzc:nder speelt hierbij de 
keuze van de lokatie voor de installatie een rol. 

5.3 Vermeld client te warden welke reeds genaren overheidsl:esluiten en 
\.\lelke openbaar gemaakte l:eleidsvoornemens beperkingen kunnen opleggen 
of randvoorwaarden kumen stellen aan de betreffende besluiten waar
voor het MER is opgesteld, di t ender vermelding van de status van 
deze besluiten (hardheid: hoe lang geleden genaren). 

5.4 ante kunnen 'tepalen welke randvoorwaarden kunnen gelden voor de te · 
nemen besluiten is, naast de gel:ru.:i.kelijke, cx:k aandacht te l:::esteden 
aan de volgende documenten: 
- het (antwerp) zuiveringssli'bplan 1987-1992 van de provincie Noard

Brabant . 

- (concept- )voozoot\\'erp provin:::iaal afvalstoffenplan voor huishrude-
li jk en daa:rmee vergeli jkl:Bar bedri jfsafval 

- betreffende streek- en 'testemningsplannen 
- het structuursd'l.ema natuur- en landsdlapstehoud 
- het beleidsplan milieuhygih van de provincie Noard-Braba.nt (1985) 
- wa:terkwalitei tsplannen 
- de imicatieve neerjaren programna's milieubeheer 
- rid'l.tli jn verl:randen huishoudeli jk afval 
- het structuurplan Bedri jventerreinen Noard-Brabant 

5. 5 ~·;elke toetsingscriteria zijn van betekenis, zeals algemeen geaccep
teerde milieu-normen, streefwaarden, rid'l.tlijnen en uitgangspunten 
van het milieubeleid? 
Zijn er nog andere van te varen vastgestelde toetsingscriteria, 
milieu.-specificaties, kengetallen (bi jvcorbeeld zaieringen)? 

- 15 -



i 

l 
! 

I 
I 

& ~ 

·1 

6. BESTAANDE 'l'OESTAND VJ.\N HE1' MILmJ EN TE VERWAC?I'EN ClJ'IWIKI<ELIDGEN 

6.1 Het studiegebied in zijn totaliteit omvat de te beschouwen (drie) 
loltaties en de omgeving daarvan. OOk de plaats van irxlirecte, in
haerente deelactiviteiten zoals bijvoorteeld nieu\\e (aanvoor)i,.,egen en 
de te l::e.fnvloeden argeving daarvan hcx:o:t tot het studieg:?bied. 
Gedetailleerde kaarten en een Widell jke overzicht.'<aart zi jn van be
lang. 

6. 2 waar gebieden belangri jke waterhuishrudkun:li.ge of ecologi sche (bi j
voorbeeld frurageer- en rustgebieden van vogels} of ruimtelijke rela
ties heb1:en met de directe be.fnvloedingsgebi.eden, zruden deze gebie
den waar rx:xlig cok tot het studiegebied m::ieten warden gerel<end. 

6. 3 De bestaande too stand van het milieu in het studiegebied client in het 
MER te warden l:::eschreven voor zover die toestand van l:elang is voor 
de voorspelling van de gevolgen var het milieu bi.j uitvoering van de 
te beschouwen alternatieven en varianten. Deze reschrijving heeft 
vooral ten 00el inzicht te versdlaffen in waar, ~lke gevolgen za.iden 
kunnen optreden en hoe die kunnen warden vermeden of, als dat niet 
m::>gelijk is, \<JOt"den reperkt. Het gaat dus niet zazeer an een volledi.
ge inventarisatie in het studiegebied, rnaar an een gcridlte, milieu
relevante inventarisatie ten behoeve van de l:esluitvorrning. 

6.4 Bi j de bestaande toestand van het milieu dient te warden resd'lreven 
de ''waarde" af retekenis (regicnaal., natiaiaal, enz.), de kwetsbaar
heid (gevoeligheid) en de geJ:ru.iksfwx:t.ies van 'l:etreffende (deel)ge
biedenr di.t zCNel van bestaande als potentii!le gebruiksrrogelijkheden 
en furx:ties op de lange termi jn daarvan. 

6.S Per milieu-aspect (ludlt, l:odem, water e.d.) kan de omvang van het 
studiegebied. versdlillen. 

6.6 Gevoelige object.en (waarvoar gevoelig) in de amgeving dienen ender 
veJ:tl'elding van aard, attVa.1'91 aantal, plaats en afstand tot de instal= 
latie te wcrden aange9=ven op kaart. Gevoelige objecten kunnen zijn: 
- \teQ'li.n9lll 
- gebcu'Nel'l 
- gebieden waar grondwater wordt gewonnen iret de biJbehorende be-

schermi.ngsza'les 
- land~ en ~sen 
- kwetsl:are irx:1ustrl~le producten (zoals van "high tech" bedrijven) 
- flora, Ve<}'!taties en levensgemeensdlappen in natuurterreinen 
- cultuurhistorische, recreatieve en landschappeli jk waardevolle ob-

