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I Probleemstelling, doel, beleldskader en beslulten 

1.1 Probleemstelllng en doel 

lnleldlng 
De reglonale stortplaats •splnder" te Tllburg Is In beheer van het 
Samenwerkingsverband Midden-Brabant (SMB). Op basis van het 
huldige en geprognotiseerde afvalaanbod zal de stortcapaclteit in 1996 
benut zijn. Hoewel het landelijk en provinciaal afvalstoffenbeleid Is 
gerlcht op het minlmaliseren van de te storten hoeveelheden afval door 
preventie, hergebrulk en verbranding, zal oak na 1996 stortcapaciteit 
In Midden-Brabant nodig zljn. 

Het SMB wil de nieuwe stortcapaciteit realiseren blnnen de huldige 
stortplaats. Daarbij kunnen tevens gedeelten van Spinder die niet 
voldoen aan de !BC-criteria warden aangepast. Bij de uitbreiding van 
de capacitelt Is oak voorzlen In het storten van chemische afvalstof
fen van de C3- en C4-categorie. 

Ten behoeve van de vergunnlngsaanvragen In het kader van de Wet 
verontreinlglng oppervlaktewateren en Afvalstoffenwet en onthefflngs
aanvragen in het kader van de Wet chemlsche afvalstoffen Is de 
opstelllng van een mllieu-effectrapport (MER) vereist. 

Tijdens het opstellen van daze MER is de voorgenomen activitelt ten 
opzlchte van de Startnotitle en de Rlchtlijnen voor de lnhoud van het 
MER gewijzlgd. De wijzigingen zijn voortgekomen uit keuzes die de 
lnitlatlefnemer - het SMB - gemaakt heeft voor een betere mllieuhygieni
sche inrlchting en beheer van de herlngerichte stortplaats. Bij de 
voorgenomen activiteit Is uitgegaan van het ontgraven van afval van 
Spinder II en het zonder tussenafdichtlng storten op Spinder I, die 
gedeeltelljk is voorzlen van onderafdichting, en het realiseren van een 
of twee monodeponieen voor chroomhoudend afval ult de leerindustrie. 
De genoemde deellocaties zijn op figuur I aangegeven. 

Op basis van de resultaten van de proefafgravingen van Spinder II is 
gekozen Splnder I te voorzien van een bovenafdlchting, alvorens het 
afval van Spinder II wordt gestort. Dit komt overeen met het uitvoe
rlngsalternatlef B ult de Richtlijnen voor de lnhoud van het MER. Het 
uitvoerlngsalternatlef B Is aangehouden blj het voorkeursalternatief. Om 
begripsverwarrlng te voorkomen is de voorgenomen activiteit in daze 
MER steeds voorkeursalternatief genoemd. 

In alle alternatieven is voorts uitgegaan van een compartlment voor 
C3-afvalstoffen bulten de huldige inrlchtlng In plaats van twee mono
deponleen voor alleen vast en slibachtlg chroomhoudend afval. Deze 
wljzlging Is ontstaan doordat het gemengd verwerken van het 
chroomhoudend afval mllleuhyglenische voordelen heeft en hergebruik 
van het vaste chroomhoudende afval, neg zeer onzeker Is, en doordat 
het beleld ten aanzien van chemische afvalstoffen er In de loop van 
1992 op Is gerlcht dat de C3- en C4-afvalstoffen op reglonale IBC-
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stortplaatsen moeten kunnen warden verwerkt. De C3-afvalstoffen 
komen daarbl} In een afzondertl}k compartlment. 

Voorts is In de startnotltle (d.d. februari 1990) ultgegaan van een 
minimum lnschattlng van de bergingscapacltelt (van ca. 4.400.000 m3

), 

waarblj Is ultgegaan van een beperkte elndhoogte. Op basis van een 
nadere analyse Is gebleken dat bij het zoeken naar een optlmaal 
gebrulk van de rulmte een bergingscapacltelt van ca. 9.000.000 m3 als 
mllleuhygienisch en landschappelljk verantwoord kan warden be
schouwd. Op daze wljze Is het mogelljk gebleken een grotere 
berglngscapacltelt te reallseren uitgaande van een gelijkblijvend 
rulmtebeslag. 

Probleemstelllng 
Blnnen het gabled van het SMB voorzlet de stortplaats Splnder nag 
In stortcapacltelt tot In 1996. Ondanks inspannlngen op het gebied 
van hergebruik en preventle zal daarna nleuwe stortcapaclteit nodig 
zljn. Dit omvat eveneens stortcapaciteit voor C3- en C4-afvalstoffen. 
Daarnaast voldoen gedeelten van de stortplaats niet aan de IBC
criteria volgens de Rlchtlljn Gecontroleerd Storten (1985) en het 
ontwerp-Stortbeslult (mel 1990). 

Dael 
Het doel van de voorgenomen activltelt Is het reallseren van stortca
pacltelt blnnen de grenzen van de huidlge stortplaats met een 
maxlmale benuttlng van daze locatle om het rulmtebeslag voor 
afvalverwerklng zo klein mogelljk te houden. Dlt wordt gecombineerd 
met het inrlchten van een apart compartlment voor C3-afvalstoffen 
bulten de huidlge terreingrens. Tevens is de doelstelllng een mllleu
hyglenische verbeterlng van de locatie door deelgebieden die nlet aan 
de IBC-crlteria voldoen te saneren of te beheersen. 

1.2 Beleidskader 

Ten aanzlen van het natlonale en provinciale beleid zljn geraadpleegd: 
- Notitie Preventie en Hergebruik (VAOM 1988); 

Notitie Afvalstoffenbeleid (VAOM 1990); 
Nationaal Mllleubeleidsplan (NMP, 1989); 
Nationaal Mllieubeleldsplan Plus (NMP-plus, 1990); 
Nota V2000 (VROM, 1991); 
Rapport L.andelljke Coordlnatie Commlssle Afvalbeleld (LCCA, jull 
1989); 
Samenwerklngsovereenkomst afvalverwljderlng IPO, VROM, VNG (6 
jull 1990); 
Concept-notltle •eategorle-indellng te storten afvalstoffen - grens
waarden" (VROM, januarl 1992); 
Tweede Provlnclaal Afvalstoffenplan Noord-Brabant 1989-1994 (PAP 
11); 
Concept-Bedrljfsafvalstoffenplan Noord-Brabant (november 1991); 
Concept-Stortplaatsenplan (oktober 1991); 
Provinciaal plan Bouw- en Sloopafval; 
Provlnclaal Autowrakkenplan; 
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- Provlnclaal zulveringssllbplan (oktober 1987); 
- Baggerspeclenota (november 1991); 
- Provlnclaal Mllieubeleldsplan Noord-Brabant (1990); 
- Afvalverwljdering 1990, Elndrapport (Afvalsturlng Brabant NV); 
- Grondwaterbeschermlngsplan Noord-Brabant; 
- Derde Nota Waterhulshoudlng; 
- Werken aan water, provlnciaal Waterhulshoudlngsplan (1990); 
- Waterkwallteltsplan Noord-Brabant; 
- Beleldsnotltle •Atvalproblematiek afvalstortplaatsen" (Waterschap· de 

Dommel, januari 1989); 
- Streekplan Midden- en Oost-Brabant (1985); 
- Ontwerp-Streekplan Noord-Brabant (september 1991); 
- Ontwerp-Natuurbeleldsplan Noord-Brabant (september 1991). 

Afvalstoftenbeleld 
Het rljksbeleld zoals vastgelegd In NMP en NMP-plus Is gerlcht op hat 
verteggen van het accent van storten van afval naar meer preventie en 
hergebrulk. Daarbij geldt dat stortcapacltelt moet blljven bestaan voor 
nlet anders te verwerken afvalstoffen en reslduen. Deze capacltelt is 
eveneens nodlg voor de nog steeds groelende afvalstroom en het 
terugdringen van de export van afval. In dlt verband moeten reglonale 
stortplaatsen ook het chemisch afval uit de C3- en C4-categorle gaan 
ontvangen. 

De resultaten van de studle van het LCCA heeft geleld tot het lnstellen 
van vljf grote reglo's in Nederland, waarblnnen de afvalverwljderlng 
doelmatig en mllleuhyglAnlsch verantwoord geregeld dlent te worden. 
Noord-Brabant vormt hlervoor met Zeeland en Limburg het Reglonaal 
Overlegorgaan Afvalverwerklng Zuid. 

In het PAP II zljn de beleldsvlsles van 1989 geconcretlseerd. Hlerln Is 
gekozen voor een grootschalige verwerklng met als hoofdelementen het 
composteren van GFT-afval over enkele nader te bepalen locatles, het 
bevorderen van hergebruik en preventle en het verbranden van de 
brandbare fractle op het lndustrieterrein Moerdljk. Voor de ultvoering 
en coordlnatle van het PAP II Is de Afvalsturlng Brabant NV opgerlcht. 
Door het ultvoeren van studies, slulten van contracten met aanbleders 
en verwerkers, uitvoeren van inspecties, ontwlkkelen van inltlatieven bij 
knelpunten en registratle moet daze NV de afvalverwerklng in Noord
Brabant doelmatig Iatan verlopen. Het na 1989 evoluerende rljks- en 
provlnciale beleld is voorts In de ultwerkingsplannen van PAP II verder 
gestalte gegeven. 

De stortplaats Spinder Is In PAP II als zodanlg aangewezen. Blj daze 
MER Is voorts rekenlng gehouden met de consequentles van de 
verschlllende ultwerkingsplannen voor de lnrlchting, exploltatie en 
beheer van Splnder. 

Be!eld SMB 
Het beleld van het SMB slult aan blj het provlnclaal beleld. Dlt houdt 
onder meer in dat het SMB moet zorg dragen voor voldoende 
stortcapacltelt tot minlmaal 2005 (concept-Stortplaatsenplan). Voorts 
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zljn enkele maatregelen getroffen om het hergebrulk te stimuleren, 
zeals ondersteunlng, lnvoeren GFT-verwljdering, composteren van 
groenafval op Splnder, lnspannlngen voor het lnzamelen van land
bouwplastlc, koelkasten en KCA en voeren van een stomarlevenbeleid 
die mede tot hergebrulk moet stlmuleren. Een verglstlngsfabrlek voor 
GFT -afval zal In opdracht van SMB warden gebouwd naast de 
stortlocatle Splnder. 

OVerlg beleld 
Geconcludeerd wordt dat het voorkeursalternatlef nlet strljdlg Is met 
de overlge beleldsplannen. Dlt Is met name van belang op het gabled 
van bodembeschenning, waterhuishoudlng en -kwalltelt en rulmtell)ke 
aspecten. In de omgevlng van Spinder llgt geen grondwaterbescher
mlngsgebled. 
De nabij gelegen waterpartljen Plakkeven en Lelkeven hebben In het 
waterhulshoudingsplan de functie natuur. Het Blauwe Meer heeft de 
functie zwemwater. Blj deze MER is hleraan aandacht geschonken. De 
stortplaats conflicteert niet met het Ontwerp-Streekplan en de daarin 
opgenomen Ecologlsche/Groene Hoofdstructuur. 

1.3 Besluiten 

Te nemen beslulten 
Het MER Is opgesteld voor de aanvragen van vergunnlngen In het 
kader van de Afvalstoffenwet (Aw) en Wet verontrelnlglng oppervlak
tewateren ~o) en onthefflng In het kader van de Wet chemlsche 
afvalstoffen (Wea). De bevoegde gezagen In deze zljn de Provincie 
Noord-Brabant (Aw), het Waterschap de Dommel ~o) en het 
Mlnlsterie van VROM (Wea). 

Het huldlge bestemmingsplan Splnder zal door de gemeenten Loon 
op Zand en Tllburg moeten worden herzlen. Daarnaast zijn blj de 
gemeente Tilburg bouw- en kapvergunnlngen nodlg. Het SMB zal nag 
beslulten moeten nemen over de reallsatle, acceptatlebeleld, stortvoor
schrlften e.d. 

Genomen en In voorbereldlnq zl!nde beslulten 
De volgende wettelijk geregelde beslulten zijn voor de huidlge 
stortplaats genomen: 
- Vergunnlng Aw, mei 1988; 
- Ultspraak Raad van State, Juli 1989; 
- Ontheffing Wea, februarl 1991 ; 
- Bestemmlngsplan, 1988. 

In het algemeen zljn voorts de volgende overheldsbeslulten van belang: 
- Ontwerp-Stortbeslult bodembeschermlng, mel 1990, lnhoudende 

voorschrlften voor lnrichtlng, exploltatie, beheer, controle en nazorg 
blj het storten van afvalstoffen. Naar verwachtlng zal het Stortbeslult 
In januarl 1993 van kracht warden; 

- Beslult aanwljzlngen chemlsche afvalstoffen (BACA, Juli 1991); 
- Wet Geluldhinder; 
- Wet Luchtverontreinlglng. 
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II Bestaande mllleusltuatie en autonome ontwlkkellng 

11.1 Beschrljvlng locatie en omgeving 

De stortplaats Splnder Is gelegen ten noorden van de woonbebouwlng 
van Tllburg (op circa 1 kilometer afstand) en ten oosten van de 
provlnclale wag A 261 Tilburg-Loon op Zand. De stortplaats wordt 
ontsloten via de Loonsche Heldeweg (zle flguur I). 
De stortplaats zelf Is verdeeld In drle deelgebleden Splnder I, Splnder 
II en Splnder Ill. Direct aan de oostkant grenst de Afvalwaterrelnlglngs
!nstallatie Tllburg-Noord (AWRI Tllburg-Noord). Aan de noord-oostkant 
grenzen berglngsbasslns van de AWRI. Aan de noordzljde van de 
stortlocatie Is op circa 500 meter afstand de recreatle- en zandwin
nlngsplas het Blauwe Meer en het Plakkeven gelegen. Op circa 500 
meter ten westen van de locatle llgt het Leikeven. Direct ten oosten 
van de A 261 zljn de zogenaamde voormalige vloeivelden gelegen. Ten 
noorden en westen van de locatie grenzen landbouwgebleden. Direct 
ten zuiden van de locatie Is het bos- en heidegebled Lepelaerezand en 
het bosgebled de Mast gelegen. 

11.2 Bodem en grondwater 

Grondwaterkwalltelt 

Geohydrologische opbouw 
Voor geohydrologische effecten In het studlegebled van de stortloca
tie zijn de deklaag (0-10 m-mv, bestaande ult een complex fijne zanden 
en leemlagen) en het eerste watervoerend pakket (10-50 m-mv 
bestaande ult grlndhoudende zanden) van belang. Onder dlt pakket is 
een scheldende laag gelegen van 60 m dlkte (50-110 m-mv bestaande 
ult grove grindhoudende zanden afgewlsseld door klellagen). Onder 
deze scheldende laag bevlnden zlch het tweede en derde watervoerend 
pakket. Ten oosten van de locatle Is een waterscheldlng gelegen 
tussen de stroomgebleden van de Donge en de Zandleij. De water
scheidlng In de deklaag en het eerste watervoerend pakket zljn 
gelegen op ca. 1 km ten oosten van de locatle. De stromlngsrichting 
van het grondwater ter plekke van de locatle Splnder In de deklaag en 
het eerste watervoerend pakket zijn noordwestelljk gericht. De 
horlzontale stromlngssnelheld In het ondiepe grondwater en het eerste 
watervoerend pakket bedragen respectievelljk ca. 10-30 m/j en 10-70 
m/j. Door grondwateronttrekklngen ult met name het tweede en derde 
watervoerend pakket Is er In het gebled een lnzljgsltuatie. De verticale 
grondwaterstromlngssnelheld van de deklaag naar het eerste watervoe
rend pakket bedraagt ca. 0,4 m/j; de vertlcale snelheld van hat eerste 
naar het tweede en derde watervoerend pakket bedraagt ca. 0, 15 m/j. 
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Deklaag en freat/sche grondwaterstroming 
De bovengrond van de deklaag bestaat ult zogenaamde "ultgespoel
de" zandlge gronden met lfzerbandjes en lfzerhuldjes (zogenaamde 
humuspodzolgronden). 
Het maalveld van de locatle Is gelegen op ca. 12 m +NAP In het 
zuldoosten en ca. 1 O m +NAP In het noordwesten van de stortloca
tle Splnder. 
De laagste grondwaterstanden (LG) van het freatlsch grondwater 
bedragen ca. 8,5 +NAP In het zuldoosten van de stortlocatie Spinder 
en ca. 7,5 m +NAP In het noordwesten. De hoogste grondwa
terstanden (HG) In het freatlsch grondwater bedragen ca. 10,5 m 
+NAP In het zuldoosten tot 9,5 m +NAP In het noordwesten. Op de 
locatle worden de valgende grandwatertrappen aangetroffen. Grond
watertrap VII op de oost- en zuldrand van de stortplaats met een GHG 
diaper dan 80 cm-mv en een GLG diaper dan 160 cm-mv. Aan de 
noard- en westzljde kamt grandwatertrap V voor met een GHG hoger 
dan 40 cm-mv en een GLG hoger dan 120 cm-mv en overwegend 
grandwatertrap VI voor met een GHG tussen 40 en 80 cm-mv en een 
GLG van diaper dan 120 cm-mv. 

Grondwaterdralnage Splnder I en Splnder II 
De hoogten van het grondwaterdrainagesysteem onder Splnder I en 
II zijn gelegen tussen NAP +9,0 m en NAP +8,0 m. Het afmaalpell 
blj Spinder I en II llgt tussen ca. 8,6 m +NAP en ca. 8,2 m +NAP. 
Deze haogten llggen boven de laagste grandwaterstanden. De 
grondwaterdralnage onder Splnder I en II ligt wel lager dan het 
gemiddelde van de laagste en haogste grondwaterstand van het 
freatisch grondwater. Hierdoor zal In de zomersltuatie de werking van 
het dralnagesysteem voor het ondervangen van percolaat gerlng of 
nlhil zijn. Percalaat zal dan in het freatisch grondwater inflltreren en 
het ondiepe grondwater verontrelnlgen. In de wlntersltuatie zal het 
grandwaterdrainagesysteem voor een kwelsltuatie zargen en het 
inflltrerend percalaat verwijderen. 
De bemalingspeilen van Splnder I en Spinder II evenals de vermin
derde grondwateraanvulling onder Splnder lelden nlet tot grondwater
standsvertaglngen in de dlrecte omgeving van Splnder. Verdrogings
effecten en landbouwschade treden In de huldlge sltuatle nlet op. 