jecten 
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6. 7 Bij de l:esdlrijving van de l:estaarxie toestand van het milieu en de 
aitwikkelingen daarvan zal bet MER, vccr zover relevant en van l:elang 
voar de l:eslissingen, aarxlacht m::>eten l:esteden aan de volgende aspec
ten: 

l.a. abiotische kenmerken: 
- OOdertkwali tei t (eventuele veroo:treinigi.ngen) 
- grondwaterstanden en graidwaterstraningsrichtingen 
- de kwaliteit van het ~laktewater (met inbegrip van l::odem-

slib) na.bi j het eventuele lazingsp.mt van afvalwa.ter 
- de luchtkwaliteit inzake eerder genoem:3e parameters 
- huidige, relevante verkeersbewegingen 
- achtergrond-geluidniveaus (industrie, verkeerh geluid:::ontou-

ren ( 30-50 dB (A} ) gedurerX!e overclag en 1 s nach ts. 

Waar di t van l:etekenis is, dient het verloop van de kwaliteiten 
in de afgelopen jaren te wcirden l:esdlreven, alsmede de invloed 
van kenbare toekanstige aitwikkelingen ( nieu~ l::rainen, sanerin
gen). 

'l.b. biotische kenmerken: 
- flora en vegetatie in te aldersdleicen deelgebiedem regi.cnaie 

en naticnale l:etekenis 
- orni thologisch l:elang van deelgebieden cp regionale, (inter)-

naticnale sdlaal als fwrageer-, rust-, broed-, ruigebied e.d. 
- scortenri. jkdanr zeldzame scxrt.en 
- ecologische relaties tussen deelgebieden en biotopen 
- biotopen van anfibi~, reptielen e.d .. 

l.c. landsdlappelijke en cultuurhistorisd1e kenrnerken 
- visueel-ruimtelijke kennerken van het l:el:ol~ en van het na-

tuurlijke landschap zeals openheid/geslotenheid 
- cultuurhistorische en arCheologische elementen en structuren 
- l:eeldbepalende 'l:x:rren en lxxJtgToepen 
- aard van het graidgebruik. 

l.d. te verwachten autaiane cntwikkelingen t.a.v. de e.mten la, lb en 
le: 
=-ti'itganspunt is de situatie zaider verlrandingsinstallaties, 

maar met re&l te vccrziene autalane cntwikkelingen. 
-. Bij de beschrijving van de autooane ontwikkeling behoren de 

nogeli jke (na.-i jlings }effecten te warden l:etrc:kken van inmid
dels voltooide of rx:>g lopende activiteiten (inzake stedebouw, 
recreatie, l:edrijfsvestigi.ngen, e.d.} alsnede van activiteiten 
waarvan redeli jkerwi js is te vccrzien, dat zi j zullen warden 
uitgevoerd. 

Zie ock hoof dstuk 7 voar na.der te l:escha.i\..en milieu-elementen en 
aspect.en. 
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7. GEVCLGEN VOOR HET MILIEI.1 

7.1 Alg::neen 

De nadruk bij de beschrijving van de gevolgen behoort te lig;en op 
milieu-gevolgen die alCllkeerba.ar af nagenoeg ooatkeermar (blijvend) 
zi jn. De te verwachten gevolgen voor het milieu rroeten inlien rrogc
li jk in hun ooderlinge sarrenhang warden besdhruwd. Zij dienen in re
latie te warden gebracht met de fysieke ingrepen en uitwarpen van de 
installaties. Hierbij is duidelijk aidersd1.eid te maken in: 
- de aanlegfase 
- de periode na het in gel:ruik stellen 

7 .1.1 Bi j de voorspellingen dient steeds te warden aangegeven welke rretho
den of m:xlellen zijn gebruikt en wa.aran. De rcethoden en rrodellen die 
worden gebruikt dienen passend (naar de nieuwste stand van de weten-
sdlap), beproefd en d.ti.deli jk gedocumenteerd te zi jn. I 

7.1.2 Aangegeven dient te warden tussen welke grenzen verwachte resultaten 
kumen varittt'en als gevolg van <nzekerheden en onnauwkeurigheden in 
de voorspellingsmethoden en de gebruikte invoergeg::vens. waar dit 
wenseli jk is, kan een gevoelicjleidsanalyse (op bi jvoorbeeld ver cin
derstellingen en parameters) gel::oden zi jn. Bi j onzekerheid over het 
optreden van effecten m::.eten naast bi j waarschi jnli jke ontwikkeling 

7ol.3 

7olo4 

oc::k de effect.en in het slec::htst denkl:are geval warden uitgewerl~t. 
Bi j de beschri jvir¥3 van de gevolgen voor het milieu dient er rekening 
mee te worden gehc:uden, dat zij tijdelijk af permanent van aard kun
nen zijn of zelfs p!S op langere tm:mi.jn waameembaar kunnen warden. 
oak effecten die in het \ICOC'deel zi. jn voor het milieu, verdienen be
sdlri jvil'¥3. 
Daarbi j dient, waar van tcepassing, aangegeven te warden of deze ef
fecten altijd zullen c:ptreden of alleen alder te noenen voorwaarden. 

7 .1. S Ervaringen bi j vergeli jld:are installaties (bi jv. Oi jen) , vooral bi j 
bi jzmdere (extreme) anstar.idigheden, kunnen van belang zi jn. 

7.2 Priariteiten en mate van detail td.j de gevolgen per milieu-aspect 

7.2.l De carmi.ssie acht het meest ingrijpeOO de gevolgen van de installa
ties en de bi jbeharende \\'erken ten aanzien van de aspecten: 
- ludlt~treiniging 

* geuroverlast 
* stofhinder 
* gasvormige luchtverontreinigende catJfnienten zoals zc:utzuur en 

polycyclisChe aranatisdle koolwaterstoffen 
- oppervlaktewaterkwaliteit (rmbij lwngspunt) 
- invloed op (de gelx:uwde argevi.ng,) vegetaties en biotopen 
- visueel waarneenbare ruimteli jke effecten van het project 
- berging reststoffen 
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7. 2. 2 I:le Camlissie adviseert met narre deze milieu-effecten waar ncgeli jk in 
verifieerbare en/of gekwantificeerde vorm te presenteren. 
Schaal en mate van detail dienen daarbi j te warden gestoe·ld op te 
wensen nau'Wkeurigheid en betrruwbaarheid, geba.seerd cp gevoeligheden 
voar veranieringen en afgestemd op de mogel~jkheid van onderlinge 
vergelijkbaarheid van de milieu-effecten van de altematieven/varian
ten en de evaluatie adlteraf (zie 9). 

In bepaalcle gevallen is het zinvoller de gevolgen voor het milieu van 
verschillerrle alternatieven/varianten vergelijkenderwijs te l:eschrij-
ven. 

Gevolgen voor andere aspecten lijken vooralsnog van iets minder be
lang en kunnen in het MER met een lagere priariteit warden oosdlre
ven. Bij geringe versdlillen kan warden volstaan met een aanduiding 
daarvan. 

7. 3 1'.J.lchtvercntreinigi.ng 'C::.. 

I:le volgende pmten verdienen bijzcndere aandacht: 
- Geuroverlast dient mede te warden beschouwd in relatie tot reeds 

aanwezige l::ramen van geuroverlast. ~l lokale, verspreide woon
bebouwing alsrtede ock aaneengesloten woonbebouwing en/of andere 
gevoelige bel:x:llwing dient in de beschOJwing te warden betrokken. 
Stofhimer dient te warden besch01wd mede in relatie tot de aanwe
zi ge voorbelasting. OOk aan stof gehechte specifieke compcnenten 

I dienen nader cp hun schadelijkheid te warden beoordeeld. De gevol
gen van gasvonnige luchtverootreinigende canpc:nenten dienen te wor
den· beschreven in de eerste pl.aats in sanenhang met de reeds aanwe
zige voorbelasting. Dit geldt met. name voor verzurende ca11p::nenten 
als SOx, NOx, HCl, HF etc. · 
Hiernaast dient tevens aandac:ht te warden besteed aan de gevolgen 
van de emissie van (gehalogeneerde) koolwaterstoffen, koolmonoxide 
e.d. (zie 4.2.1). 

Bij de berekening van de verspreiding in de angeving dient tevens 
rekening te 'NOC'den gehOJden met de invloed van anliggende geb:uwen. 
Daarnaast dient naast de "narmale 11 emissie tevens aandach t te war
den l:esteed aan de gevolgen van kartstaldicp emissies tijdens star
ten en s"tofP!n en tijdens {gedeeltelijke) st.aringen. 

- Een berekening van de caicentrailes op leefmilieu van de ui twarpen 
uit de installatie (zie 4.2.1), dit nede in relatie met normen en 
streefwaarden en reeds aarr.Nezi.ge achtergraidniveau•s. 

- De verspreidingsberekeningen van hoge bronnen z01den ui tgevoerd 
dienen te worden iret algemeen aanvaarde rrodellen, zeals het natio
na.al m:xlel en het lange termijn frequentiedistributie-model. De 
concentraties op leefmilieu kunnen waar relevant warden uitgedrukt 
in contourlijnen van SO-, 95 of 98 percentiel-waarden, alsrrede 99,5 
percentielwaarden ten aanzien van geurhimer. 
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- De verwachte maxirnal.e concentraties op leefniveau bij enerzijds 
zeer geringe windsnelheden van b:i.jv. 1 m/s of variabele wind (oo.
gunstige weersanstandi<jleden) en anderzi jds een windsnelheid van 
ca. 5 m per seconde dienen te wcrden aangegeven. 