Grondwatertransport verontrelnlgingen 
Als gevolg van dlchtheldsverschlllen tussen het lnflltrerend percolaat 
en het grondwater kan dlchtheldsstromlng ontstaan. Omdat de 
haeveelheld lnflltrerend percolaat veel ktelner Is dan de hoeveelheld 
langsstramend grondwater, zal het dlchtheldsverschll en hlermee 
dlchtheldsstramlng snel warden apgeheven. Het effect van dlcht
heidsstramlng Is verwaar1oosbaar. Als gevolg van dlspersle versprel
den apgeloste stoffen zlch zowel In de lengterlchtlng Oongltudlnaal) 
als loodrecht (transversaal) op de stromlngsrlchtlng van het grond
water. De oorzaak hlervoor Is de porlenstructuur en aanwezige 
gelaagdheld van de ondergrond. 
Ult dlspersleberekenlngen blljkt dat ander Splnder alleen de deklaag 
en het 1 e watervoerend pakket bij lnflltratle van . percolaat vanult de 
start kunnen warden verontrelnlgd. Ult bavenstaande, en het felt dat 
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de horlzontale stromingscomponent In het eerste watervoerend pakket 
veal grater Is dan de verticale stromlngscomponent, volgt dat alleen de 
deklaag en hat 1 e watervoerende pakket voor het mogelijke versprei
dlngsbeeld van verontrelnlgingen van belang zljn. 

Monitoring en lnterceptie grondwaterverontreln/gingen 
lndlen echter verontrelnlgd grondwater ender Splnder I en II door 
grondwatertransport In het direct benedenstrooms de stortlocatie 
gelegen monltorlngssysteem wordt gesignaleerd, wordt het verontrei
nigd grondwater verwijderd door interceptiebronnen (dlt is een vertlcale 
grondwateronttrekklngssysteem). Hlerdoor zal benedenstrooms de 
stortplaats de grondwaterkwalltelt niet negatief warden be"invloed. In 
hat westelljk aan het start grenzende landbouwgebied treedt bij 
lnwerkingtreding van lnterceptlebronnen over een strook van in totaal 
ca. 3 ha een grondwaterstandsdaling op van 5 a 15 cm. Daze daling 
kan een geringe droogteschade voor de landbouw veroorzaken. In het 
overige landbouwareaal (daling kleiner dan 5 cm) wordt geen droogte
schade verwacht. De werking van deze interceptiebronnen ten westen 
van Spinder I hebben geen lnvloed op het waterpeil van het Leikeven. 

Effecten op Leikeven 
Het Lelkeven Is benedenstrooms van Splnder gelegen. Doordat het 
Leikeven min of meer In een topograflsche diepte Is gelegen, is er tar 
plekke sprake van een kwelsltuatie in natte perloden. Percolaatwater 
dat lnfiltreert en niet door grondwatersanerlng wordt verwijderd zal 
waarschljnlijk voordat het Lelkeven Is berelkt aan de dag zljn getreden 
In de watertopen of weggezijgd zijn naar het eerste watervoerende 
pakket. Negatieve be"invloeding van het grondwater- en oppervlaktewa
tersysteem van het Lelkeven treedt op Indian het monltorlngssysteem, 
gelegen direct benedenstrooms de stortlocatle, grondwaterverontreini
gingen niet slgnaleert 6f indlen benedenstroomse interceptlebronnen 
(saneringsbronnen) niet functioneren. De kans op het falen van deze 
voorzleningen wordt als ultermate gerlng ingeschat. Om het functione
ren van het monltorlngssysteem c.q. de lnterceptlebronnen te controle
ren warden benedenstrooms van deze systemen extra monltoringsbui
zen geplaatst. Met deze extra controle warden de rlslco's van het falen 
van de voorzieningen nog verregaander gereduceerd. Het Plakkeven 
llgt niet in het benedenstroomse potentiele be"invloedingsgebled van de 
stortlocatle Spinder. 

Grondwaterkwalltelt 
De grondwaterkwaliteit ender Spinder I Is nlet bemeten. Direct 
benedenstrooms Splnder I zljn verhoogde zlnkconcentratles gemeten 
(tussen B- en C-waarde). Het ondlepe grondwater ender Spinder II is 
verontrelnigd met zouten te weten ammonium (concentratlenlveau 10-
200 mg N/I, achtergrondnlveau ca. 2 mg N/I), chloride (cencen
tratlenlveau 250-300 mg/I, achtergrendnlveau 50-75 mg/I), Cz../, zlnk 
(nlveau tussen B- en C-waarde). De elnddlepte van de verentrelnlgin
gen Is nlet exact bekend. Het grendwater ender Splnder Ill is niet 
bemeten. Splnder Ill Is pas vanaf 1988 In gebrulk en voorzlen van een 
volledlge enderafdichting. Negatleve be"invloedlng van het grondwater 
ender Spinder Ill wordt daarem onwaarschljnlijk geacht. Ter plekke van 
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stortvak 1 en 2 Is In het ondiepe grondwater een verhoogde geleld
baarheld gemeten alsmede een verhoogde chloride en ammonlumge
haltes. 

Ten noorden van Splnder Ill Is In het grondwater van het eerste 
waterveerend pakket een verhoogde geleldbaarheld aangetroffen. Deze 
verhoogde geleldbaarheld hangt ondermeer samen met verhoogde 
chloride- en sulfaatgehaltes. Op basis van grondwateronderzoek Is 
aangenomen dat de verhoogde geleldbaarheld afkomstlg Is van 
verontrelnlglngen ult de voormallge vloelvelden ten oosten van de 
provlnclale weg A261. Mogelljk hebben de berglngsbasslns ten noorden 
van de AWAI ook bljgedragen tot de vormlng van de vulltong. 

Onder Splnder II zl)n geen verontrelnlglngen In de grond geconsta
teerd. Op de toekomstlge locatle van C3-compartlment zl)n In de 
topleag van de berglngsbasslns verhoogde conoentratles zlnk, koper, 
lood, chroom (alle rond de B-waarde), EOX (rand B- en C-waerde) en 
PAK (rend Wea norm) gemeten. 

Aytonome ontwlkkellna 
Tljdens de fase van het volstorten van Spinder Ill (gebrulksfase 
nulalternatlef, perlode 1993-1996) warden blj de stortvakken 1 en 2 
lnterceptlebronnen geplaatst. 
De grondwaterkwallteit blj deze stortvakken zal geleldelijk verbeteren. 
Blj vak 1 bedraagt de grondwaterstandsdallng op ca. 50 m afstand 
0, 1 m; blj vak 2 is de verlaglng op ca. 120 m van de bronnen 0, 1 m. 
De lnvloed van de verlaglng onder Splnder I Is gerlng; de aanwezlge 
grondwaterdrains zullen lets vaker bulten gebrulk zljn. Grondwa
terstandsdallngen bulten de stortlocatle zljn zeer gering. Verdroglngs
effecten c.q. landbouwschade treden nlet op. 

Tljdens de gebrulksfase zljn Splnder I en II voorzlen van een boven
afdlchtlng en de grondwaterdralnage functloneert op dezelfde wljze als 
In de huldlge sltuatle (1992). Voor het slechtst denkbare geval wordt 
geschat dat (maxlmaal) slechts 5 mm/jaar regenwater In het stort 
lnflltreert In plaats van de 250 mm/jaar voor het aanbrengen van de 
bovenafdlchtlng. Door het aanbrengen van de nagenoeg dlchte 
bovenafdlchtlng wordt de percolaatinflltratle In droge zomerperloden 
zeer sterk beperkt. Om verontrelnlgd grondwater, dat zlch In beneden
stroomse rlchtlng verplaatst, op te kunnen vangen worden ten westen 
van Splnder I lnterceptlebronnen geplaatst zodra ult monitoring van het 
grondwater de noodzaak daarvan is aangetoond. Spinder Ill heeft geen 
negatief effect op de grondwaterkwalltelt aangezlen een volledlg dlchte 
onderafdlchtlng onder Splnder Ill aanwezlg Is. 
Door het aanbrengen van de deflnltleve bovenafdlchtlng op Splnder I 
en II, de lnterceptiebronnen bij de vakken 1 en 2, en lndlen noodza
kelljk lnterceptiebronnen direct benedenstrooms Splnder I zal de 
grondwaterkwallteit tljdens de gebrulksfase tot 1996 stabiel blljven. De 
benedenstroomse grondwaterkwalltelt zal nlet negatlef be·invloed 
worden. 
Nadat Splnder Ill Is volgestort (elnd 1996) zal dlt deel eveneens 
worden voorzlen van een bovenafdlchtlng. Tljdens de nazorgperlode 
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zal na verloop van tljd (geschat wordt na 50 jaar) de onderafdlchting 
haar beschertnende functle verllezen. De bodembeschermende functle 
Is dan volledlg overgenomen door de nagenoeg dlchte bovenafdichting, 
die voorkomt dat regenwater lnflltreert en extra percolaatvormlng kan 
optreden. 

Door de bodembeschermende maatregelen blj de berglngsbassins zal 
blj tljdelljke barging van overstortwater lnflltratie naar het grondwater 
niet meer plaatsvinden. De aanrljklng van het ondlepe grondwater met 
chloride en stlkstof zal nlet meer plaatsvinden. 

11.3 Oppervlaktewater 

Opper.vlaktewaterkwantltelt 
Ten noordwesten van de stortlocatie llgt het stroomgebled van de 
Donge, ten noordoosten van de locatle het stroomgebled van de 
Zandleij. Ten noordoosten van de locatle llggen twee vennen, het 
Lelkeven en het Plakkeven, en een recreatle- en zandwinningsplas, het 
Blauwe Meer (zle figuur I). Aangrenzend aan de oostzijde van de 
locatle liggen drle bergingsbasslns van de AWRI. Ten oosten van de 
weg Tilburg-Loon op Zand liggen voormallge vloelvelden, die niet meer 
in gebruik zljn. 
Het oppervlaktewatersysteem van de stortplaats vormt een gesloten 
systeem. De deelgebleden Splnder I en II warden afgewaterd door 
middel van een drainagesysteem. De afvoer van deze grondwater
drainage geschiedt via een gesloten rlngleldlngsysteem naar de AWRI. 
Het deelgebled Spinder Ill is voorzien van een folie als onderafdlchting. 
Het percolatiewater van Splnder Ill wordt samen met het drainage
water van Splnder I en II afgevoerd naar de AWRI. 

Oppervlaktewaterkwalltelt 
Omdat het afwateringssysteem van de stortlocatle en de bergings
bassins een gesloten systeem vormen, heeft de stortplaats geen 
invloed op de oppervlaktewaterkwalltelt in het stroomgebled van de 
Donge. 
De belasting van de AWRI door de stortplaats Splnder bedraagt circa 
18.000 IE. De belasting zal verminderen voor de geplande voorzulve
rlng (fysisch/chemlsche en anaerobe voorziening). De Zandlelj vormt 
het ontvangende opperviaktewater van het effluent van de AWRI 
Tllburg-Noord. De effluentlozing van de AWRI be'invloed de oppervlakte
waterkwalltelt van de Zandleij door de lazing van zouten. In 1990 zijn 
de normen van de Noord-Brabantse Waterkwalltelt voor nltraat en 
ammonium overschreden en vertoonde de rnacrofauna ernstlge 
verstorlng. 

De oppervlaktewaterkwalltelt van de vennen en het Blauwe Meer ten 
gevolge van de grate aantallen meeuwen die op dlt moment op het 
start fourageren en op de vennen plelsteren warden mogelljk bedrelgd 
door guanotrofle (voedselverrljking door ultwerpselen). Op dlt moment 
voldoet de oppervlaktewaterkwalltelt van het Blauwe Meer aan de 
normen voor zwemwaterkwalltelt. 

heldemlj 



xi 

Autonome ontwlkkellng 
Wljzlglngen In de waterkwantltelt In het studlegebled bestaan ult de 
ontwlkkellngen van 100 ha bos op de voorrnallge weidevelden 
(vermlnderde afvoer door toenemende verdamplng) en de herinrlch
tlng van het stroomgeblecl van de Zandlelj door de landinrichtlng De 
Leljen-West (vergrotlng afvoerreglme). Blj autonome ontwlkkellng zal de 
kwalltatleve belastlng van de AWAI door de stortplaats Spinder 
vermlnderen door de afname In percolaatvorming. Door de geplande 
innovatle van de AWAI Tllburg-Noord zal de kwalltelt van het ontvan
gende water In het stroomgebiecl van de Zandlelj verbeteren. De 
bedreiglng van de oppervlaktewaterkwalltelt van de vennen en het 
Blauwe Meer door guanotrofie wordt voorkomen door het nemen van 
maatregelen aan de bron In de vorm van dradenconstructles over het 
stortfront. 

11.4 Lucht 

Huidlqe luchtkwalltelt 
De huldlge reglonale luchtkwalltelt in het studlegebled is vastgesteld 
aan de hand van metingen van stations van het Landelljk Meetnet 
Luchtverontreinigingen. De aldus vastgestelde luchtkwalltelt Is als goed 
gekwallflceerd. Het studlegebled is te karakteriseren als een gabled met 
een matige stikstof (ammonlak)deposltle, qua deposltle gelegen tussen 
schone gebleden en gebleden met relatlef sterke ammonlakdeposltie. 
De plaatselljke luchtkwalltelt ten aanzlen van geur wordt bepaald door 
een drletal bronnen, te weten een geur- en smaakstoffenbedrijf op het 
beclrljventerrein Vosdonk op ca. 3 km ten zuiden van de locatle, de 
Afvalwaterrelnigingsinstallatie (AWAI) Tilburg-Noord en de huidige 
stortactlvltelten. De huidlge lnvloed van de geuremissie van de 
stortactlvltelten is bepaald door berekening van de 98-percentiel 
contourtljn van Mn geureenheld per m3

• Deze lljn Is gelegen op ca. 
1000 tot 1300 m van de stortactlvltelten. Blnnen dlt gebied zljn twee 
woningen (nr. 400 en 401) en drie bedrljfswonlngen (nr. 402, 403 en 
404) gelegen. De woning 401 Is door het SMB aangekocht en zal in 
de toekomst geen woonfunctle meer hebben. Woonbebouwlng van 
enlge omvang is binnen deze contour nlet aanwezlg. De 98-percentlel 
contour1iln van een geureenheld per m3 van de AWAI In de huldige 
sltuatle overschrljdt In rulme mate de woonbebouwlng van Tllburg
Noord. De geuremissie van het geur- en smaakstoffenbeclrljf Is In de 
geurberekenlngen nlet meegenomen vanwege de relatief verre afstand 
tot het stort en de AWAI. 
De emlssle van ultlaatgassen van transport- en bestemmlngverkeer 
(ca. 900 mvt/dag) Is relatlef gerlng blj de emissle van doorgaand 
verkeer op nablj gelegen wegen (verkeerslntensltelt A261 ca. 22.000 
mvt/dag). 

Aµtonome ontwlkkellng 
Blj autonome ontwlkkeling worden saneringsmaatregelen ten aanzlen 
van geuremlssle genomen blj de AWAI. De geuremlssle van deze bron 
zal hierdoor sterk worden gerecluceerd. Er Is vooralsnog aangenomen 
dat de geuremlsslereductle blj de AWAI 75% bedraagt. In de gebrulks
en nazorgfase van het nulalternatlef vormt de vergistingslnstallatle voor 
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GFT-afval een andere resterende geurbron. De bronsterkte van de 
verglstingslnstallatie Is beduldend gerlnger dan die van de AWRI. Na 
de gebrulksfase wordt het stort voorzlen van een dubbele bovenafcllch
tlng, waarblj tevens stortgasonttrekklng plaatsvlndt. Blj de nazorgfase 
van het nulaltematlef komen derhalve geen geuremlssles op het stort 
voor. De berekende 98-percentlel contour11Jn van de resterende 
geurbronnen te semen, de AWRI (lncluslef sanerlngsmaatregelen) en 
de verglstlngslnstallatle voor GFT-afval overschrljdt de woonbebouwlng 
van de wljk Stokhasselt In Tllburg-Noord. Deze overschrljdlng wordt 
met name veroorzaakt door de geuremlssle van de AWRI. De 
afzonder11jke 98-percentlel contour van 1 Ge/m3 van de verglstlngsln
stallatie Is gelegen op circa 200 ot 300 m van de lnstallatie. 
De elndbestemmlng van het stort betreft extensleve recreatle (wan
delgebied). Emlssles van ultlaatgassen van bestemmlngsverkeer zljn 
op basis van de verwachte lage verkeerslntensltelt als relatlef gerlng 
te beschouwen. 

11.5 Geluid 

Huldlqe qeluldlmmissle 
In de huldlge sltuatle vlndt in het studlegebled geluldbelastlng plaats 
door de huldige afvalverwerkingsactlvitelten, het wegverkeer op de 
provlnciale weg A261, de AWRI en de stortgaslnstallatle. 
Blj de huldlge stortsltuatie llgt de geluidbelasting van de dlchtsbljzijn
de wonlngen als gevolg van de stortactlvltelten beneden de overeen
komstlge geluldnonnerlng van 50 dB(A). De 50 dB(A) contour ligt 
grotendeels blnnen de terrelngrens. De cumulatleve geluldbelasting van 
de diverse actlvltelten (wegverkeer A261, AWAI, stortgasfabrlek en 
stortactlvltelten) leldt tot een geluidlmmlssiennlveau van 52 dB(A) blj de 
bedrijfswonlngen 402, 403 en 404, gelegen direct ten zulden van de 
AWRI. Na lnnovatle van de AWRI ligt de cumulatleve geluldbelastlng blj 
deze woningen op 48-49 dB(A). De 40 dB(A) contour (geluidsnorm 
landelljk gabled) Is aan de noordzljde van de locatle gelegen op ca. 
350 m van de terrelngrens. Het oppervlakte landelijk gabled dat ten 
noordwesten van de stortlocatle door de 40 dB(A) contour wordt 
omvat, bedraagt ca. 40 hectare. 