- van stof- en geurhinder zai bet nauWkeuric;heidsinterval rroeten war
den venreld. , 

7. 4 Bodem en grandwater 

De volgende pmten verdienen beschrijving: 
- Ontgravingen (verootreinigingsgraad af te voeren grond). 
- Bodernverontreiniging door opslag, door cc:nstructiematerialen en 

door aiderhrudswerkzaarcheden. 
- Welke voorzieningen worden getroffen bij opslag, overslag en an

derszins an uitwarpen naar de 1:odem en het grondwater van slib en 
hulpstoffen te voorkanen dan 'Nel te l::eperken? 

- waar naar toe kunnen in de loop van de gelru:iksduur van de instal
laties reststoffen warden gel:racht ter vei:werking· (nuttige toepas
sing of gecontroleerd storten)? In hceverre kunnen bepaalde frac
ties reststoffen aider het regiElll van de Wet chemische afvalstoffen 
gaan vallen? Hre zal dan vei:wi jdering plaatsvinden? 

- In de startnotitie (p.20) is sprake van groodwa.teronttrekking. Wel
ke anvang hee,ft deze groodwateraittrekking en op welke plaats zal 
deze plaatsvi.nden? Wat kumen hierrcm de rrcgelijke milieu-gevolgen 
zijn? 

7. 5 0ppervlaktewater 

.Beschreven client te warden: 
- De kwantiteiten en kwaliteiten van deelstranen van afvalwater, de 

'!::ie'handeling e..'l de wi jze van l.cBi..'19' daarva"l .. 
- Gevolgen voor de waterkwaliteit nal::d.j het eventuele lozingspunt. 

7.6 Gelui<l\inder 

De volgeme pinten verdienen aanda.cht: 
- O! geluict:ontairen vanweqa de installaties dienen op een kaart te 

warden ingatekend (1:erekende etmaalwaarden). 
- lvt:lge.lijke hin:ier bij niet-rx:rmale omstandigheden client te worden 

msc:hreven, dit alder vermelding van frequentie en tijdsduur. 
- fwt:)gelijke hirx3er dear aan- en a:fvoerverkeer (vermelcling van ver

keersintensiteiten: rooterinq) 
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7.7 wooo- en leefmilieu en veilisjleid 

Ce volgende p.mten verdienen aaroacht: 
- Gevolgen voor de leefte.arheid van t«X:llgebieden en het ge bruik van 

recreatiegebieden <bJr' eventuele luchtverootreiniging, geurhirrler, 
geluicbirrler e.d. 

- Per mogelijke lokatie van de installaties dienen de risico's van 
een rnaximaal geloofwaarclig cngeval te warden aangegeven. 

7. B Natuur-ruimteli jke en cultuur-ruimteli jke aspesten 

7.8.l 

7.8.2 

7.8.3 

De ti jdeli jke en bli jvende gevolgen van bcuw en l:::eheer van de slil:r 
verl::randingsinstallatie voor vegetatie, fauna, levensgemeenschappen 
en landschap moeten warden anschreven en na.der warden 01.dersdleiden 
na.ar hun cx::irzakelljke verl::and (afvalwaterverwijdering, uitstoot van 
gas sen en stof, techni sche infrastructuur, verkeersl:ewegingen, ge
luid, lidlt, visuele aspecten). 

Veg:::tatie en levensgeneensdi.appen 

- In hoeverre wardt vegetatie aangetast of tedreigd? Nelke vegetat.ie
typen betreft het en tot welke og:>ervlakte? 

- Welke invloed kan het project hel::ben op vegetaties en levensgemeen
sdlappen ter plaatse en in de argeving? 

Fauna 

- Gaan bijzaldere bi.otopen voor vogels en andere diersoorten verlo
ren? 

- Welke scorten \tJCrden door de diverse activiteiten geschaad en in 
welke rrate? 

- In hoeverre kan rustverstcring cptreden, bi.jvoorbeeld met betrek
king tot rust- en voedergebi.eden van vogels? 

Landsdi.ap en cultuurhistcrie 

- Welke invloed heeft bet uit te voeren project op de l:::eeldwaarde van 
de raast.e en verdere argeving? Het is wenseli jk dat een teeld wordt 
gegeven van liCBing, maten, massa en versdi.ijningsvonn van gebcuwen 
en ~en in relatie tot de visuele kwaliteit van de omgeving, 
zonodig vanuit karakteristieke pmten in de an;evipg. Tekeningen 
kunnen van l::elang zi jn voor het l:::ecx::irdelen van de landschappeli jke 
gevolgen (dwarsprofielen, luChtfoto's, fotarontage}. 

- Wat is de invloed op cultuurhistarische kenmerken (in aardweten
sdlappelijke en/of. l:x:m.kumige zin) en op archeologisdle waarden? 

- Wat zijn de zic:htl:Barheidslijnen van de~ gedeelten van gebcuwen 
en installaties, gezien varuit het landsdlap? 

- Welke voorzieningen \tJCrden getroffen voor een ir:p!ssing van terrein 
en opstallen in het landsdlap? 
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- In hoeverre kan lichthimer cptreden en welke voarzieningen worden 
in clat qEicht eventueel getroffen? 

8. VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN/VARIANTEN TEN AANZIEi..'1 VAN HET 
MILIEXJ 

8.1 De versdtlllen en overeenkansten van de alternatieven/varianten moe
ten ten aanzien van de milieu-gevolgen duideli jk \..orden gepresen
teerd. Daarbij dienen de milieu-gevolgen te warden vergeleken rret die 
van de ontwikkeling van de l:estaande toestand zaider uitvoering van 
het voarnerren. 

8.2 

8.3 

Welke gangbare rnilieukwal.iteitseisen (narmen, streefwaarden) en uit
gangspunten van bet milieubeleid zi jn daarbi j besdla.i\'Jl'.i? 

Aandacht verdienen de volgemde pmten: 
- Een relatieve voorkeursvolcprde van de alternatieven/varianten per 

milieu-aspect, per selectiecriterium: waar rrogelijk aan de hand va11 
kwantitatieve infcrmatie over effecten, zodat absolute grootte
ordes in het oog zijn te ha.iden. 

- In welke mate de ini.tiatiefnemer zijn doelstellingen denkt te kun
nen verwezenli jken met de voargestelde oplossingen. 

- De kcst.en en ts.ten van de versdli.llende, beschouwde alternatieven 
en ui tvoeringsvarianten, waaraider nadere rnilieubesdlennende maat
regelen, di.enen globaal te warden besc:hreven, dit rrede an de reali
tei tswaarde daarvan in het kader van bet meest rnilieuvriendeli jke 
alternatief (zie 4.6) te kunnen beoordelen. 

9.1 Welke leemten in kennis en infarmatie zijn blijven bestaan en welke 
betekenis mag daaraan warden gehecht voor de resluitvorming? i·1aarcm 

zijn deze leemten en onzekerheden2 .blijven bestaan en van welke 
aard zijn zij? 

2 Onzekerheden en nauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en/of in de 
gebruikte gegevens: andere kwalitatieve en kwantitatieve onzekerheden met 
betrel~g tot de milieu-gevolgen op korte en langere termijn; gebrek aan 
l:ru.ikbare vcorspellingsnethoden. 
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9. 2 Ce vastgestelde leemten in kennis en Cl'lZekerheden kunnen worden ge
zien als onderwerpen van voortgaanie studie. Zij l:Ehoren te worden 
betrokken bi j een in concept cp te stellen evaluatie-prograrnna van de 
daadwerkeli jk optredende gevolgen voar het milieu in de realisatie
en gebru.iksfase. In het MER kunnen reeds de aandachtspunten in di t 
kader worden aangegeven, dus oc:k voordat de uiteimelijke keuze uit 
de alternatieven is gemaakt. Oc:k kan warden aangegeven hoe organisa
torisch zeker zal warden gesteld, dat te zijner tijd tijdens de ba.lw, 
de aanleg en het gebruik van de installaties de bescherrning van het 
milieu de volle aandacht krijgt. Daartoe za.i mede een sd1ets van een 
rrcgeli jk systeem van milieukwal.iteitsbewaking (luchtemissies en -im
missies, waterkwaliteit, veranderingen in bepaalde faurapopulaties en 
vegetaties) en van de werkelijk q>tredende milieu-effecten dienen te 
warden gegeven. Tevens verdient aandacht welke IT'aatregelen kunnen 
warden genaren als bepaalde gestelde milieu-specif icaties, die ge
volgd worden rret behulp van ''r!atl. taring" of anderszins (bi jvoorbeeld 
visuele inspectie), niet \.'JOrden gehaald of oversd'l.reden. Deze nazorg 
kan ook betrekking hebben op de evaluatie van de effectiviteit van 
getrof fen voorzieningen. 

10. VORM EN PRESElf.mTIE VAN HE:!' ~ 

10.1 Het MER kan een cp zidl zelf staand document zijn of een onderdeel 
van de vergunningsaanvragen (bijv. bijlage). Het zal steeds wel dui
delijk afzaiderlijk herkentaar nceten zijn. Oit kan o. a. warden be
reik.t ckxr een behandeling in hoofdst:ukken volgens de systematiek van 
artikel 41 j van de Wet algerrene l::epalingen milieuhygi&e. 

10.2 Onderbouwende informatie kan in bijlagen of werkdocumenten warden 
opgenamn. Hoewel deze 11techniscne 11 dccumenten cnderdeel van het MER 
behoren te zijn, kan de verspreiding beperkt zijn (alleen op aan
vraag). 