AutQnome ontwlkkellng 
Bij autonome ontwikkellng vlndt na de beAlndlglng van de exploltatie 
van het huidlge stort (elnd 1996) geen geluldbelasting van omllggen
de wonlngen en het landelljk gabled door stortactlvitelten pleats. Na 
beAindiging Is de bestemmlng van het stort extensieve recreat!e 
(wandelgebied). 
Blj autonome ontwlkkellng zijn het wegverkeer op de A261, de AWRI, 
de stortgaslnstallatie en de verglstlngslnstallatle voor GFT -afval de 
resterende geluldsbronnen. 

11.6 Ecologle 

Huldlge ecologlsche waarden 
In het studlegebied rondom de stortlocatle llggen een aantal bos- en 
natuurgebieden (zie flguur II). De belangrljkste hlervan zijn: 
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- bosgebled Huls ter Helde en omgevlng ten noordoosten van de 
stortlocatle. In en nablj dlt bosgebied zljn drle vennen gelegen te 
weten het Lelkeven, het Plakkeven en het ven •Mmeubouw"; 

- het bosgebled Galgenelnd ten noordoosten van de stortlocatle; 
- het bosgebeld De Mast ten zulden van de stortlocatle; 
- het bos- en heldegebled het Lepelaerezand; 
- diverse klelne boscomplexen In de nabljheld van de voormallge 

vloelvelden; 
- bosgebledje In hat deelgebled Motenstraat. 

De grotere aaneengesloten bosgebleden zljn Galgenelnd, De Mast en 
landgoed Huls ter Helde. De bossen hebben nauwelljks een natuurlljk 
karakter en de samenstelllng Is voomamelljk bepaald door aanplant. 
Het overgrote deel van de bossen bestaat ult soortenarme naaldhout
bossen met een ondergroel behorend tot het Berken-Zomerelktype. Ott 
bostype Is kenmerkend voor een droog en voedselarm mllleu. 
In het landgoed Huls ter Helde, blj de drle hierboven genoemde 
vennen en In mlndere mate blj het Leperaerezand, komen vegetatie
soorten van voedselarme milieus voor. Blj de vennen warden vegetatle
soorten van mlneraalarm grondwater aangetroffen. De kwetsbaarheid 
van de vennen ten aanzien van voedselverrijklng is groot. Bij de 
voormalige vloelvelden bevlnden zlch tamelljk veel soorten die 
gebonden zljn aan mlneraalrljk water. Oorzaak hlervan Is gelegen in de 
vroegere functle van daze vloelvelden, de bezlnklng van rloolwater. In 
de landgoederen Huls ter Helde, De Mast en op het Lepelaerezand 
komen droge helde-vegetatles voor. Op enkele plaatsen warden natte 
helde-vegetaties aangetroffen. Lokaal zijn de heldevegetatles zeer 
waardevol door het voorkomen van zeldzame plantesoorten. 

Ult lnventarisatiegegevens blljkt duldelljk dat het studlegebled een grote 
waarde heeft voor broedvogels. In 1987 zljn 84 soorten als broedvogel 
vastgesteld, hetgeen landelljk gezlen veel Is. 
De gebleden Galgenelnd, de omgevlng van de vennen en het Blauwe 
Meer warden als waardevol beschouwd voor amflbleen en reptlelen. 
Het studlegebled lljkt In zljn geheel geen bljzondere waarden te hebben 
voor zoogdieren. Exacte gegevens hierover ontbreken. 
Vanwege de aanwezlgheid van relatief grote ecologlsche en/of 
landschappelljke waarden wordt beleldsmatig een speclale status 
toegekend aan de volgende gebleden: 
- landgoed Huls ter Helde (natuurkemgebled); 
- Lelke- en Plakkeven (amflbieen en reptlelen); 
- het open agrarisch gebled ten zuiden van Galgenelnd (lndicatle 

weldevogelgebled); 
- alle bosgebleden Oocatles met natuurwaarden). 
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A vennen I natuurmonumenten) 1. Leikeven 2. Plakkeven 3. Milieubouw 

8 bosgebied Huis T er Heide 

C bosgebied Galgeneind 
D bos- en heidegebied Lepelaerezand 

E kleinere boscomplexen 

F bosgebied De Mast 
G bosgebied De Molenstraat 
H weidevogelgebied 

Ligging bos- en natuurgebieden 
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De effecten van de huldlge stortactlvltelten op het blotlsch milieu zijn 
nlet exact te quantlflceren. De huldlge stortactlvltelten hebben ver
moedelijk de volgende nadelige effecten op het omrlngende blotlsche 
milieu: 
- eutroflering van vennen en andere voedselarme gebleden In en 

bulten het studlegebied door plelsterende meeuwen; 
- predatie van eieren van weldevogels door meeuwen, met name in 

het weidevogelgebied ten zulden van Galgeneind; 
- enlge rustverstorlng door geluid voor vogels (met name wulp) en 

zoogdleren In de naaste omgevlng; 
- het aantrekken van kraalen en ratten; 
- het incidenteel optreden van i.werfvuil bulten de stortlocatie. 

In het grondwater onder de stortlocatie zijn grondwaterverontreinigin
gen aanwezlg. Tot nu toe heefl (nog) geen verspreldlng In beneden
stroomse rlchting plaatsgevonden. De grondwaterstandsdallng In de 
dlrecte omgevlng rond de stortplaats als gevolg van de pellbemaling 
onder Splnder I en Splnder II heefl geen verdroglngseffecten of 
landbouwschade tot gevolg. De vulltong van de bergingsbas
slns/voormalige vloelvelden is gelegen tot op ca. 150 m van het 
Plakkeven en kan daardoor een potentiele bedreiglng van de grondwa
terkwalltelt onder de vennen vormen. 

Autonome ontwlkkellng 
Blj autonome ontwlkkeling zal het stort Splnder blj aanvang van de 
nazorgperlode (elnd 1996) worden voorzlen van een lsolerende 
bovenafdlchtlng. De negatleve effecten van de stortactlvltelten op het 
blotlsch milieu vallen hlerdoor weg. Negatieve effecten van beneden
stroomse verspreldlng van grondwaterverontrelnlglngen onder het stort 
worden voorkomen door het direct nemen van sanerlngsmaatregelen, 
In het geval dat grondwaterverontrelnlglngen onder het stort in 
benedenstroomse richting getransporteerd worden. 

11.7 Landschap 

Huldlge landschappell!ke kwalltelt 
Het landschapstype rond de huidige afvalberging kent een grote 
verscheldenheid aan natuurlijke, half-natuurlijke en ablotlsche elemen
ten. 
Het gebied is opgebouwd ult een grote variatie in ruimtebepalende 
elementen. Deze rulmtebepalende elementen bepalen de vlsuele 
opbouw van het gabled. Aan de oost- en noordzijde van het stort 
grenst een gabled met een relatlef grate rulmtelljke werklng, bestaande 
ult gras- en bouwland. Direct ten zulden en ten oosten van de locatle 
zljn landschappelljke elementen gelegen met een open structuur die 
betrekkelljk transparant van vorm en karakter zljn. Het betrefl de 
berglngsbasslns, de voormallge vloelvelden en het overgangsgebied ten 
zulden van het stort. Deze elementen bepalen de beweglng en de 
dlepte van het landschapsbeeld. De bossen en de woonbebouwlng 
(Tllburg-Noord) op wat grotere afstand ten zulden van de locatie 
vormen als het ware gesloten massa's die de zlchtlengte beperken. Dlt 
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geldt oak voor de boselementen ten noord-oosten van de locatle. De 
provinclale weg A261 doorkrulst het gabled ten oosten van de locatie. 

Het landschap In de omgevlng van het start Is te beschouwen als 
opgebouwd ult twee van karakter verschlllende lagen. 
In de eerste laag bevlnden zlch elementen die met het lokale land
schap te maken hebben zoals: verkavellngspatroon, bosjes en lokale 
wegen. Veel van deze elementen slulten aan blj het agrarlsch gebrulk 
van het gabled en hebben een lokale betekenls. 
In de tweede laag bevlnden zlch elementen die te maken hebben met 
het reglonale landschap zoals hoogspanningsleldlngen, de toekomstlge 
noordwest-tangent, de AWRI en de PTT-toren. 
Deze elementen ontlenen hun betekenls aan grate reglonale verban
den In het landschap. Ze hebben een grotere maat en hebben een 
vorm die verwljst naar technlek en lndustrlallsatle. Het huldlge start 
Splnder hoort door zljn schaal en reglonale betekenls In de tweede 
laag thuls. 

Autonome entwlkkellng 
Blj de autonome ontwlkkellng van het gabled ondergaat de land
schappelljke structuur van het gabled In de dlrecte omgevlng van de 
huldlge stortplaats Spinder In de toekomst geen grate veranderlngen. 
Aan de zuldzijde van het huidlge stortterreln Is een onderdeel van de 
rondweg om Tllburg (Noord-Westtangent) geprojecteerd. Eventuele 
realiserlng van deze weg vindt plaats na 2000. Behalve een doorsnlj
dlng van het gebled vormt deze weg een vlsuele ontslultlng van het 
stortterreln. 
Tljdens de exploltatiefase van het huldlge start (tot elnd 1996) Is er 
sprake van visuele hinder. Het groelen van het start naar de elndvorm 
Is zlchtbaar. De elndvorm conform het vigerende landschapsplan kent 
landschappelljk gezlen een dualltelt In vormgevlng. De landmarkfunctle 
van Splnder Ill slult aan blj de zogenaamde tweede laag van land
schapselementen. Splnder I en II sluiten meer aan bij de zogenaamde 
eerste laag. Door de gekozen elndvorm wordt de gebrulkswaarde voor 
de elndfunctie (extensleve recreatie) els laag beschouwd. 

11.8 Volksgezondheld en velllgheid 

Hyldlge gezondhelds- en velllgheldsrlslco's 
In de huldlge sltuatle zljn de lmmlssleconcentratle's met betrekklng tot 
de mllleu-aspecten bodem/grondwater, oppervlaktewater, lucht en 
geluld In de dlrecte omgevlng van het start op een zodanlg laag 
nlveau gelegen dat van een negatleve invloed op de volksgezondheid 
geen sprake Is. 
De zwemwaterkwalltelt van het Blauwe Meer kan mogelljk negatief 
warden be"invloed door ullwerpselen van plelsterende meeuwen, die 
warden aangetrokken door het aanwezlge organlsche afval op de 
stortlocatle Splnder. Ult onderzoek Is gebleken dat In de huldlge 
sltuatie de zwemwaterkwalitelt nlet negatlef be·invloed is. Door 
draadconstructies over het stortfront zal de overtast door meeuwen in 
de toekomst verdwijnen. 
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De verkeerslntensltelt van transportverkeer naar het start levert In de 
huldige sltuatle geen negatleve be"invloedlng van de verkeersvelllgheid 
op. 
Het personeel werkzaam bij het stortbordes en het stortfront (com
pacteren afval) wordt blootgesteld aan stof en geluld als gevolg van 
de stortactlvltelten. De blootstelllng vlndt plaats In de vorm van 
plekbelastlng blj het storten van afval. Op grand van perlodleke 
keurlngen van het personeel op de stortlocatle zljn tot op heden geen 
negatleve gezondheldseffecten geconstateerd. 

Aytonome ontwlkkellnq 
Door beheers- en sanerlngsmaatregelen (geohydrologlsche lsolatle vak 
1 en 2, lnterceptiebronnen direct benedenstrooms de locatle, bovenaf
dlchtlng) zullen grondwaterverontrelnlglngen onder het start zlch nlet 
In benedenstroomse rlchtlng versprelden. Particullere waterwlnnlngen 
en grondwaterwinnlng door de landbouw warden hlerdoor niet 
bedrelgd. 
Door de dlchte bovenafdichtlng, met een totale dlkte van ca. 1,7 m, 
wordt het start naar de omgevlng mlllleuhyglenlsch ge'isoleerd. 
Ongewenste dleren (ratten, meeuwen) zullen hlerdoor nlet warden 
aangetrokken. De bedrelging van het zwemwaterkwalltelt van het 
Blauwe Meer door ultwerpselen is hlerdoor nlet aanwezlg. 
De elndbestemming van het start na afdekklng betreft extensleve 
recreatle (bljv. wandelgebled). Door de dlchte bovenafdichtlng van 1,7 
m dlkte bestaat er geen contactmogelljkheld met afvalstoffen. Door de 
actleve stortgasonttrekklng treden geen emlssles van vluchtlge 
componenten ult afvalstoffen of geurstoffen op. Op grand hlervan kan 
warden gesteld dat recreanten geen verhoogde gezondheidsrlslco's 
lopen. 
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Ill Beschrljvlng aHernatieven 

111.1 Afvalaanbodprognoses 

Op basis van het afvalaanbod van 1990 op de stortplaats Splnder Is 
een minimum en maximum prognose opgesteld voor de perlode tot 
2010. Voor een benaderlng van de beschikbare stortperlode Is ervan 
ultgegaan dat na 2010 hat afvalaanbod gelljk blljft. 

De minimum prognose is gebaseerd op het behalen van de beleids
doelstelllngen van PAP II en NMP-plus, rekenlng houdend met 2% 
autonome groei, C3- en C4 afval en volledlge verbrandlngscapaciteit. 
Het aanbod neemt van 520.000 ton per jaar In 1992 af near 322.000 
ton per jaar In 201 o. In het meest milleuvrlendelljk alternatlef (MMA) 
wordt van deze prognose ultgegaan. 

Blj de maximum prognose warden de beleldsdoelstelllngen voor 
preventle en hergebruik nlet gehaald, en blljft de verbrandlngscapaci
telt lager dan het aanbod. Het afvalaanbod neemt eerst toe van 
544.000 ton per jaar in 1992 near 580.000 ton per jaar in 1996. Daarna 
vlndt een afname plaats naar 525.000 ton In 2010. 

Het afval bestaat ult hulshoudelljk afval, grof hulsvull, relnlglngsdlensten
afval, industrleel afval, bouw- en sloopafval, kantoor-, wlnkel- en 
dlenstenafval, sllbs, .baggerspecfe, verontreinigde grond en enkele C3-
en C4-afvalstoffen te weten: 
- chroomhoudend afval ult de le~rindustrle en manages; 
- zeefzand; 
- residuen van grondreiniging en baggerspecle; 
- drinkwaterzuiverlngssllb; 
- nlet relnigbare grond en puln; 
- zeer klelne hoeveelheid van kabelafval, niet relnlgbaar straalgrlt en 

boorgruls. 

111.2 Nulalternatief 

Algemeen 
De voorgenomen activltelt is het verlengen van de huldige stortactivi
telten op dezelfde locatie. Omdat de huidlge activltelten en de reeds 
aanwezlge voorzieningen de referentie vormen voor de te beschou
wen alternatieven, wordt in afwljklng van de Richtlljnen voor de lnhoud 
van het MER eerst het nulalternatlef beschreven. 

Hat nulalternatlef Is het voortzetten van de stortactivitelten volgens de 
vfgerende vergunnlng Aw en onthefflng Wea en het vfgerende 
bestemmlngsplan. Ten opzlchte van de sltuatle in 1992 treden blnnen 
de resterende stortperlode nog enlge veranderingen op zeals het 
aanbrengen van bovenafdlchtlng op de oudere gedeelten en het 
aanleggen van hydrologlsche lsolatle. 
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Aanleg en inr!chtlng 
Van Splnder Ill wordt neg een gedeelte van ca. 1 ha voorzien van 
HDPE-folle als onderafdlchtlng. De aanleghoogte van NAP + 9.50 komt 
overeen met de hoogte na zettlng gelijk aan de HG. Het afval llgt 0,50 
m hoger. 
Blj deze ultbreldlng komt neg ca. 8000 m3 grand vrlj die in de 
randwallen kan warden gebrulkt. 

Gebrulk en beheer 

Ontslultlng en lnfrastructuur 
De ontslulting vlndt plaats via de doorgaande weg die over Spinder 
II loopt. De toegang llgt aan de zuldzijde van Splnder Ill. Na weg!ng 
wordt het daartoe geschlkte afval gestort op een overslagbordes. 
Terrelnwagens brengen het afval naar het stortfront. Slecht op het 
bordes te verwerken afval zeals grand en sllb wordt rechtstreeks near 
het stortfront gebracht. Het verkeersaanbod Is ca. 400 vrachtauto's en 
50 personenauto's per dag. 

Centrale voorzleningen 
Bij de toegang zljn voorzlenlngen aanwezig voor weging, reglstratle, 
controle en tljdelljke opslag van afval. Bljzondere voorzienlngen zijn 
een ultlegrulmte voor controle van bedrljfsafval, een KCA-depot, 
overslag van geschelden ingezameld GFT tot de GFT-verglsting Is 
gerealiseerd, overslag van groenafval met compostering elders op de 
stortplaatsen en een scheldlngstraat. 

Acceptatie en controle afvalstoffen 
Het afval is in prlnclpe afkomstlg ult de gemeenten behorend tot het 
SMB. Ultzonderlngen zljn het chroomhoudend afval, dat uit geheel 
Nederland afkomstig kan zijn, en calamlteltenafval dat tijdelljk niet in 
andere regio's kan warden verwerkt. Te storten afval meet vooraf 
warden gemeld. De bij de melding op te geven hoeveelheid, aard en 
herkomst bepalen of het afval wordt geaccepteerd. Bij aankomst vlndt 
controle op de julstheld van de melding en afgifte plaats en controle 
van het materlaal op bordes en stortfront. Ontoelaatbare afvalstoffen 
die al blnneh de lnrlchtlng zljn geraakt, warden door het SMB 
afgevoerd naar een geschlkte verwerker. 