10.3 In het MER moeten keuze-elementen die bepalend zijn geweest bij de 
opstelling duideli jk naar vcren warden gebracht. 
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In de sarrenvatting zal kart en overzidltelijk de kern van de hoofd
tekst van het MER bereikl:'aar en tegrijpelijk rooeten warden gemaakt. 
Met arx!ere \<JOOrden, deze als zodanigherkenbare samenvatting client do 
milieu-punten te bevatten die bi j de ui teirrleli jke l:esluitvorming 
rooeten wc:te'den ~n. De cnderlinge verschillen van de aJ.ternatie
ven/varianten dienen daarbi j waar m::>geli jk kwantitatief, of anders 
kwali tatief zo 9'.'9d m:>geli jk verifieertaar c;etypeerd te warden (even
tueel toegelicht net Mn af neer overzidltstabellen, kaarten 9£ f igu
ren). De voorgenanen activiteit, de eigen voarkeur van de initiatief
nerner uit de mogelijke oplossingen, ZCll daarbij (duidelijk) gerroti
veerd rooeten warden aan9!geven. 
Ock verdi.enen belangrijke, resterende leemten in kennis en informatie 
vennelding in Ci! samenvatting. 
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BIJLAGE l 

BEKENDMAKING IN DE STAATSCOURANT 135 VAN VRIJDAG 17 JULI L987 

Noord-Brabant • 
K1nnisg1ving mi/iftl~ff«trappartag• 
slibw:rbranding Oost·Brabant. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Bra
bant en de dagelijkse besturen van de 
watenchappen De Aa, De Dommel en 
De Maaskant maken het volgende 
bekend. 
De watenchappen Aa, Dommel en 
Maaskant hebben een zogenaamdo 
'stannotitie' ingediend als eente stap in 
een procedure die moet leiden tot het 
opstellen van een milieu-eft'ectrapport 
voor een verbrandingsinstaJlatie voor 
zuiveringsslib. Over de mogelijkheid 
van vestiging van een dergelijke 
verbrandingsinstallatie hebben 
besprek.ingen plaatsgehad met de 
besturen van de gemeente Uden, de 
gemeente Llth en het industrieschap 
Ekkenrijt (gemeente Son en Breugel). 
Deze besprekingcn hebben ertoe 
geleic(, dat de in die gemeenten gelegen 
beoogde locatics in het onderzaek voor 
het milieu·eft'ectrapport (MER) kunnen 
worden betrokken. 
Het MER is bcdoeld om de gevolgen 
van een voorgenomen activiteit (hier 
een slibverbrandingsinstallatie) voor 
het rysieke milieu zichtbaar to maken. 
Het MER zal moeten dienen voor de 
onderbouwing van de te.zijner tijd voor 
deze inrichting in te dienen aanvragen 
om vergunningen ingevolge de 
Afvalstoff'enwet en de Wet verontreini
gina oppervlaktewateren. Genoemde 
stannotitie geeft in grate lijnen aan wat 
initiatiefoemen van plan zijn te gaan 
ondernemen. 
De startnotitie heeft betrekking op: 
a. de slibontvangst; 
b. de slibv66rdraging; 
c. de slibverbranding; 
d. de roakgasreiniging; 
e. de arvoer van rcststotfen. 
Naar aanleiding van de startnatitie 
moeten richtlijnen warden apgesteld. 
In deze richtlijnen wordt aangegeven 
wat het door de initiatiernemen op te 
stellen MER za1 moeten inhouden. 

Gevolggevend aan het bepuJde in 
artitel 41 n; lid J van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygil!ne stellen wij 
hierbij een ieder in de gelegenheid 
opmerkingen te maken over te geven 
richtlijnen. De startnotitie ligt daartoe 
met ingang van maandag 20 juli 1987 
gedurende 8 weten ter inzage op de 
gebruikelijke plaatsen en tijden in de 
gemeenten Aarle-Rixtel, Beek en 
Dank. Berghern. Best, Boekel, Baxtel, 
Eindhoven, Erp, Oetren, Oemen, 
Heesch, Heeswijk·Dinther, Helmond, 
Llempde, Lleshout, Lith, Megen, Mill, 
Nistelrode, Nuenen, Nuland, Oirschot, 
Oss, Ravenstein, Rosmalen, Schaijk, 
Son en Breugel, Sint-Oedenrode, Uden, 
Veghel, Veldhoven, Wanroij en Zeeland 
en in de Geldene gemeenten Ochten, 
Heerewaarden, Tiel, Waardenburg, 
Druten, Wijchen en Bencden Leeuwen. 
Opmerltingen moeten v66r maandag 14 
september u. schriftelijk worden 
ingezonden aan: Gedeputeerde Staten 
van Noord·Brabant, Brabantlaan I, 
5216 TV 's-Hertogenboscb. onder 
vermelding van ons kenmerk 7706 AP. 
Degene die opmerltingen inzendt. lean 
venoeken zijn penoonlijke gegevens 
niet bekend te maken. Voor de gaede 
orde merken wij nag op dat in deze 
fase slechts opmerkingen kunnen 
wordeft gemaakt·betreft'ende de aan 
initiatiefnemen te geven richtlijnen 
voor het opstellen van het MER. 
Bezwaren tegen de voorgenamen 
activiteit kunnen nu nog niet warden 
ingcdiend. 
Het MER za1 te zijner tijd tegelijt met 
de aanvraaen om vergunningen 
ingevolge do Afvalstoffenwet en de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren ter 
inzage warden gelegd. Dan kunnen 
opmerkingen naar aanleiding van het 
MER en bezwaren tegen de aanvragen 
worden ingebracht. . 
·,. H1rtogmbmdr, Ou 1n Boxttl, 8 ju/I 
1987. 
G1d1puturd1 Statrn m th da1•lijks1 
b1stunn. WJOmtHmd. 



BIJ'LAGE 2 

.. ~~ Provincie 
~ Noord-Brabant 
Dienst Waterstaat, Milleu en Vervoer 

Ons kenmerk: 
Uw kenmerk: 
Aldellng 
Ooorkiesnr. 
Bijlagen 
Oalum 
Onderwerp 

7706 AP 

BDM 
812293 
2 
14 juli 1987 
Milieu-e!fectrapportaqe 
slibverbrandinq Oost-Brabant. 

Provtnclehuls 
Brablnllun 1 

Coff•lpOndentie-ldres: 
PostbuS 90151, 5200 MC 's·HerlOQenlloSCh 

Tete1111:073·141115 Tatea:50796 

telefoon 073·812812 

De Commiasie voor de 
Milieu-effectrapportaqe 
Postbua 2345 
3500 GH UTRECHT 

Verzonder 

l .6 JUL/ 1987 

' ~ 
\[@\~ 

lngekcmen: 

Nt.: 

Oostler. 

Geachte commisaie, 

Ter voldoeninq aan het bepaalde in de artikelen 411 en 41n van de 
Wet alqemene bepalinqen lllilieuqyqilne doen wij u hierbij, mede 
namens de daqelijkse besturen van.de waterschappen De Aa, De Dommel 
en De Maaakant toekomen een exemplaar van de startnotitie inzake 
de milieu-effectrapportaqe voor een verbrandinqsinstallatie voor 
zuiveringsslib. 
Deze notitie hebben wij .op 2 juli j. l. ontvanqen van de voorzitter 
van de Beqeleidin9scollllllissie central• slibverbrandinq te Boxtel. 

Van de ontvan9st v&n de atartnotitie zullen wij op 17 juii a.s. 
mededelinq doen in de daqhl.adpers en in de Nederlandse Staatscourant. 
Een exemplaar van de daartoe strekkende kennisqevinq treft u hierbij 
aan. 

Wij verzoeken u ons. te adviseren over de te qeven richtlijnen inzake 
de inhoud van het milieu-effect·rapport. • 
Voor de· qoede orde. tekenen wij hierbij noq aan dat het milie~ffect
rapport zal moeten dienen voor de onderbouwinq van door initiatief
nemers in te dienen aanvraqen om verqunnin9en inqevolqe de Afvalstof
fenwet en de Wet vero~treiniqinq oppervlaktewateren. 

·r 
Commleste YOOI' de'-..... 

mtlleu .. ttec:trapportage 

.1 7 JUU 1987 

s-:rs--~ 
Jt.18-\'1 

-ue 
name 
het 

~teerde Sitaten van Noord-Brabant, 
ns "ti z.e, _.. .. . ···c· ........ 

ir. c. Koorenneef. 

Bankrtlall•: NM8rekenlngnt.S7.45.60.043. Rlbolllllkreklnlngnt.10.10.51 .414. Polttlenlcrw.107017St.n.v.Pr0¥inc:ie~Btlblnl 
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Opnerkingen R'O!t.en vOOr rraancia9 14 septerrber a.s. schriftelijk worden 
in9ezonden aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 
5216 'IV 's-Hertogenbosch, onder vemelding van ons kenmerlc 7706 AP. 

Deqe."le die op;erkinqen inzendt, kan verzoeken zijn persoc.nlijke gegever.s 
niet bekend te !Mken. 
Voor de goede orde nerken 'Wij nog op dat in deze fase· slechts opnerkingen 
kunnen worden genaakt betreffende de aan init:iat efnemers te 9ev.,n 
richtlijnen voor het opstellen van het MER. 
BeZ'Wa.ren tegen de voorgenomen activiteit kunne.n nu nog niet worden 
ingediend. 
Het MER zal te zijner tijd tegelijk n-et de !l.3llVragen an 'lel"91JMin991 
ingevolge de Afvalstoffell\\et en de Wet verontreiniging oppervlalctewateren 
ter inzage "'«>rden gelegd. 
Dan kunnen opnerkingen naar a.anleidi.ng van het HE:R en bezwaren tegen· 
de aanvraqen worden .izlgebracht. 

's-Hertogenbosch, oss en Boxtel 

14 juli 1987, 

Cedeputeerde Staten en de dagelijkse 
besturen, voomoem:!. 

• 



·i 
I 

l 
.j 

I 

., 

i ' 
:.1 

I 

l 
l 

·.1 

~ 

·, 

· I 

-~ 
j 

. J 

J<ennisqevinc; milieu-effectrapportaqe slibverbrandinq Ck>st-Brabant 

Gedeputeerde Staten van ~rd-Brabant en de daqelijlcse besturen van 
.de waterschapPen De J>.a, De Cc:rmel eii De Maaskant maken het volc;iende 
bekend. 