Stortmethodiek 
Het afval wordt op een stortfront van ca. 5.000 m2 In lagen van 0,30 
m dlk verdlcht door twee compactors. Een wal aan de bultenzljde 
wordt minimaal 1,50 m hoger dan het afval gehouden. Zodra het afval 
!anger dan elm maand onafgedekt komt te llggen, wordt het afgedekt 
met 0,20 m geschlkt materlaal. Het vaste chroomhoudend leerafval 
wordt terugneembaar op het andere afval In Splnder Ill gestort. 

Bodembeschermende voorzienlngen 
De deelgebleden I, II en Ill hebben verschlllende nlveaus van bo
dembeschermlng, die met het voortschrljden van de tljd verbeterden. 
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Bulten de deelgebleden Is In de vakken 1 en 2 In het grondwater 
gestort. 

Volgens de vlgerende Aw-vergunnlng mag alleen op gedeelten worden 
gestort die zljn voorzlenlng van onderafdlchtlng. 

Het grondwaterdralnagesysteem van de gedeelten van Splnder I en II 
zonder onderafdlchtlng llgt grotendeels boven de LG die in droge 
seizoenen kan ontstaan. Dit systeem zal derhalve In een beperkt deel 
van het jaar geen percolaat opvangen door het ontbreken van kwel. 
In droge jaren kan dit In ongeveer 1 /3 van het jaar voorkomen. 

Opvang en verwerklng waterstromen 
Het onverdunde percolaat van Splnder I (gedeelte) en Ill, het met 
grondwater gemengde percolaat van I (overlg) en II (gedeelte), het 
oppervlakkig afstromend water van I, II (westelijk gedeelte) en Ill, 
hemelwater van verhardingen en hulshoudelljk afvalwater wordt via 
gesloten systemen afgepompt naar het elndgemaal aan de oostzijde, 
die het via een persleldlng loost op de AWAI Tllburg-Noord. Het 
voornemen is om het onverdunde zure percolaat anaerobe te zuiveren 
voor lazing. 

Ten opzlchte van de huldlge sltuatie zal enerzljds door geohydrologi
sche lsolatie van vak 1 en 2 met lnterceptlebronnen de hoeveelheid 
te lozen water nag toenemen. Anderzijds zal in de gebrulksfase al met 
de aanleg van bovenafdichting op Splnder I en II worden begonnen, 
waardoor de hoeveelheid te lozen water afneemt. 

Stortgas 
Het gas dat door anaerobe afbraak van organlsch afval vrijkomt wordt 
actlef onttrokken. De stortgasopwerklngsinstallatie aan de oostzijde met 
een maximum capacitelt van 2.000 m3 /uur werkt het stortgas op tot 
aardgaskwalltelt en levert het at op het aardgasnet. 

Hinderbeperkende maatregelen 
Hinder voor de omgeving kan voortkomen ult stet, zwerfvuil, dieren 
(m.n. meeuwen), geur en geluid. Zonodig zijn en warden ter beper
king van de hinder maatregelen genomen. De belangrijkste hlervan 
zijn afdekken van afvaltransporten, controle en verwijderen zwerfvuil 
bulten het stortvak en de lnrlchtlng, een overdekt stortbordes en het 
stortfront zo veel mogelijk beperken en afschermen met een wal. In 
voorberelding Is een draadconstructie over het stortfront tegen 
meeuwen. 

heidemij 



xxi 

Monitoring grondwaterkwa/lteit 
In het kader van nazorg wordt al tijdens de gebrulksfase het grondwa
ter periodlek bemonsterd en geanalyseerd. Het accent ligt daarblj op 
de stroomafwaartse zljde. Ten behoeve van een volledlg monltorings
systeem wordt fangs de west- en noordwestzljde een reeks van 
pellputten met filters op 3-4 m, 10-15 m, 25-30 m en 35-40 m-mv 
aanbractit. Als h.o.h.-afstand wordt 100 m aangehouden. Bij een 
stljgende tendens van verontreiniglngsparameters wordt over het 
betreffende gedeelte een grondwaterbeheerssysteem (lnterceptlebron
nen) ge'installeerd. 
Om het functloneren van het monltortngssysteem c.q. geplaatste 
lnterceptlebronnen te controleren, warden benedenstrooms van deze 
systemen extra monltorlngsbulzen geplaatst. Oak direct bovenstrooms 
de vennen (Lelkeven en Plakkeven) warden monltorlngsbulzen gei'nstal
leerd. 

Maatrege/en bl/ calamiteiten 
Storlngen blj de verwerklng worden snel opgevangen door lnzet van 
reserve materlaal en materlaal. Bij storing in de stortgasfabrlek treedt 
daar een affakkelinstallatie in werking. Calamltelten bij het falen van 
bodembeschermende voorzlenlngen kunnen door controledralnage en 
nog te plaatsen lnterceptiebronnen worden beheerst. 

Saneringsmaatregelen bi/ huidige grondwaterverontreiniging 
Hoewel de grondwaterverontreiniging blj vak 1 en vak 2 niet nauw
keurig is onderzocht wordt ervan ultgegaan dat door de ligging van 
het afval in het grondwater verontreiniging is opgetreden die saneren 
of beheersen noodzakelljk maakt. Gekozen Is voor beheerslng door 
interceptiebronnen langs de rand van vak 1 en vak 2. 

Onder Spinder II is bij de proefafgravlngen verontrelnlglngen gecon
stateerd waarvoor maatregelen gewenst zijn. Gekozen Is voor beheer
slng door lnterceptiebronnen aan de westzljde van Splnder I/Ill op ca. 
500 a 600 m van Splnder II. 

Elndafwerklng en naz0ra 
De elndvorm van Spinder, zeals opgenomen in het landschapsplan 
van 1988, zal door het voorschrift dat er niet zonder onderafdichtlng 
mag worden gestort enlgszlns kleiner worden. Het landmark met 
hoogte van ca. 29 m boven maaiveld kan alleen boven Splnder Ill 
worden gerealiseerd. Afhankelljk van de gehanteerde prognose Is de 
restcapacltelt toerelkend tot begin of elnd 1996. 

De gehele stortplaats wordt ulteindelijk voorzlen van een gecombi
neerde bovenafdichtlng van zand-bentonlet met daarop HDPE-folle. 
Deze constructle is In prlnclpe waterdlcht, rnaar als calamltelt wordt 
rekening gehouden met een lek van gemlddeld 5 mm per jaar. De 
bovenafdichtlng wordt ca. 4 jaar na het berelken van de afwerkhoogte 
aangebracht. De meeste kllnk is dan voorbij. De stortplaats krijgt een 
zeer extensieve recreactieve functie. 
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Na de exploltatie van de stortplaats blijft het SMB verantwoordelijk 
voor het in stand houden van een milleuhyglenisch verantwoorde 
sltuatie. Deze nazorg omvat de controle op het goed functioneren van 
voorzieningen, de controle van de grondwaterkwaliteit door monitoring, 
het plegen van onderhoud en zonodig treffen van extra maatregelen 
ter bescherming van het milieu en de bodem in het bljzonder. De 
nazorg zal door of namens het SMB worden uitgevoerd die hiervoor 
een fonds opbouwt dat ult de storttarleven wordt geflnancierd. 

Overlge act/vltelten en ontwlkkel/ngen 
Het SMB heeft In december 1991 besloten tot de bouw van een GFT
vergistlngslnstallatle aan de oostzljde. Hier zal ongeveer 40.000 GFT
afval worden verwerkt tot compost en blogas, dat nuttlg zal worden 
gebrulkt. Voor deze lnstallatie wordt een afzonderlljke MER opgesteld. 
De vergunnlngsaanvraag zal stortplaats en GFT-lnstallatie betreffen. 

Eveneens aan de oostzljde llgt een mogelljke locatie voor provinciale 
verbrandlng van zulverlngssllb. Een locatle-MER voor drle locatles is 
nog in voorberelding. 

Bij de AWRI worden de komende jaren maatregelen getroffen om de 
geurhinder en de bodembelasting via de berglngsbassins terug te 
dringen. 

111.3 Varianten en keuze alternatieven 

Te kiezen varianten 
Voor het formuleren van de alternatieven is gekozen voor een proces, 
waarblj ult varlabele bouwstenen van de voorgenomen actlvltelt 
varlanten worden geselecteerd ten behoeve van de alternatleven. 
Hlerdoor is door afweging en voorselectle het voorkeursaltematief, als 
vervanglng van de voorgenomen actlvitelt, en de overlge alternatleven 
bepaald. 

Tijdens het tot stand komen van het MER zljn ten behoeve van de 
verschillende altematleven als bouwstenen gevarieerd het afvalaanbod, 
ophoging en gebrulk van Spinder I (ultvoerlngsalternatieven), vormge
vlng, stortmethodlek, bodembeschermende voorzienlngen, opvang en 
verwerking waterstromen, maatregelen voor grondwatersanering en 
monodeponle/C3-compartlment. 

Voor de lnrlchting en beheer van de stortplaats zljn vooral van belang 
het Ontwerp-Stortbeslult Bodembescherming en het Concept-Stortplaat
senplan. Bij de keuze van varianten voor de altematieven zijn de eisen 
en rlchtlijnen ten aanzien van lsoleren, Beheersen en Controleren (IBC
criteria) ult Stortbeslult en Stortplaatsenplan zo optimaal mogelijk 
gehanteerd. 

Proefafgravlnq 
Blj verschillende bouwstenen Is de ontgravlng van Spinder II van 
belang. Om de hlermee samenhangende aspecten van aard en 
ultloglng van het afval, emlssles van stof en gas, ultvoerlngsmethoden 
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en toestand van de bodem In te kunnen brengen Is een proefafgravlng 
met bljbehorend onderzoek verricht. De conclusles ult de proefafgra
vlng zijn blj de afweging van varianten meegenomen. 

Afvalaanbod 
De minimum en maximum prognoses vormen de varlanten. De 
minimum prognose Is alleen blj het MMA lngebracht. 

U!tvoerlngsvarianten en yorrogevlng 
In de voorgenomen actlvitelt wordt het ontgraven afval van Splnder II 
op Spinder I gebracht zonder tussenafdichtlng. Deze verplaatsing van 
afval is in flguur Ill weergegeven. Daarna wordt Splnc:ter I van bovenaf
dlchting voorzien. 

Blj het ultvoeringsalternatlef A wordt het afval van Splnder II overge
bracht near Spinder Ill, die is voorzlen van onderafdichtlng. Deze 
verplaatsing is In flguur IV weergegeven. Door het niet benutten van 
Spinder I is de capaclteit aanzienlljk minder. 

Het ultvoeringsalternatief B Is qua verplaatsen van het afval gelijk aan 
de voorgenomen activitelt. Echter alvorens het afval op Spinder I wordt 
gestort wordt een tussenafdichtlng aangebracht. 

Na een beoordeling van deze drle varianten is om redenen van mllieu
aspecten en haalbaarheld bij de huidlge wettelljke en beleidsmatige 
kaders de voorgenomen activiteit niet meer geschikt geacht. Ultvoe
rlngsalt~rnatief A is minder gunstig ten aanzien van capacltelt en 
tljdelljke reallserlng, maar wordt wel als afzondertljke alternatlef 
beschouwd. Ultvoerlngsalternatlef B Is als voorkeursalternatlef be
schouwd. Deze wijze van verplaatsen Is eveneens In het MMA 
opgenomen. 

Varianten van bodembescherrnende voorzleningen 

Controledrainage 
De controledrainage dient om een lek In de onderafdichting te 
detecteren binnen een bepaalde signalerlngstijd. De drainage van 
Splnder Ill is een bestaande sltuatie waarblj aan de oostzijde veran
derlng komt door de aanleg van het C3-compartlment. De controle
drains moeten hetzlj vertengd warden near de oostzljde van het 
compartlment met als nadeel de grote lengte danwel warden opgevan
gen In een tunnel onder de afdlchtlng tussen Splnder Ill en het 
compartlment. Van het laatste is het nadeel dat hoge kosten voor een 
betere controle van een zeer kleln gedeelte van Splnder Ill moeten 
worden gemaakt. De opvang in een tunnel Is opgenomen in het MMA. 

Door de drainafstand te verminderen wordt de slgnalerlngstljd korter. 
Voor het C3-compartlment Is ultgaande van de huldlge h.o.h.-afstand 
van 20 m en een slgnalerlngstljd van 3 jaar berekend. Terugbrengen 
van de slgnalerlngstijd naar 1 jaar betekent een h.o.h. afstand van 7 
m. Dlt laatste Is blj het MMA toegepast. 
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De gronclwaterdralnage van Spinder II llgt te hoog voor een perma
nente controle na herlnrlchtlng. Onder Splnder II Is grondwaterveront
relnlglng geconstateerd. Om de betrouwbaarheld van de lekdetectle 
voor de nleuw aan te brengen onderafdlchtlng te waarborgen is 
gekozen voor een controledralnage tussen twee afdlchtlngslagen In 
(sandwlchconstructle) gelegen boven de gemlddelde grondwaterstand. 
De h.o.h.-afstand van de drains kan varlAren. In het MMA Is aangehou
den 10 m h.o.h. en de andere altematleven 20 m h.o.h. 

Gezlen de grote breedte van Splnder II kunnen de drains nlet naar 
~n zljde afwateren. Voor de opvang van de drains wordt aan de 
westzljde van Splnder II een begaanbare tunnel onder de onderaf
dlchtlng aangelegd. 

De controledralnage onder het follegedeelte van Splnder I behoudt 
zljn functle. De grondwaterdralnages van Splnder I blj het gedeelte 
zonder onderafdlchtlng zal door het verdwljnen van percolaat na het 
aanbrengen van tussen- en bovenafdlchtlng zljn belangrljkste functle 
op termljn vertlezen. De drains· blljven wel In functle. De oostelljke 
drains worden hlertoe ook op de tunnel aangesloten. 

Onderafdichtlng 
De varlanten van de onderafdichtlng zljn gezocht In de afdichtingslaag 
tussen Splnder I en het afval afkomstlg van Splnder II. Voor de nieuwe 
onderafdlchtlng van Splnder II en het C3-compartlment wordt al 
ultgegaan van een twee-lagen constructie (sandwlch-constructle 
respectlevelljk gecomblneerde afdlchtlng van HOPE folle op zand
bentonlet) waarvoor geen varlanten zljn lngebracht. 

Tussenafd/chtlng Splnder I 
Een tussenafdlchting op Splnder I behoeft slechts gedurencle enkele 
jaren aan zljn afdlchtende functle te voldoen, omdat over het op
gebrachte afval snel een deflnltleve bovenafdlchtlng wordt aangebracht. 
Ook zullen de nog optredende zakklngen van Splnder I geen grotere 
lengteveranderlngen In de tussenafdichtlng geven dan 1 procent. Een 
enkele afdlchtlng van folle Is daarom voldoende. Voor een grotere 
zekerheld wordt In het MMA ultgegaan van een gecomblneerde 
afdichting. 

Bovenafdlchting 
Blj bovenafdlchtlng kan als variant voor een tljdelljke bovenafdlchtlng 
worden gekozen. Hlermee wordt de hoeveelheld percolaat vermlnderd. 
In het MMA Is gekozen voor tljdelljke bovenafdlchtlng zodra de 
methanogene fase op gang komt blj Splnder II en Ill en direct na het 
stortfront blj het C3-compartiment. 
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Varlanten voor grondwatersanerlng 
Grondwaterbeheersing is nodig voor vak 1, vak 2, Splnder II en 
mogelijk ook Splnder I. Als variant op het nulalternatlef kan vak 1 en 
vak 2 worden ontgraven. De grondwaterbeheerslng krljgt hlermee door 
het verwljderen van de bron van verontrelnlglng een elndlg karakter. Blj 
vak 2 moat door de llgglng van het atval op ca. 4 m beneden de 
grondwaterstand aanzlenlljk bemalen worden om te kunnen ontgraven. 
Hiervoor is In het MMA gekozen. 

De lnterceptlebronnen van vak 2 en Splnder II kunnen In plaats van 
aan de westzljde van Splnder I/Ill ook vanult de tunnel tussen Splnder 
I en II worden geprajecteerd. Hiermee vlndt sanerlng/beheerslng 
directer plaats. Deze variant Is eveneens In het MMA opgenomen. 

Varlanten monodeponle en C3-pompartlment 
Ten aasten van Spinder Ill zljn monodeponieen voar chraamhoudend 
afval gepland. Vanult een hergebrulksaptle zou het vaste chroomhou
dende leeratval (lappen en schaafsel) hier geschelden in worden 
bewaard. Aangezlen ult de voor1opige onderzoeksresultaten gebleken 
Is dat hergebrulk op afzlenbare termljn niet haalbaar Is, en het 
gemengd starten van chroomhoudend sllb met het vast leeratval 
milieuhyglenlsche voordelen biedt bij het storten, is van aparte 
manodeponieen afgezien. Tljdens het opstellen van dlt MER is duidelljk 
geworden dat chemlsche atvalstoffen ult de C3- en C4-categorie gestort 
zullen gaan warden. De C3-atvalstoffen dienen In een apart comparti
ment te warden gestort. Besloten Is een gezamelljk compartlment voor 
de C3-atvalstoffen, lnclusief het chroomhoudend leeratval, In te rlchten. 

Ult de varianten die voor Spinder als geheel zijn behandeld gelden 
specifiek voor het C3-compartiment de volgende: 

cantroledralnage h.o.h. 20 m 0/A) en 7 m (MMA) ; 
- controledrainage Spinder Ill ver1engen naar oostzijde (voorkeursalter

natief)en opvangen In tunnel (MMA) ; 
- tussentljdse bovenafdlchting direct achter het startfront (MMA). 

111.4 Voorkeursalternatief 

Aanleg en lnrlchtlng 

Onts/uiting en infrastructuur 
L.angs de oostzljde van Splnder II wordt een nleuwe ontslultlngsweg 
aangelegd. De centrale voorzienlngen voor controle, registratie, 
overslag en opslag blijven tot ongeveer 2008 gehandhaatd en worden 
daarna verplaatst naar de oostrand binnen de lnrlchtlngsgrens. 
Nleuwe leldlngen voor apvang en cantrole van water warden aange
legd. De leldlngstraat met grote transportleldlngen wordt aan de 
zuldzljde verplaatst. 

lnrichten C3-compartlment 
Het C3-compartlment wordt In vakken van 10.000 m2 aangelegd. De 
lnrichtlng bestaat ult controledrainage, gecomblneerde onderatdichtlng 
en een percolaatdrainagesysteem met de nodige atvoer1eldingen. 
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De capacltelt van het C3-compartlment bedraagt ca. 310.000 m3
• Dlt 

komt overeen met een stortperlode tot 2014. 

Splnder I 
Alvorens het afval van Splnder II wordt ontgraven wordt Splnder I 
geprofileerd en van een afdlchting van folle voorzlen die vanaf de 
westzljde afschot naar de tunnel heeft. Onder deze afdlchtlng komt 
een gasverzameldrainage; op de afdichtlng een bescherrn- en 
dralnagelaag. 

Spinder II 
Splnder II wordt gedurende maximaal 2 )aar ontgraven. Begonnen 
wordt aan de zuld-west zljde. Het ontgraven afval wordt op Spinder I 
weer lntenslef verdlcht om kllnk te voorkomen. 
Tussen I en II zal de tunnel warden aangelegd, waarop de grondwater
dralnage van Spinder I, de controledrainage van Splnder II en de 
percolaatdralnages van I en II warden aangesloten. Na ontgraven wordt 
de sandwichafdlchtlng aangelegd en het percolaatopvangsysteem. 

Grondwaterbeheersing 
De lnterceptlebronnen voor vak 1 bij dlt vak en voor vak 2 ten westen 
van Splnder Ill warden aangebracht zodra nader onderzoek c.q. 
monitoring hlertoe de noodzaak aangeeft. 

Gebrulk en beheer 

Acceptatle en controle 
Aan de acceptatie van huishoudelljk afval, bouw- en sloopafval en 
verontrelnlgde grand warden strengere elsen gesteld met als doel een 
betere preventle en hergebrulk te krljgen. De reglstratle en controle 
verloopt als In het nulalternatief. 

Stortmethodiek 
Blj het storten worden op Spinder II, fase 1, voorzlenlngen lngebracht 
voor reclrculatle van methanogeen percolaat en stortgasonttrekklng. 

Opvang en verwerking water 
Het onverdunde percolaat wordt na anaerobe voorzulverlng geloosd 
op de AWAI semen met het methanogene percolaat, verontrelnigd 
grondwater, en overige licht verontrelnlgde waterstromen van verhar
dlngen. Het oppervlakklg afstromend water van de bovenafdlchtlng en 
regenwater van nlet-verdachte wegen loost via een rlngsloot op 
oppervlaktewater. 

Stortgas 
De stortgasbronnen worden voor Splnder Ill en II, fase 1 nog 
aangebracht. Voor het C3-compartlment en Splnder II, fase 2 zullen 
stortgasvoorzlenlngen tl)dens de exploltatlefase nlet nodlg zl)n. 

Grondwaterbeheersing 
De grondwaterbeheerslng van vak 1, vak 2 en Splnder II zal tljdens 
de gebrulksfase In werklng treden. De controle van de grondwater-
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kwalltelt vlndt plaats door nleuwe en bestaande filters en de contro
ledralnages. 

Elndajwerklng en nazorg 

Eindvorm 
Het gekozen model heeft een capacltelt van 11.300.000 ton (dat wll 
zeggen 9 mlljoen m3 extra lr.ihoud ten opzlchte van het nulalternatlet). 
Dit komt overeen met een stortperlode tot 2017. 

Bovenafdichtlng 
De bovenafdlchtlng bestaat ult HDPE-folle op zand-bentonlet. Op 
Spinder I en 11 en het C3-compartlment kan na 1 a 3 jaar de boven
afdichtlng worden aangebracht. Voor Splnder Ill met nog veel kllnk 
door organisch afval zal mogelljk 1 a 2 jaar langer worden gewacht. 

Nazorg 
De nazorg Is overeenkomstlg het nulalternatlef. 

111.5 Uitvoerlngsalternatief A 

Blj het ultvoeringsalternatlef A wordt het afval van Splnder II naar 
Splnder Ill gebracht. Het onderscheid ten opzlchte van het voorkeur
salternatlef Is hlerdoor: 
- de aanleg van Spinder II moet eerder gereed zljn; 
- Splnder I krljgt eerder de deflnltleve bovenafdlchtlng; 
- de blj de elndvorm behorende capacltelt is 6.200.000 ton, toerel-

kend tot het jaar 2009. 

111.6 Meest mllieuvriendelijk alternatlef 

Het MMA onderscheldt zich op de volgende onderdelen van het 
voorkeursalternatlef: 
- als tussenafdlchting van Splnder I wordt een combinatie-afdichtlng 

van HDPE-folle en zand-bentonlet gebrulkt; 
- de controledrainage van Splnder II wordt 10 m h.o.h. aangelegd en 

van het C3-compartlment 7 m h.o.h.; 
- de controledralnage van Splnder 111-oostzljde wordt In een tunnel 

opgevangen; 
- de vakken 1 en 2 worden ontgraven; 
- het stortfront wordt dagelljks afgedekt; 
- de voorzulverlng van percolaat Is ultgebreld met een hyperflltratle-

stap voor het gezulverde zure percolaat en het onverdunde 
methanogene percolaat; 

- hemelwater van onverdachte verhardlngen wordt via een verbeterd 
gescheiden stelsel In een klelne hoeveelheld geloosd naar de AWAI; 

- zonodlg wordt het percolaat van het C3-compartlment apart 
behandeld; 

- er wordt tijdelljke bovenafdichtlng aangebracht ter beperking van 
de percolaathoeveelheden; 

- door het hanteren van mlnimumprognose is de elndvorm met een 
capaclteit van 11.300.000 ton toereikend tot het jaar 2037. 
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IV Mllleu-effecten atternatieven 

In onderstaande worden de milleu-effecten van het voorkeursalterna
tlef, het ultvoeringsalternatlef A en het meest mllleuvrlendelljk alterna
tlef aangegeven. Blj de effectbeschrijving is onderscheld gemaakt in 
aanleg, gebrulks- en nazorgfase. 

IV.1 Bodem en grondwater 

Aanleqfase 

Grondwaterkwantiteit 
Blj het voorkeursaltematief, ultvoeringsaltematlef A en het meest 
mllleuvriendelljk alternatlef vlndt blj de aanlegfase terrelnontwatering 
op. De grondwaterstand ter plekke van Spinder II wordt tljdelljk tot a 
m +NAP veriaagd. Dlt komt neer op ca. 0,5 m qnder de gemiddelde 
grondwaterstand. 
Blj het voorkeursaltematlef en ultvoeringsalternatlef A vlndt blj aanvang 
van de aanlegfase pellvertaglng pleats blj stortvak 1 en 2 ten behoeve 
van de geohydrologlsche isolatle. Deze geohydrologlsche lsolatle wordt 
In de gebrulksfase voortgezet. De effecten van deze vertaglng zljn 
beperkt van omvang (zie voor beschrljving paragraaf 11.2 autonome 
ontwlkkeling van deze samenvatting; op ca. 100 m geen lnvloed meer). 
De betreffende grondwaterstandsdallng heeft geen verdroglngseffecten 
In het Leikeven en Plakkeven c.q. landbouwschade In de nabij gelegen 
landbouwgebieden tot gevolg. 
Bij het meest mllieuvrlendelljke alternatlef vindt blj de ontgraving van 
vak 1 en vak 2 tijdelljk een grondwaterstandsdaling pleats (respectie
velijk 7,50 m +NAP en 4,50 m +NAP). De langdurlge grondwater
standsdallng ten behoeve van de grondwatersanering heeft dezelfde 
effecten als de geohydrologische lsolatle blj het voorkeursalternatief 
en ultvoerlngsaltematlef A. Daamaast zal bij het meest milieuvriende
lljke alternatief een tijdelijke bronnering plaatsvlnden ten behoeve van 
de aanleg van de tunnel tussen Splnder Ill en het C3-compartiment. 

Grondwaterkwalltelt 
Tijdens de afgravlng van Splnder II en ophoging van Splnder I warden 
gezlen de aard van de werkzaamheden en de relatlef korte tljdsduur 
geen negatleve effecten op de grondwaterkwalltelt verwacht. Ats posltlef 
mllleu-effect op de grondwaterkwalitelt treedt op het sterk beperken van 
de percolaatlnfiltratle blj Splnder I (aanbrengen bovenafdichting In de 
vorm van de tussenafdlchting) en blj Splnder II (door ontgraving afval 
en herinrichtlng conform ontwerp-Stortbeslult). 
Vanwege het ophogen van Splnder I wordt bij het voorkeursalterna
tlef en het ultvoerlngsaltematief A de bovenafdichting op Spinder I (als 
tussenafdichtlng) vanwege de vereiste In acht te nemen procedurele 
tljdstermijn een jaar later aangebracht dan blj het nulaltematlef. Dlt 
betekent een jaar langer lnflltratie van percolaat. 
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Gebruiksfase 

Grondwaterkwantiteit 
Tljdens de gebrulksfase vlnden blj het voorkeursaltematlef, het 
ultvoeringsaltematief A en het meest mllieuvrlendelljk altematlef 
pellbemallng plaats blj de stortvakken 1 en 2 ten behoeve van de 
geohydrologische isolatle c.q. grondwatersanering (bi] MMA). De 
effecten van daze grondwaterstandsdallng zljn beperkt (op ca. 100 m 
geen effect meer). De tljdsduur van de bronnerlng blj het meest 
mllieuvriendelljke altematlef zal korter zljn omdat de verontrelnlgings
bron ls weggenomen. 
Blj het voorkeursaltematlef en het ultvoerlngsaltematlef A warden 
lnterceptlebronnen direct benedenstrooms Splnder I geplaatst, lndlen 
ult slgnalerlng van het monltoringssysteem blljkt dat onder Splnder 
aanwezige grondwaterverontrelnigingen In benedenstroomse rlchtlng 
warden verspreid. Als gevolg van het lnwerklngtreden van deze 
lnterceptiebronnen, treedt In het westelljk aan het stort grenzende 
landbouwgebied over een oppervlakte van ca. 3 hectare een grondwa
terstandsdallng op van 5 a 15 cm. Deze dallng kan een geringe 
droogteschade voor de landbouw veroorzaken. In het overlge 
landbouwareaal wordt geen droogteschade verwacht. In en direct rand 
het Lelkeven en Plakkeven treedt geen grondwaterstandsdallng op. 
Verdrogingseffecten treden hler niet op. Blj het meest mllleuvriendelljke 
altematief warden deze lnterceptlebronnen direct ten westen van 
Splnder II geplaatst en zljn hlerdoor effectlever In hun werklng. 

Grondwaterkwaliteit 
De grondwaterkwalitelt ter plekke van stortvak 1 en 2 zal door de 
geohydrologlsche lsolatle c.q. grondwatersanering verbeteren. De 
percolaatlnflltratle bij Splnder I (met name In droge zomerperioden) 
zal sterk beperkt warden door de dichte tussenafdlchting. Bij Spinder 
II zal geen percolaatlnfiltratie meer plaatsvinden door de volledig 
nleuwe onderafdichting. De grondwaterkwallteit zal door deze maat
regelen niet verder verslechteren. Door plaatsing van lnterceptlebron
nen direct benedenstrooms Splnder I zal geen negatleve be"invloedlng 
van de benedenstroomse grondwaterkwailtelt kunnen plaatsvinden. 
Blj het meest milleuvrlendelljke alternatief warden direct ten westen 
van Splrider II vanuit de aangebrachte tunnel interceptiebronnen 
aangebracht. De grondwatersanering vlndt blj deze aanpak directer en 
effectiever plaats clan blj het voorkeursalternatlef en ultvoerlngsal
tematief A. 
Blj het meest mllleuvrlendell]k altematlef wordt een dubbele tussenaf
dlchtlng op Splnder I aangebracht. In geval van lekkage van de folle 
(calamlteltensltuatle) zal de zandbentonletlaag verontrelnlglngen 
aanwezig In lnflltrerend percolaat absorberen. 
Blj lekkage van de folle In de onderafdlchtlng van Splnder II, Ill of van 
het C3-compartlment wordt de veroorzaakte grondwaterverontrelnlglng 
gedetecteerd door de controledrainage. Grondwatersanering vlndt 
plaats door bemallng van de controledralnage en/of benedenstrooms 
te plaatsen lnterceptiebronnen. 
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NazorQfase 

Grondwaterkwantlteit 
In de nazorgfase vlndt grondwaterstandsver1aglng plaats door de 
geohydrologlsche lsolatle van vak 1 en 2 en door lnterceptlebronnen 
(zle gebrulksfase). Grondwaterstandsdallng vlndt plaats tot maxlmaal 
109 m bulten de stortlocatle. De effecten van de grondwaterstandsda
llng op de vennen en de landbouw komen overeen met de optredende 
effecten tljdens de gebrulksfase. 

Grondwaterkwallteit 
Blj aanvang van de nazorgfase wordt Splnder II voorzlen van een 
dubbele bovenafdlchting (folle en zandbentonlet). De lnflltratle van 
regenwater In het gehele stort Splnder Is hlermee nagenoeg o 
mm/jaar. 
Na enkele decennla ver11est de onderafdlchtlng haar bodembescher
mende functle. De dubbele bovenafdlchtlng neemt deze functle geheel 
over. Het Is mogelljk dat door dlffusle van verontrelnlglngen vanult het 
afval naar het ondlepe grondwater een aanrljklng van het ondlepe 
grondwater met verontrelnlglngen plaatsvlndt. lndlen In de praktljk deze 
dlffuslestromlng daadwerkelljk optreedt, zullen verontrelnlglngen door 
benedenstrooms Splnder te plaatsen lnterceptlebronnen warden 
weggenomen. 

IV .2 Oppervlaktewater 

Aanleqfase 
Op de oppervlaktewaterkwalltelt en -kwantltelt wordt voor de be
schouwde alternatleven tljdens de aanlegfase geen effect verwacht. 

Gebrulksfase 
Het rlngleldlngssysteem vormt een gesloten systeem, waardoor het 
van de stortplaats afkomstlge percolaatwater en overlge afvalwater
stromen altijd via de AWAI wordt afgevoerd. Door de voorzuiverlng bij 
het voorkeursalternatlef en ultvoerlngsaltematief A (fyslsch/chemlsche 
en ana~robe voorzulverlng) wordt de belastlng van de AWAI met de 
vullvracht In het percolaat geringer vergeleken blj de huldlge sltuatie. 
De zoutvracht van het percolaat (chlorlde en stlkstof) wordt door de 
AWAI nlet verwljderd en vormt daarmee een belastlng van het 
ontvangende oppervlaktewater, de Zandlelj. Blj het meest mllleu
vrtendelljke altematlef Is de belastlng van de AWAI door de vullvracht 
gerlnger dan blj het voorkeursalternatlef/ultvoerlngsalternatlef A door de 
toepasslng van een dubbele voorzulverlng (hyperflltratle als extra unit). 
De belastlng van het ontvangende oppervtaktewater met zouten Is door 
toepasslng van hyperflltratle gerlnger. De hydraullsche belastlng van de 
AWAI Is gerlnger door de tljdelljke bovenafdlchtlng die blj Splnder II en 
Ill na een jaar en blj het C3-compartlment dlrekt na het storten warden 
aangebracht. 

Nazorgfase 
In de nazorgfase zal de hoeveelheid percolaatwater geleldelijk afnemen. 
Hlerdoor neemt de kwalltatleve belastlng van de AWAI door het stort 
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at. Blj het meest mllleuvrlendelljke alternatief Is de belastlng van de 
AWRI met de vullvracht van het percolaat geringer dan blj het 
voorkeursaltematlef/ultvoerlngsalternatlef A als gevolg van de dubbele 
voorzuiverlng. 

IV.3 Lucht 

Aanlegfase 
Blj de aanlegfase van het voorkeursaltematlef wordt de luchtkwalltelt 
beinvloed door emlssies van ultlaatgassen van ontgravlngsmachlnes 
en transportverkeer en door geuremlssles van de stortactivltelten. 
Ult de resultaten van de proefontgravlng Is gebleken dat het ontgra
ven en herstorten van afval geen voor de omgevlng relevante bljdrage 
levert aan de geurlmmlssleconcentratles. De geurlmmlssle Is hlermee 
gelljk aan de geurlmmlssle tljdens de gebrulksfase. 
Het niveau van de emlssles van ultlaatgassen Is te verwaarlozen 
vergeleken blj het emlssleniveau van het wegverkeer op de A261. 
De effecten van luchtemlssles blj de aanlegfase van het ultvoerlngs
alternatlef A en het meest mllleuvrlendelijke alternatlef komen overeen 
met die van het voorkeursaltematlef. 

Gebrulksfase 
Tljdens de gebrulksfase Is de geuremlssle van de stortactivltelten te 
vergelljken met de emlssle blj het nulalternatlef (98-percentlelcontour 
van 1 Ge/m3 gelegen op ca. 1000 m). Blj het meest mllleuvrlendelij
ke alternatlef is de geuremlssle gerlnger door het werken met een 
klelner stortfront en het dagelljks afdekken ervan. Voorts ls de fractie 
organisch materiaal In het hulshoudelljk afval klelner bij het meest 
mllleuvrlendelijk alternatief. 
De afzonderlljke 98-percentlel contour van 1 Ge/m3 van de vergis
tlngsinstallatie Is gelegen op ca. 200 tot 300 m van de lnstallatie. De 
afzonderlljke 98-percentiel van de AWRI (na doorvoerlng van geuremis
sle beperkende maatregelen) Is op ca. 1500 m gelegen. De cumulatle
ve 98-percentlel contour van 1 Ge/m3 van de drle bovengenoemde 
activltelten Is gelegen boven de woonwljk Tllburg-Noord. 
Het nlveau van de emlssles van ultlaatgassen van transportverkeer is 
te verwaarlozen vergeleken blj het emlssleniveau van het wegverkeer 
op de A261. 