De waterschappen Aa, Ilalr.el en Maaskant hebben een ZOC]enaam:le "start
notitie" i.nqediend als eerste stap in een procedure die ~t leiden 
tot het opstallen ..-an een milieu-ef fectrapport voor een verbrandings
i.nstallatie voor zuiverinqssli.b. 
Over de no;elijkheid van vestiginq van een derqelijke verbrandin95-
insta'l.latie hebben besprekin(jen plaatsgehad net de besturen van de 
geneente Uden, de ger:eente Lith en het industrieschap Elclcersrijt 

· (ger.eente Son en BrelJ9ell • 
Oeze besprekingen hebben ertoe geleid, dat de i.n dieqeneenten 
geleqen beoogde locaties in het aiderzoek voor het milieu-effectraR'C)rt 
(MERI kwmen 'toCrden betrokken. 

Het MER is bedoeld ar. de ge'1clqen van een vcorqenaien .~ctiviteit (hier 
een slibverbrandinqsi."lstallatiel voor het fysieke milieu zichtbaar te 
maken. 

Het MER zal iroete.., dienen voor de aiderbouwing va.., de te zijner tijd 
voor deze·inrichtinq in te dienen aanvragen a:1 vergunn.i.ngen inqevclqe · 
de Afvalstoffenwet er: de Wet verontreiniging oppervlaktewa:;eren. 
Cenoer.de startnotitie geeft in grote lijnen aan ..:at initiatiefneners 
..-an plan zijn te qaar. ondernenen. • 

De startnotitie.heeft betrekl<ing op: 
a. de sl.ibcntvanqst 
b. de sli.bv66rdrcqi.'"lq 
c. de sli.bverbranl!i."I~ 
d. de rook(}asrei.niqin9 
e. de afvoer var. reststoffen 

Naar aanleidJ.n9 van ce startnotitie rroeten richtlijnen worden opgesteld. 
In deze richUi j nen loOrdt aangeqeven -..at het door de initiatiefneners op 
te stellen MER zal nceten inhouden. 

Cevolgqevend aan het bepaalde in artikel 41n , lid 3 van de Wet al~ 
bep.Jlingen mil1euh)'9ifne stellen wij hierbij een ieder in de 9elegenhei d 
opnerkinqen te ITU:en over t.e geven richtlijnen. 
De startnOtitie li9t. daartoe n:et ingang van maandag 20 jull 1987 (}edurende 
8 '4ken tar inzaqe op de gebruikelij'ke plaatsen en tijden in de geneenten 
Aarle-Rixtel, Beek en D:nk, Berqh!!m, Best, Boekel, Bc»ctel, EindhO\len, Erp, 
Ceffen, Ganert, Heese±, Heeswijk-Dinther, He.l.rrax!, t.ienpde, Lieshoot, 
t.ith, Meqan, Hill, Nistelrode, NUenen, Nulard, Oirschot, oss, Ravenstein, 
Rosrralen, Schaijk , Son en Breugel, Sint-oedenro:Je, Uden, Veghel, Veldhoven, 
Wilnreij , en zeeland en in de Gelderse 9eneenten O::hten, Heerewaarden, 
Tiel, ~. Oruten, Wijchen en Beneden Leeuwen 
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BIJIAGE 3 

samenstelling van de werkgroeP van de camrl.ssie 

De werkgroep van de Ccmni.ssie voar de milieu-eff ectrappartage die het cnderha

vige advies voar ridltlijnen voar de inhood van het milieu-effectrapport inza

ke de verl:randing van zuiveringsslib Oest-Brabant heeft opgesteld, staat ender 

voarzittersdlap van drs. H.G. ONerkerk. 

In de werkgroep hebten voarts zitting: 

- ir. A.a. Dirkzwager, wc:nende ta Islystad (adviseur) 

- ing. A.J. Dragt, wc:nende ta Leusden (adviseur) 

- mw. ir. L.E. Duvoart-van Engers, wcneme ta Arrersfcort (adviseur) 

- w.A.s. van Meel, waiende ta Zwolle 

ir. R. I. Sei jffers is als secretaris van de werkgroep opgetreden. 



.r -·~ . ~ -·· . -·-· .... · .... : ·-~· .. ,.,, -- ·· .. - .. ·-· .. : . .:...~, : . ........ _- ..... ·:·-

BLJ'IAGE 4 

LIJsr VAN INSPRAA.KRFACl'IES OP DE Sl'AR'INCYI'ITIE 

Nr. Da.tun Persooo of instantie 

1. 310787 Areeidsinspectie, 2e di.strict, Breda 
2. 240887 Directeur Landbcuw, Natuur en Openluchtreoreatie 

in Noard-Brabant, Tilburg 
3. 110987 Stichting Brabantse Milieufederatie, Tilb.lrg 

Datum van 
ontvangst 
Ci.e m.e.r. 

100987 

100987 
210987 