Nazorgfase 
Bl] alle alternatleven geldt In de nazorgfase dat door de bovenafdlch
tlng (lncluslef stortgasonttrekklng) en de gekozen elndbestemmlng 
(extensleve recreatle) geen negatieve effecten met betrekklng tot de 
luchtkwalltelt door de afgewerkte stortplaats zullen optreden. 
Geurhinder in de omgeving wordt veroorzaakt door de resterende 
bronnen, te weten de AWRI en de verglstingslnstallatie. De cumulatleve 
geurcontour (98-percentiel van 1 Ge/m3

) Is gelegen boven de wljk 
Stokhasselt van Tllburg-Noord. 
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IV.4 Geluid 

Aanlegfase 
Blj de aanlegfase wordt de geluldemlssle veroorzaakt door het 
transportverkeer van afvalstoffen, de stortactlvltelten op Splnder Ill en 
de werkzaamheden lnzake afgravlng en herlnrlchtlng van Splnder II. 
De geluldemlssle van afgraving en herinrlchtlng van Splnder II vlndt 
plaats gedurende ca. 2 jaar. 
Als gevolg van het verteggen van de toevoerroute naar het oosten blj 
de aanlegfase overschrljdt aan de oostzljde de 50 dB(A) contour de 
terrelngrens. De 40 dB(A) contour aan de oostzljde komt hlerdoor 
verder van de terrelngrens ta llggen. Blj woning nr. 402 (bedrljfswonlng 
nablj waterzuiverlng) wordt als gevolg van de stortactivltelten de 
geluidimmlsslenorm van 50 dB(A) met 1 dB(A) overschreden. De 
cumulatleve geluldbelastlng blj de wonlngen 402, 403 en 404 bedraagt 
respectlevelljk 53, 52 en 51 dB(A). Overschrljdlng van de geluidnorm 
van 50 dB(A) vlndt hlerdoor plaats. De mate van overschrljding komt 
overeen met de huldlge geluldsltuatle. Een extra geluldafschermlng 
langs de toevoerroute zal warden aangebracht. Tljdens de aanlegfase 
van het voorkeursaltematlef wordt In het landelljk gebled ten noorden 
van de locatle geluldlmmlsslenorm van 40 dB(A) overschreden. Het 
gabled beslaat ca. 40 hectare landelljk gebled. BIJ de aanlegfase van 
het uitvoerlngsaltematlef A en hat meest mllleuvrlendelljke alternatlef 
komt de llgglng van de geluldcontouren overeen met het voor
keursalternatief. 

Gebruiksfase 
De geluldnlveaus van de gebrulksfase van het voorkeursalternatief 
komen overeen met die van de aanlegfase. Blj wonlngnr. 402 vlndt als 
gevolg van de stortactivltelten een overschrljdlng van de geluldsnorm 
plaats. De cumulatleve geluldbelastlng blj de bedrljfswonlngen 
overschrljdt de geluldnorm van 50 dB(A). Een afschermlng van de 
toevoerroute Is voorzlen. 
Het oppervlakte landelijk gabled ten noorden van de locatle dat door 
de 40 dB(A) contour wordt omvat, bedraagt In de gebrulksfase ca. 20 
hectare. Dlt Is ongeveer de helft van de oppervlakte van de aanlegfase. 
Oorzaak hlervan Is de verplaatslng van de stortactivltelten In zuldooste
lljke rlchtlng, van Splnder Ill naar Splnder II. 
De llgglng van de geluidcontouren voor de gebrulksfase van uitvoe
ringsaltematlef A en het meest mllleuvrlendelljke altematlef komt 
overeen met de llgging van de contouren blj hat voorkeursaltematlef. 

Nazorgfase 
Tljdens de nazorgperlode zljn geen geluldemlsslebronnen op de 
stortlocatle aanwezlg. De elndbestemmlng van de stortlocatle betreft 
extensleve recreatle (wandelgebied). 

IV .5 Ecologie 

Aanlegfase 
Door de aanlegfase verdwljnt een relatlef kleln sparrenbosje (ca. 2 ha) 
gelegen centraal op de stortlocatle Splnder. De betekenls van dlt bas 
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voor vegetatie en fauna Is gering. Bij het verdwijnen van het bos gaan 
ruige begroelingen, waardoor terrltoria van de grasmus (ca. 15 stuks) 
verloren gaan. In calamltelten sltuaties worden eventuele grondwater
en oppervlaktewaterverontrelniglngen direct gesaneerd, waardoor geen 
negatieve effecten op de ecologie optreden. 
Aangezien zowel het afgraven als het opnieuw storten van afval ult 
Spinder II In een snel tempo plaatsvlndt wordt een omvangrljke 
ontwikkeling van rulgtevegetaties niet verwacht. Gezien de algemeen 
vochtlge toestand van het te ontgraven afval zal welnlg verwaallng 
(zwerfvuil) optreden. Ook door vogels en andere dleren zal weinig 
afval verspreld worden, gezien het geringe voedselaanbod (reeds 
verteerd afval). Als gevolg van het werken met machines zal enige 
verstoring van met name de avifauna en zoogdlerfauna In de naaste 
omgeving optreden. De effecten hiervan zullen gering zljn. Enkele 
broedparen van de wulp In het aangrenzende deel van de Loonsche 
Helde kunnen verdwljnen. 
De ecologlsche effecten van de aanlegfase van het ultvoeringsalter
natlef A en het meest mllleuvriendelljke alternatlef komen overeen met 
de effecten van het voorkeursalternatief. 

Gebruiksfase 
De ecologische effecten van de gebruiksfase van het voorkeursalter
natlef komen grotendeels overeen met de effecten van de aanlegfase. 
Echter aangezien tijdens de gebrulksfase ~ afval betreft, wordt ervan 
ultgegaan dat door het hogere voedselaanbod, grotere aantallen 
meeuwen en kraaien worden aangetrokken. Het eventuele secundaire 
effect op de vegetatie in de omgeving, door eutrofl~rlng van voedselar
me gebieden, zal hierdoor groter zijn dan In de aanlegfase. Door het 
aanbrengen van draadconstructies over het stortfront worden deze 
effecten tegengegaan. Een grotere verspreldlng van zwerfvuil wordt 
verwacht dan in de aanlegfase door het werken met vers afval. 
De ecologische effecten van de gebruiksfase van het ultvoerlngsalter
natief A komen overeen met de effecten van het voorkeursalternatief. 
Door het dagelljks afdekken van het afval en het klelnere stortfront bij 
het meest milieuvriendelijke alternatief zullen geen dieren worden 
aangetrokken. De verspreiding van zwerfvuil Is hlerdoor minder en de 
negatieve be'invloeding van de weidevegetatie en weidevogels in de 
omgeving wordt hiermee ultgesloten. 

Nazorgperiode 
Door de lsolerende bovenafdichting zullen tljdens de nazorgperlode 
geen emlssles van stoffen via bodem, oppervlaktewater en lucht 
kunnen optreden. Negatleve be'invloedlng van flora en fauna hlerdoor 
voorkomen. Voorts treden geen negatleve ecologlsche effecten door 
rustverstoring (geluldemissles) op. Het verlles van de thans op de 
locatle aanwezlge ecologlsche elementen wordt deels gecompenseerd 
door ontwlkkellng van bloemrljke droge graslanden, rulgten en jonge 
struwelen op (delen van) het afgewerkte stort. Hlerdoor kunnen zlch 
karakteristleke plantesoorten en (plonler)vegetatles van voedselarme en 
voedselrljke droge milieus vestigen. Deze sltuatle wordt bereikt door 
verschlllende delen van het stort met een ulteenlopende frequentie te 
maaien en het maaisel af te voeren. Deze maatregelen kunnen leiden 
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tot het ontstaan van een rijke lnsektenfauna en vestiging van vogel
soorten zoals grasmus, kneu en geelgors. 

IV .6 Landschap 

Aanleafase 
Tljdens de aanlegfase van het voorkeursaltematlef zljn de afgraaf
werkzaamheden van Splnder II en de ophoglng van Splnder I zichtbaar 
vanaf de ontslultlngsweg. Bij het ultvoeringsaltematlef A is de afgraving 
van Spinder II en de ophoging van Splnder Ill zlchtbaar. Spinder I 
wordt alleen aan de oostzljde opgehoogd. De vlsueel-landschappelijke 
effecten van de aanlegfase van het meest mllleuvriendelijke alternatlef 
komen overeen met de effect en van het voorkeursalternatief. 

Gebrulksfase 
Blj de gebrulksfase van het voorkeursaltematlef vlndt vlsuele hinder 
pleats door het zlcht op de stortactivitelten. Het tljdelljke zlcht op de 
verplaatste centrale voorzienlngen vormt In de perlode na 2008 een 
extra visuele inbreuk op het landschap. De groel van het stort naar de 
elndvorm Is zlchtbaar vanaf de ontslultlngsweg. Extra rulmtebeslag 
wordt gevormd door de aanleg van het C3-compartiment (totaal ca. 8 
hectare). 
De vlsueel-landschappelljke effecten van de gebruiksfase van het 
ultvoerlngsaltematief A en het meest-mllleuvriendelijke altematief komen 
overeen met de effecten van het voorkeursalternatief. De gebrulksperio
de van het uitvoeringsaltematief en daarmee de periode van visuele 
hinder is korter. 

Nazoratase 
In de nazorgfase is het stort afgedekt. De eindvorm van het voor
keursaltematief heeft een eenheid van vorm. Landschappelijk gezien 
wordt hier een positieve waardering aan toegekend. De elndvorm slult 
aan bij de tweede laag van landschapselementen (regionale land
schapselementen verwijzend naar "technlek en lndustrialisatie"). De 
gebrulkswaarde van de gekozen elndvorm voor de eindfunctie 
(extensleve recreatie) is relatlef hoog. 
De elndvorm van ultvoeringsaltematief A heeft een dualltelt in de 
vormgeving en wordt daardoor minder posltief gewaardeerd dan de 
elndvorm van het voorkeursalternatief. De elndvorm voor de eind
functie wordt als geringer beoordeeld vergeleken bij het voorkeursal
tematief. De effecten van hat meest mllleuvrlendelijke altematlef komen 
overeen met die van het voorkeursaltematlef. 

IV.7 Volksgezondheid en velligheid 

Aanlegfase 
Op basis van de resultaten van de proefontgraving van Splnder II 
warden tijdens de ontgravlng van Spinder II geen gasconcentraties 
verwacht die een gezondheidsrisico kunnen opleveren voor het 
person eel. 
Stofontwikkeling tijdens droge weersomstandigheden wordt door 
maatregelen (afdekken met landbouwfolie of besproeien) voorkomen. 
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Huldcontact met afval wordt voorkomen door persoonll]ke bescher
mlngsmlddelen In de vorm van handschoenen en overall. In verband 
met de onbekendheld over aan te treffen afval wordt ult voorzorg een 
velllgheidspakket aangehouden dat overeenkomt met een van de 
zwaardere velllgheldsklassen blj bodemsanerlng. Hlerdoor worden 
gezondheldsrlslco's voor personeel tot een minimum beperkt. 
De verwachte geluldlmmlssleniveaus door ontgravlngsmachlnes en 
transportverkeer lelden nlet tot negatleve gezondheldseffecten blj het 
personeel. 
Tljdens de ontgravlng gaan de bestaande stortactlvltelten normaal door. 
De gezondhelds- en velllgheldseffecten van deze actlvltelten komen 
overeen met die van de gebrulksfase van het nulalternatlef. Zle hlervoor 
paragraaf 11.B van deze samenvattlng. 
De gezondhelds- en velllgheldseffecten van het ultvoerlngsalternatlef A 
en het meest mllleuvrlendell]ke altematlef komen overeen met de 
betreffende effecten van het voorkeursaltematlef. 

Gebruik§fase 
De gezondhelds- en velllgheldseffecten van de alternatieven voor de 
gebruiksfase komen overeen met de betreffende effecten van de 
overeenkomstlge fase van het nulaltematief (zle paragraaf 11.8 van deze 
samenvattlng). 

Nazorgfase 
De gezondhelds- en velligheldseffecten van de alternatleven voor de 
nazorgfase komen overeen met de betreffende effecten van de 
overeenkomstlge fase van het nulaltematlef (zle paragraaf 11.8 van deze 
samenvatting). Negatleve effecten worden voorkomen door de 
mllleuhygienlsche lsolatie van het stort In de vorm van de bovenaf
dichtlng. 
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V Vergelljking alternatieven 

De vergelljklng van de altematleven Is gemaakt voor het nulaltematlef 
(referentlekader), het voorkeursaltematlef, het ultvoeringsaltematief A en 
het meest mllleuvriendelljke altematlef. De vergelljklng van de altematle
ven Is weergegeven In tabel I. Als referentle fungeren de verschlllende 
fasen van het nulaltematlef. Aangezlen het nulaltematlef geen aanlegfa
se bevat, Is de aanlegfase van het voorkeursaltematlef als referentle 
gen omen. 
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Tabel 11 Vergelijking alternatieven 

Alternatieven 

lfulalternatief Voorkeursalternatief Uitvoeringa- Meeat milieuvriendelijke 
alternatief A alternatief 

aanl.eg- r.bruiks- nasorg- calami- aanleg- rbruilts- nazorg- calam- aanleg- rbruiks- nazorg- calami- aanleg- r.bruiks- nazorg- calami-
faae ase faee teiten faae ase fase teiten fase ase fase teiten fase ase fase teiten 

MiH.eu-aapect 

- bodem en grondwater 
.k.waliteit n.v.t.* Al** A2 Al ala Al + + 0 0 + + 0 + ++ ++ 0 
.k.wantiteit Bl B2 Bl ale Bl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- oppervi..Itt ewater 
.k.waliteit Cl C2 Cl ala Cl 0 0 0 0 0 0 0 0 + + 0 
.k.wantiteit DI D2 Dl ala Dl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- lucht El E2 El ale El 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

- geluid Pl !'2 n.v.t. !'l !'l 0 n.v .. c. !'l Fl 0 n.v.t !'l !'l 0 n.v.t. 

- ecologie GI G2 Gl G4 0 0 0 G4 0 0 0 G4 0 0 0 

- landachep Bl B2 n.v.t. Bl 0 + n.v.t. Bl 0 0 n.v.t Bl 0 + n.v.t. 

- volksgezondheid 11 12 13 14 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 
en veiligheid 
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Toelichting aanduidingen bij tabel 1 1 

* Nul.a1.ternatief &vat geen aanlegfas~. _ 
** Verklarlng waamerlng nula1ternatief (referentie'kader) en aalll.egf1u1e voorl!;.eursalternatief: 

Al • s .rondwatervero.nt"reiniging o~ Spinder aanwezig.; infil~atie perco1aac 1D0gelijk in droge iieriode; geen verspreiding in benedenstroomse richting; verontreinigingssituatie stabiel 
door coepaas'ing :intercepcie indien ~rtoe ...W.ei~g i!l. 

A2 -
A3 -
Bl • 
B2 • 
B3 • 
Cl • 
C2 • 
C3 -
Dl • 
D2 • 
D3 • 
El -
E2 • 
E3 • 
Fl • 
F2 -
F3 • 
Gl -
G2.
G3 • 
G4 • 
Hl • 
H2 -
H3 • 
11 -
12 -

verbeterlng grondwaterltwal.itei.c door geohyllrologische isO'latie. 
bij lekkage onderafdicht:ing tijdens gebruik.sfase signalering en interceptie grondwaterverontreiniging. 
venn:i.nderde grondwateraanvul.li.ng en peilbellllillug on-cler st.ort veroorzak~n geen grondwaterst&Ildsds.ling in de di.recte omgeving van het stort; bij toepassing interceptiebronnen tot 
op 100 111 significante grondwa~erstaild·sdaling (ca. 0,1 111). 
bij toepassing· interceptiebronnen tot op 100 111 van .het st~rt. signi.ficante grondwatersta-ndsdaling. 
zie B2. 
huidige belasting AWRI -t 18~000 IE; vermindering door geplande voorzuiverl.ng. Belasting ontvangend oppervlalttawater met zouten. 
a.fname percolaatvonn:i.ng waa rdoor -geringere belasting. AJJRI en ontvangend eppervlaktewater. 
bij zuiveringsteclmische pr oblemen A'1RI barging percolaat in rlngleidings;iy~tee'm-; geen negatieve beinvloeding oppervlalttevaterlaral.iteit. 
ge11n effecten op o:ppervlakt evaterkvantiteit. 
zie Dl. 
zie Dl. 
regiona;Le luchtk.wal.iteit goed. Geuremissie door stortactiviteiten, A'1RI Tilburg-Noord en geplande Vergietingsinstallatie GFl'-afval . 
ge.en geure'lllisrle door afgewecltt stort. 
bij tijdelljk buitemre_rkingtredi113 stortgaaonttrekki1i11i geuroverlast in omgeving. 
overschrijding geluidnormerlng bij bedrl.jfswoni.ngen bij AWRI ten ge~lge van cumalaeieve geluidbelasting; afscherming toevoerroute is voorzien. 
geen galuidelld.s{lies op voormalige atortloca-tie. -
verschuiving geluidcQntouren near zuidoosren; overschrijdi.ng geluidnorming; afscberming toevoerroute is voorzien. 
aan:iaating van veget:atiea il voedael:arme vennen door uitwerpselen 111eeuw~n; euige rustv8.rstoring voor vogels en zoogdieren in naaete omgeving. 
geen negel:ieve eff_ect:en ala gevolg van_ 'lllilie,uhygilinbche iso1atie door bovensf'di.chti.ng. 
bij calamit:e.iten geen negati.e.ve eff~c'ten door tCl'epassing aanaring81Daa:tregelen. 
v&rdwijnen 2 hectare sparrenbos, VE!Tdwijnen 10 hect·are ruige begroeU.ngen, beperkte rustverstoring in omgeving. 
viauele hinder voor nggebruik.eTs ontsluitingsweg 
duali."teit in. voriQSev:ing; vorm 11luit aan bij eerste en tweede laag van la-ntU!c.hapselemen"ten 
afgraven Spi.nder Il en ophoging Spinder I zichebaar. 
geen gezondheidsrisicQ' s voor oniwonenden en -passan~n,; geen bedre.iging drinkwaterwinningen; geen verhoogde gezondheidsrlsico • e personeel. 
door 1'ovenafdicheing milieuhygi'l!Diac.he iaolatle store; geen gezondh_eidsrisico's -v.oor omwonenden, passanten, recreanten.; geen bedreiging drinkvaterwinning door monitoring en 
i:nt:ercepcie • 

14 - gee:n g-ondheida- e:n ~ligheidsrieico's bij ontgraving door beheers- en veiligheidsmaatregelen. 
*** Verk.l:&rl-ug milieu-aape·cten al terna tieven. 
++ - aa:nz;ie:lilijlte verbet:ering. 
+ • verbe.t:erlng. 
0 • geen c.q. nauweliju verbetering of verslechtering 
0/-• zeer gerlnge versiechterlng/aantasting. 

geringe versleehtering/aantasting. 
a anzielll.i jke verslechtering/ aantasting. 

beoordeling ten opzichte van overee.nltom!Jtige 
faae nulalterns.tief tenzij anders vermeld. 
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VI Leemten In kennis en concept evaluatieprogramma 

Vl.1 Leeinten in kennis 

De onderstaande leemten In kennls zljn blj het opstellen van het MER 
Ultbreldlng eapacltelt stortplaats Splnder geconstateerd: 

Alitonome ontwlkkellng/overlqe actlvitelten 
De GFT-verglstingslnstallatle Is gebaseerd op 40.000 ton GFT-afval en 
6000 ton papler per jaar. De mogelljkheld bestaat dat er een lnstallatle 
wordt gereallseerd van 52.000 ton GFT -afval per jaar. 
De locatle van een provinclale sllbverbrandlngslnstallatle moet nog 
worden vastgesteld. Over de locatle ten oosten van Splnder bestaat nu 
nog geen duldelljkheld. 

Afvalstoffenaanbod 
Over de samenstelllng van het C3-afval zljn geen speclfleke gegevens 
bekend. Ook Is er een gemls aan fundamentele kennls CNer de kwalltelt 
en kwantltelt van bedrljfsafvalstoffen. 
De resultaten van het onderzoek naar de terugwtnbaarheld van chroom 
ult leerschaafsel. ultgevoerd door het Centrum T.N.O. voor Leder- en 
Schoenen te Waalwljk, leiden nog nlet tot een operatlonele, flnancleel 
haalbare optle op termijn. Voor dlt MER Is gebrulk gemaakt van 
deze informatle van T.N.0. Ult deze lnformatle blljkt dat terugwlnnlng 
van chroom technlsch moenljk, maar wet mogelljk Is. Volgens de 
informatie zljn de kosten dermate hoog dat terugwtnnlng van chroom 
economlsch nlet haalbaar wordt geacht Onderzoek Is nog nodlg naar 
de werkelljke kosten, de afzetmogelljkheden en behandellngsmethoden. 

Bodem en arondwater 
De kans op het falen van het functloneren van het monltorlngssysteem 
direct benedenstrooms de stortplaats en de lnterceptlebronnen is niet 
bekend. Om het risico op negatieve be'invloedlng van de grondwater
kwalltelt benedenstrooms het stort verder te reduceren, worden 
benedenstrooms het monltoringssysteem c.q. de lnterceptlebronnen 
extra monltorlngsbulzen geplaatst. 
De verandering van het stromingspatroon van de vulltong van de 
voormallge vloelvelden/berglngsbasslns els gevolg van de lnwerklngtre
ding van lnterceptlebronnen is nlet bekend. 
Er zljn beperkte gegevens over de grondwaterstandswaamemlngen en 
stijghoogtewaamemlngen In het eerste watervoerend pakket. Oft geldt 
ook voor het grondwaterstandsver1oop rond de vennen. De omvang 
van de grondwaterverontrelnlglngen onder Splnde.r I en II en de 
stortvakken 1 en 2 Is nlet volledig bekend. 

heidemlj 
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Oppervlaktewater 
Gegevens ontbreken over de percolaatsamenstelllng van de afzon
derf ijke delen van Spinder I en II evenals het te realiseren C3-comparti
ment, over de lnvloed van de berglngsbasslns van de AWAI op het 
grondwater, over de invloed van de ultwerpselen van de door het start 
aangetrokken meeuwen op de zwemwaterkwalitelt van de recreatieplas 
het Blauwe Meer en over de exacte waterhulshoudlng en de chemlsche 
waterkwaliteit van de vennen. 

Lucht 
Als belangrijke leemte In kennis bij lucht zljn geconstateerd de 
modelmatlge berekenlng van geurlmmissie op korte afstand van het 
stort en de grootte van pelkemissles van stankveroorzakende stort
actlvitelten. 

Geluid 
Ten aanzien van de voorspelling van de geluldeffecten zljn geen 
leemten in kennis geconstateerd. 

Landschap. cultuurhistorie, en belevinq 
Het ontbreken van normen ten aanzlen van de vlsueel rulmtelljke 
effecten bemoellijkt de waardering van deze effecten. 

Ecoloaie 
Ten aanzlen van de voorspelling van ecologische effecten zljn geen 
leemten in kennis geconstateerd. 

Volkqezondheld en velllgheld 
Bij de voorspelling van de effecten voor volkgezondheid en veiligheid 
zljn geen leemten in kennls geconstateerd. 

Vl.2 Concept evaluatieprogramma 

Het concept evaluatieprogramma heeft betrekking op de volgende 
onderdelen: 
- Controle en registratie aangeboden afvalstoffen 

* hoeveelheden; 
* samenstelling; 
* registratievak. 

- Onderhoud en controle voorzieningen 
* de op het terrein aangelegde voorzienlngen warden regelmatig 

gecontroleerd op gebreken en afwljkingen; 
* onderhoudsbeurten worden periodiek ultgevoerd. 

heidemij 
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- Bodem en grondwater 
* opname grondwaterstanden en vaststellen grondwaterkwalltelt In 

peilbulzen direct benedenstrooms en bovenstrooms de stortlo
catle alsmede In de wljdere omgevlng van de stortlocatle 
(ondermeer benedenstrooms monltorlngssysteem en lnterceptle
bronnen en benedenstrooms vulltong voormallge vloeivel
den/berglngsbasslns) en nablj de vennen; 

* analyse percolaatwater stortplaats en C3-compartlment; 
* analyse water ult controledralnage; 
* perlodleke controle werklng geohydrologlsche isolatle vak 1 en 

2; 
* controle op kllnk van het gestorte afval; 
* controle op zettlng van de ondergrond. 

- Oppervlaktewater 
* controle van de afvoer- en berglngscapacltelt van het systeem In 

een periode van extreme neerslag; 
* analyse water ult rlngsloot; · 
* na hat aanbrengen van de bovenafdlchtlng bemonsterlng van het 

afstromend hemelwater. 

- Lucht 
* geurmetlngen c.q. -waarnemlngen op en rand de locatie tljdens 

gebrulk; 
* bodemluchtmetlngen In de bovenlaag van het start tljdens de 

exploltatle en blj de elndbestemmlng om na te gaan of en zo ja 
In welke mate stortgasproduktle optreedt; 

* controle op de aanwezlgheld van gasvormlge stoffen op de locatle 
met behulp van gasopsporlngsapparatuur; 

* bemonsterlng afgefakkelde stortgas en analyse daarvan op 
organlsche mlcroverontrelnlglngen. 

- Geluld 
* periodleke geluldimmisslemetingen blj wonlngen random stortlo

catie en In landelijk gebied ten noorden van stortlocatie. 

- Ecologle 
* vaststellen tljdens de aanlegfase en gebrulksfase van de mate 

van overlast door de eventuele aantrekklng van dleren (meeuwen, 
kraalen en rattan). 

- Landschap 
* gesteld wordt dat beelstudles In voldoende mate lnzlcht geven In 

landschappelijke effecten van de alternatleven. Hat landschapsef
fect Is derhalve nlet opgenomen In het concept-evaluatleprogram
ma. 

heldemij 
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- Volksgezondheld en velllgheid 
* ten aanzlen van het aspect volksgezondheld en velllgheld Is het 

rlslco van grondwaterverontrelnlging als gevolg van lekkage van 
de folle In relatle tot benedenstroomse grondwaterwlnnlngen van 
belang. Dlt aspect is reeds In de onderdelen bodem- en grondwa
ter opgenomen; 

* evaluatle ten aanzlen van gezondheldsrlslco's voor het woon- en 
leefmllleu Is opgenomen blj de onderdelen lucht en geluld; 

* gezondheldsrislco's voor het personeel op de stortplaats warden 
geAvalueerd door perlodieke medlsche keurlngen. 
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1 lnleiding 

Aanlelding mllieu-effectrapportage 
Het Samenwerkingsverband Midden-Brabant (SMB) beheert de 
reglonale stortplaats Splnder te Tllburg/Loon op Zand. De locatie is 
weergegeven In flguur 1-1. Gelet op de nog beschlkbare stortcapaclteit 
en het geprognotlseerde aanbod van afvalstoffen zal de stortplaats naar 
verwachting medic 1996 vol zljn. Ook na 1996 Is stortcapaciteit in 
Midden-Brabant benodlgd. Het SMB streeft naar realisatle van nleuwe 
stortcapacltelt voor (nlet chemische) afvalstoffen op de bestaande 
locatie Spinder. Voor een ultbreiding van de stortcapacltelt ter plaatse 
Is het door1open van vergunnlngprocedures In het kader van de 
Afvalstoffenwet (Aw) en de Wet verontrelnlglng oppervlaktewateren 
(Wvo) noodzakelljk. 

In het gebied van het SMB komt speclfiek chroomhoudend afval (slib 
en vast afval) vrlj afkomstig van de lederlndustrle. Op dlt moment 
wordt het slib samen met het overige afval op de stortplaats Spinder 
gestort; het vaste leerafval wordt terugneembaar op de stortplaats 
gestort. Voor het vaste chroomhoudende leerafval wordt gezocht naar 
mogelijkheden op het gebled van hergebrulk. Aanvankelijk had het 
SMB het voornemen in afwachtlng van mogelljke verwerking in de 
toekomst het leerafval in een zogenaamde monodeponie te storten (zle 
tevens aanvulling startnotitie d.d. april 1990). In verband met de 
ongunstlge perspectleven voor hergebrulk van vast leerafval en de 
posltieve mllleuhyglenische aspecten van gemengd storten van vast 
leerafval en sllbben, is besloten om leerafval tezamen met zogenaamd 
C3-afval, voorzover dlt geen hergebruiksmogelljkheden heeft, te storten. 
Voor deze categorieen afvalstoffen wordt een apart compartlment het 
zogenaamde C3-compartlment gerealiseerd. Voor het reallseren van het 
C3-compartiment is een ontheffing In het kader van de Wet chemische 
afvalstoffen 0/Vca) noodzakelljk. Ten behoeve van de beslultvorming 
door de vergunnlngver1enende lnstantie voor de ultbreldlng van de 
stortplaats Spinder en de beslultvorming door de onthefflngver1enende 
lnstantle voor de realisatle van het C3-compartiment Is de opstelling 
van een Mllleu-Effectrapport (MER) vereist. Dlt voor11ggende MER 
betreft belde voornemens als een ge'integreerd plan. 

lnltlatlefnemer en bevoegd gezag 
Het SMB is initiatiefnemer in de procedure van de mllleu-effectrapporta
ge (mer-procedure). Bevoegd Gezag in het kader van de vergunning
ver1ening lnzake de Afvalstoffenwet zljn Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant. Voor de vergunningver1enlng lnzake de Wet verontrelni
glng oppervlaktewateren treedt het Dagelljks Bestuur van het Water
schap De Dommel als bevoegd gezag op. Voor de ontheffing Wea Is 
de Minister van Volksgezondheid Rulmtelijke Ordenlng en Milieuhygi
ene (VROM) bevoegd gezag. Het SMB heeft blj Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant een verzoek ingediend om coordinatle (art. 5 Wet 
algemene bepalingen mllleuhygiene). 

heldemij 
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Reeds doortopen procedure 
De mer-procedure ten behoeve van de vergunning- en ontheffingverte
ning is gestart met het openbaar maken van de startnotltie alsmede 
een aanvulling daarop (respectievelijk d.d. februari 1990 en april 1990). 
Op 24 Juli 1990 heeft de Commissie voor de mllleu-effectrapportage 
advies uitgebracht over de rlchtlljnen omtrent de inhoud van het MER. 
In augustus 1990 heeft Bevoegd Gezag de deflnltleve richtlljnen voor 
de inhoud van het MER uitgebracht. 

Opzet mllleu-effectrapport 
Het MER Is opgesteld op basis . van de definitleve rlchtlljnen van het 
Bevoegd Gezag. Het hoofdrapport bevat de hoofdlljnen van het ten 
behoeve van dit MER ultgevoerde studie. Voor meer uitgebreide en 
gedetallleerde gegevens en berekeningen wordt verwezen naar de 
technische bijlagen blj dit MER. 
Allereerst warden probleemstelling en doel, het wettelljk kader en 
beleidskader In hoofdstuk 2 behandeld. In hoofdstuk 3 wordt een 
overzicht van de genomen en te nemen besluiten gegeven. In 
hoofdstuk 4 warden de bestaande milleusltuatle en de autonome 
ontwikkeling daarvan beschreven. Op basis van deze onderdelen en 
het nulalternatief als referentiekader (zie paragraaf 5.2) zijn het 
voorkeursalternatief en de overige alternatieven ontwlkkeld (zie 
paragraaf 5.4). De milieu-effecten van de alternatieven warden in 
hoofdstuk 6 weergegeven. In hoofdstuk 8 vindt een vergelijking plaats 
van de mllieu-effecten van de alternatieven. Tot slot worden in 
hoofdstuk 7 leemten in kennis en het evaluatieprogramma weergege
ven. De opbouw van het MER staat schematlsch weergegeven in figuur 
1-2. 

Beschrl!vlng locatie en omgevlnq 
Om de lezer een beeld te geven van de locatie en de omgeving, waar 
het voornemen gerealiseerd zal warden, vindt hier een eerste beschrij
ving plaats. 
De locatie van het voornemen wordt aangeduld met stortplaats Spinder 
(zie figuur 1-1). De stortplaats is gelegen ten noorden van de woonbe
bouwing van Tilburg (op ca. 1 km afstand) en is gelegen ten oosten 
van de provinciale weg A 261 Tilburg-Loon op Zand. De stortplaats 
wordt ontsloten via de Loonsche Heideweg. 
De stortplaats zelf Is verdeeld in drie deelgebieden Spinder I, Spinder 
II en Spinder Ill. Direct aan de oostkant grenst de .8,fvall'.!'.,aterrelnigings
installatie Tilburg-Noord (AWAI Tilburg-Noord). Aan de Noord-oostkant 
grenzen de bergingsbasslns van de AWAI. Aan de noordzijde van de 
stortlocatie is op ca. 500 m afstand de zandwlnnlngsplas het Blauwe 
Meer en het Plakkeven gelegen. Op ca. 500 m ten westen van de 
locatie is het Leikeven gelegen. Direct ten oosten van de A 261 zijn 
de zogenaamde voormalige vloeivelden gelegen. Ten noorden en 
westen van de locatie grenzen landbouwgebleden. Direct ten zulden 
van de locatie Is het bos- en heidegebled Lepelaerezand en het 
bosgebied de Mast gelegen. 

heldemij 
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Bl!stelllng onderdelen oorspronkell!k vooraenomen actlvitelt 
Het opstellen van het MER vormt een lnteractief proces met de 
planvorming. Tljdens het opstellen van het MER wordt lnzlcht verkregen 
In de milieu-effecten van de planvorming. Door dit proces kan 
bljstelling van onderdelen van de oorspronkelljke voorgenomen activiteit 
plaatsvlnden. Zo zljn bepaalde onderdelen van de voorgenomen 
activiteit, zeals beschreven In de startnotltie en de Rlchtlijnen voor de 
lnhoud van het MER, niet meer realistisch bevonden. Onderdelen van 
de voorgenomen activlteit die bijgesteld zljn betreffen ondermeer de 
monodeponie voor leerhoudend afval (zie hlerboven onderdeel 
"aanleidlng milieu-effectrapportage"), de tussenafdichtlng op Splnder I 
en de bergingscapacltelt van het nieuwe start. De twee laatst genoem
de onderdelen warden in onderstaande toegellcht. 
De oorspronkelljk voorgenomen activitelt betrof In hoofdlljnen het 
afgraven van Spinder II en het storten van dlt afval zonder tussenaf
dlchting op Spinder I. De onzekere milieu-effecten, die op basis van de 
resultaten van de proefafgravlng met deze werkwljze samenhangen, en 
de regelgevlng die binnenkort tot stand zal komen (Stortbeslult en 
stortplaatsenbeleldsplan), waarin zwaardere eisen aan de lsolatie van 
afval warden gesteld, hebben tot aanpasslng van het onderdeel 
tussenafdichtlng geleid. Voor de voorgenomen activltelt is vervolgens 
het in de Richtlljnen aangegeven ultvoeringsalternatief B oak aangeduid 
met voorkeursalternatief aangehouden. De hoofdzaak hierbij is dat 
Spinder I eerst wordt voorzlen van een bovenafdichtlng voordat het 
afval dat ontgraven Is van Spinder II wordt opgebracht. De aanpassing 
van de voorgenomen activiteit houdt hiermee een mllieuhygienische 
verbetering In ten opzichte van de voorgenomen activltelt volgens de 
Richtlljnen voor de lnhoud van het MER. 

Voorts is in de startnotitie (d.d. februari 1990) ultgegaan van een 
minimum inschatting van de bergingscapacitelt (van ca. 4.400.000 m3

), 

waarblj is ultgegaan van een beperkte eindhoogte. Op basis van een 
nadere analyse is gebleken dat bij het zoeken naar een optlmaal 
gebrulk van de ruimte een bergingscapaclteit van ca. 9.000.000 m3 als 
mllieuhygienisch en landschappelijk verantwoord kan warden be
schouwd. Op deze wijze Is het mogelljk gebleken een grotere 
berglngscapaciteit te reallseren ultgaande van een gelljkblijvend 
ruimtebeslag. 

Overlge actlvltelten 
Vrij recent Is door het SMB besloten tot de reallsatie van een 
vergistingsinstallatie voor GFT -afval. De locatle van deze installatie is 
gelegen direct ten noorden van de stortgasopwerklngfabriek (zle figuur 
1-1). Voor de GFT-lnstallatle, de bestaande stortgasopwerklngsfabrlek 
en de stortplaats worden lntegraal de vergunningen Aw en Wvo 
aangevraagd. Voor de GFT-lnstallatie wordt een afzonder11jke m.e.r.
procedure doortopen. De m.e.r.-procedure Is In februarl 1992 gestart 
met het openbaar maken van de startnotitie. In dit onderhavige MER 
Is de geplande reallsatle van de vergistlngslnstallatle en de bestaande 
stortgasfabriek voor de mllieu-effecten geluid en lucht meegenomen. 

heidemij 
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Begeleidlng opstelllnq MER door pro!ectgroep 
Het MER Is opgesteld door Heldemij Advlesbureau BV onder begelei
ding van een projectgroep. In de projectgroep hebben vertegenwoordi
gers van de onderstaande overheden en lnstantles zlttlng gehad: 
- Samenwerkingsverband Midden-Brabant; 
- Provlncle Noord-Brabant; 
- Waterschap de Dommel; 
- Ministerie van Volksgezondheid Ruimtelljke Ordening en 

Miiieu hygiene; 
- Mllleu-inspectie Provlncle Noord-Brabant; 
- Mllleudienst Gemeente Tilburg; 
- Heldemlj Adviesbureau BV. 

heidemij 
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PROBLEEM- HUIDIGE STORT- HUIDIGE RANDVOOR-
STELLING SITUATIE EN MILIEU- \IAARDEN 

AUTONOME ONT- SITUATIE BELEID EN 
WIKKELING (NUL- EN AUTO- OVERIGE 
ALTERNATIE1) NOME ONT- UITGANGS-

WIKKELING PUNTEN 

B2 Par. 5.2 B4 B2 

I 
jONTWIKKELING ALTERNATIEVEN B5 

I 
IMILIEU-EllECTEN ALTERNATIEVENjB6 

I 
IVERGELIJKING ALTERNATIEVEN B7 

Flguur 1-2: Opbouw mllleu-effectrapport 
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7 

2 Probleemstelling en doel 

2.1 lnleiding 

Het landelljk beleld ten aanzlen van de verwijderlng van afval Is er op 
gericht de hoeveelheden te storten afval te reduceren. In de afval
verwijderingsketen (preventie, hergebruik, verbranden en storten) wordt 
het storten dan ook als laatste stadium van de verwijdering gezien. 
Ondanks de lnspanningen voor wat betreft preventie en hergebrulk 
blijft de behoefte aan stortcapaciteit groot. Onder andere om de 
reslduen van de afvalbe- en verwerkingsinstallatles te kunnen bergen. 
Verder ook om flexlbel op het afvalaanbod te kunnen inspelen als blijkt 
dat er elders niet genoeg verwerkingscapaciteit voorhanden is door 
calamiteiten bij installaties of bij vertraging In de realisatie van nieuwe 
installaties. 

Naast de hulshoudelijke en bedrijfsafvalstromen komt In het gebied van 
het SMB specifiek afval vrij uit de lederlndustrie. De regio rondom 
Tllburg kent veel schoenen- en meubellndustrie. Vandaar dat de le
derindustrie sterk in dit gebied is vertegenwoordlgd. Voor het vaste 
chroomhoudend afval wordt gezocht naar een hergebruiksoptie. Op dlt 
moment is die echter nog niet voorhanden. Dit houdt In dat dit afval 
In afwachtlng van mogelijke verwerking in de toekomst vooralsnog in 
monodeponieen zou kunnen worden gestort als de hergebruiksoptie op 
termijn realistisch lljkt. 

In PAP II is aangegeven dat de samenwerkingsverbanden (SWV) in de 
provincie zorg moeten dragen voor de benodigde stortcapaciteit voor 
de vrijkomende afvalstromen ult de desbetreffende regio. Voor Midden
Brabant heeft het SMB de centrale afvalverwerking "Spinder" in beheer. 
Op basis van het huidige afvalaanbod en de nog resterende stortcapa
clteit zou er op Spinder tot begin 1996 kunnen worden gestort. 

Doelstelling van de voorgestelde activitelt is het creeren van extra 
stortcapacltelt met zo min mogelijk rulmtebeslag, alsmede het inrich
ten, explolteren en afwerken (voorzien van nazorg) van deze afvalstort 
en de nog op te rlchten monodeponieen voor chroomhoudend afval 
ult de lederindustrie en andere chemische afvalstoffen vallend ender de 
C3- of C4-categorie. Tevens kunnen delen van Splnder die lndertijd nlet 
volgens de criteria "lsoleren, beheersen en controle" zljn aangelegd, 
betere bodembeschermende voorzieningen krijgen. 

In de volgende paragrafen zal nader worden lngegaan op de hiervoor 
al aangeroerde punten afvalstoffenbeleld, afvalverwljderingsstructuur en 
te storten hoeveelheden. In het kader van het afvalstoffenbeleid zljn 
daarbij eveneens de ult beleldsplannen volgende beslulten behandeld. 
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2.2 Beleldskader 

2.2.1 Landelijk afvalstoffenbeleid 

Voor het landelljk afvalstoffenbeleid zijn een aantal beleidsplannen, -stu
dies en -notitles bepalend. In het onderstaande wordt hier kort nader 
op ingegaan. In bijlage 1 zijn deze beleldsdocumenten ultgebreider 
behandeld. 

De notltle Preventie en Hergebrulk en notitle Afvalstoffenbeleld 

De notitie preventie en hergebruik van afvalstoffen (VROM, 1988) Is 
mede bepalend voor het overheidsbeleid. In de notltie zijn voor 29 
afvalsoorten doelstellingen met betrekking tot preventie en hergebruik 
opgenomen. Verder Is de notitle lnzake het Afvalstoffenbeleld (VROM 
1990) van belang. Ten aanzlen van het storten van afval wordt ervan 
ultgegaan dat door hergebruik, nuttlge toepassingen en verbrandlng de 
totale hoeveelheld in 2000 is teruggebracht tot maximaal 5 mlljoen ton 
(in 1990 geschat op 16 miljoen ·ton). De notitie Afvalbeleld bevestigt 
voorts de organlsatorlsche en bestuur11jke afvalverwijderlngsstructuur 
zoals zijn voortgekomen ult het LCCA-rapport. 

Nationaal Mllieubeleidsplan en Natlonaal Mllleubeleldsplan-plus 

Het milieubeleid Is in een strategisch Nationaal Mllieubeleldsplan (NMP) 
weergegeven. Het beleid met betrekking tot de verwijdering van 
afvalstoffen, is geformuleerd onder het thema "Verwijdering". 
De belangrijkste beleidsdoelstelling voor het thema "Verwijderlng" is het 
ver1eggen van het accent van storten naar preventle en hergebruik. 

Het NMP stelt dat ondanks inspanningen op het gebied van preventie 
en hergebruik voor1opig nag rekening dient te warden gehouden met 
een groei van de afvalstromen en dus met een groei van de daarmee 
gemoeide kosten. Extra stortcapaciteit zal ook nodig zijn omdat 
Neder1ands afval in principe nlet meer geexporteerd zal mogen warden. 
In het Nationaal Milieubeleidsplan Plus (NMP-Plus, juni 1990) is het 
beleid aangescherpt. 

In het NMP-Plus staan beleidslntensiverlngen met betrekking tot 
afvalpreventie en hergebruik aangekondlgd. 
De afvalverwerking moet niet alleen gericht zijn op het buiten het milieu 
houden van mllieugevaar11jke stoffen (lekvrlj verwljderen), maar ook op 
het goed Iatan aanslulten van de elsen welke vanuit preventie en 
hergebruik worden gesteld. In het ver1engde van het NMP-plus is In 
1991 de nota V2000 over de verwljderingsstructuur voor het komende 
decennium ultgebracht. In V2000 zljn inventarlsatles en verkenningen 
gedaan naar logistieke structuren en verwerkingslocaties. 
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LCCA. AOO en RAOZ 

Ook het advles van de Landelljke CoOrdinatle Commlssie Afvalbeleid 
(LCCA) sluit aan op de beleldslijnen van NMP voor preventie en 
hergebruik. Afvalverwerkingslnrlchtlngen voor het verbranden of storten 
van afval dienen volgens de LCCA als nutsvoorzlenlng te warden be
schouwd. Ult het LCCA-rapport is een samenwerklngsovereenkomst 
afvalverwljderlng VROM/IPOfVNG voortgevloeld, het Afval Overleg 
Orgaan (AOO). Het AOO geeft de lljnen van afvalverwljdering door 
middel van een voortschrljdend Tienjarenplan aan. Naast het AOO zijn 
5 Regionale Overlegorganen Afval opgericht die de activitelten van 
provlncies op het verwijderingsbeleld coordlneert. Noord-Brabant 
behoort met Limburg en Zeeland tot het Regionaal Overlegorgaan Afval 
Zuid (ROAZ). 

Het natlonale afvalstoffenbeleid en de LCCA-ontwlkkellngen zljn gerlcht 
op preventle en hergebrulk van afvalstoffen, zodat minder afval gestort 
of verbrand hoeft te warden en storten ook pas als laatste verwljde
rlngsmogelljkheid beschouwd kan warden. Desalnlettemln zal voor1opig 
nog extra stortcapacitelt nodig zijn als gevolg van de groelende 
afvalstroom, flexibllltelt in de verwijderlng van residuen van afval
verwerkingslnstallatles en het terugdringen van de export van afval. 

Beleld ten aanzien van chemlsch afval 

De Wabm wordt uitgebouwd tot de Wet Mllieubeheer, die mede de 
Afvalstoffenwet en de Wet chemisch afvalstoffen zal vervangen. Deze 
wetten warden als een apart hoofdstuk Afvalstoffen opgenomen, met 
daarin de volgende regellngen: 
- een zorgpllchtbepallng; 
- de bevoegdheid om bij AMvB regels te stellen voor handellngen met 

stoffen of produkten die In het afvalstadium problemen kunnen 
opleveren; 

- bevoegdheld om blj AMvB of provinclale mllleuverordening regels te 
stellen met betrekking tot het verwljderen van afvalstoffen direct na 
het ontstaan ervan; 

- een stelsel van regels betreffende de verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen, autowrakken en bedrljfsafvalstoffen, (grotendeels 
overeenkomstig de huidlge AW); 

- regels betreffende de verwljdering van "bljzondere afvalstoffen", 
(grotendeels overeenkomstlg de Wea). 

Het onderscheid tussen chemlsche en niet-chemlsche afvalstoffen zal 
In deze toekomstlge wetgevlng nlet alleen meer bepaald warden door 
de samenstelllng maar oak door de aard (met name de ultloogbaar
held) van het afval. In de conceot-notltie "Categorie-lndellng te storten 
afvalstoffen-qrenswaarden" van het Mlnlsterle VROM van januari 1992 
Is ultgewerkt hoe een nadere verdeling van stoffen vallend ender het 
BACA tot stand gebracht zal gaan warden. Deze notltle Is ultgebreld 
in bljlage 1 behandeld. 

Voor Spinder is de lndellng van de C-categorie van chemlsche 
afvalstoffen van belang, omdat de C3- en C4-categorie gestort zou 
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moeten kunnen worden op reglonale stortplaatsen, die voldoen aan de 
!BC-criteria en voor de C3-categorie eveneens aan de elsen volgens 
het Ontwerp-Stortbeslult Bodembescherming. De definltie van de C3-
en C4-afvalstoffen is als volgt. 

C3-afvalstoffen: matlg uitloogbare vaste chemlsche afvalstoffen, die op 
of In de bodem gebracht kunnen warden, indlen 
zodanlge voorzieningen zljn getroffen, dat emissies 
naar de bodem gering zljn; 

C4-afvalstoffen: slecht ultloogbare vaste chemische afvalstoffen, die 
tezamen met niet-chemische afvalstoffen op of in de 
bodem gebracht kunnen warden. 

In bljlage 1, parageraaf 1.1.1 en tabel 1.2 zljn de uitloogwaarden voor 
C3- en C4-afvalstoffen aangegeven. 

Provinciaal afvalstoffenbeleid 

De provincie Noord-Brabant heeft haar afvalbeleid voor de jaren 
negentig aangegeven in het Provinciaal Afvalstoffenplan II (PAP II 1989-
1994) en de daarult voortkomende uitwerkingsplannen en het Provincia
le milleubeleidsplan "Milieu In brulkleen". Daarnaast is een afvalsturings
orgaan opgericht die doelmatige verwijdering van afval tot haar taak 
heeft, Afvalsturing Brabant NV. In deze paragraaf wordt lngegaan op 
genoemde beleidspunten en de Afvalsturing Brabant NV en de 
consequenties voor de stortplaats Spinder. In bijlage 1 zijn deze 
beleidspunten ultgebreider behandeld. 

Provinciaal Afvalstoffenplan PAP-II 

De centrale doelstelling voor de toekomst is een verdergaande reductie 
van de hoeveelheid neg te storten afval in combinatie met vermindering 
van de milieuschadelijkheld van het afval. De beschikbare stortruimte 
in Noord-Brabant meet als een kostbaar geed warden beschouwd. De 
totstandbrenglng van locatles voor de vestlging en/of ultbreldlng van 
stortplaatsen brengt namelijk de nodige planologische en bestuurlijk/ 
polltieke problemen met zich mee. Stortrulmte zal echter altijd nodig 
blijven, zeker gelet op de aanzwellende hoeveelheid te storten afval, die 
niet op andere wijze kan warden be- of verwerkt. 

De vijf ge"integreerde processen van de afvalverwijdering die in het 
Tweede Provlnciale Afvalstoffenplan 1989-1994 (PAP II) warden 
aangegeven, en tot realisering van de centrale doelstelllng moeten 
leiden, zijn: 
1. gescheiden lnzamelen van GFT-afval, overige waardevolle componen

ten en probleemstoffen; 
2. composteren van GFT-afval en ontwikkelen van afzetmarkten; 
3. eventueel scheiden van het overlge afval in een brandbare en niet

brandbare fractie; 
4. verbranden van de al dan niet opgewerkte brandbare fractie; 
5. gecontroleerd storten van de niet meer op andere wijze te hergebrui

ken residuen. 
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Binnen de planperiode van PAP II is het de bedoeling dat het volume 
van het te storten afval met 30% zal warden vermlnderd door 
compostering van GFT -afval en met 10% door hergebrulk van overige 
componenten. Na de planperiode wordt verdergaande reductie berelkt 
door meer preventie en hergebrulk, verbrandlng en een hoger rende
ment van de gescheiden inzamellng. 

De reallsering van stortruimte is In het PAP II opgedragen aan zeven 
samenwerkingsverbanden. De stortplaats Spinder Is in PAP II als 
zodanlg aangewezen. De in PAP II opgenomen capacltelt is voldoende 
tot 1996. 

De ultgangspunten voor de realiserlng van de doelstellingen van PAP 
Ill zijn in de hlerna genoemde ultwerkingsplannen verder geconcreti
seerd. Blj deze ultwerkingsplannen zijn ook de relatles met Spinder 
aangegeven. 

Bedrl!fsafvalstoffenplan 

Het bedrijfsafvalstoffenplan (BAP) geeft het provinclaal beleid aan voor 
het aanbod, de inzameling en het transport en de be- en verwerklng 
van dlt afval. 
Elm van de grootste knelpunten die ten aanzien van de categorle be
drljfsafvalstoffen bestaat, is de kennisleemte. Er Is onvoldoende inzicht 
in de aard, samenstelling en omvang van het aanbod van bedrijfsafval
stoffen per reglo. Een dergelijk gemis aan fundamentele kennls maakt 
het bljzonder moeilljk een doeltreffend beleid dienaangaande te voeren. 
Daarom is op de eerste plaats alle aandacht gericht op het verkrijgen 
van een goed lnzicht in deze afvalcategorie. 

In november 1991 is het concept-SAP gepubliceerd. De grootste 
prioritelt wordt gegeven aan de grotere bedrljven waar ca. 380.000 ton 
(ca. 45%) van het bedrijfsafval vrljkomt en aan het Kantoor-, Winkel
en Dlenstenafval (KWD-afval) dat ca. 300.000 ton bedraagt (bijna 40% 
van het bedrljfsafval). 

Voor de sturlng en controle op de bedrijfsafvalstroom zal in 1992 de 
Verordening Bedrijfsafvalstoffen (VBA) in werklng treden. De In de VBA 
aangewezen bedrijven moeten hun afval melden bij de NV Afvalsturing 
die de verwerking bepaald. 

Door de reductiedoelstelling voor het te storten afval van 25% tot 1995 
en verdere reductle in de jaren ema zal aanbod van bedrljfsafval 
(procesafval en KWD-afval) op de stortplaatsen afnemen. 

Concept-Stortplaatsenbeleldsplan 

Het stortplaatsenbeleldsplan Is een ultwerklngsplan van het PAP II. Het 
concept is in november 1991 gepubllceerd. Hierin wordt een nadere 
concretisering van de hoofdlijnen uitgewerkt voor de verwerking van 
afvalstoffen van de provincie Noord-Brabant op stortplaatsen. De 
lnhoud van dlt plan zal warden vertaald In de voorschrlften van de 
beschikking op de vergunnlngsaanvraag. 
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Voor het veilig stellen van stortcapaciteit tot het jaar 2006 is voor 
Splnder uitgegaan van een geplande ultbrelding van 4.400.000 m3 tot 
2004 en een nog In procedure te brengen capaclteit van 525.000 m3

• 

Blj de capaclteltsbepallng Is ook ultgegaan van hoeveelheden te storten 
chemische afvalstoffen (C3, C4 en D-afval). Het C4-afval kan gemengd 
met het nlet-chemisch afval onder !BC-criteria worden gestort. Het C3-
afval moet hiervan gescheiden worden gestort onder IBC+ -criteria. 
Daarbij moet nog een scheiding worden gemaakt tussen C3-afval met 
een lager organisch stofgehalte en C3-afval met een hoger organlsch 
stofgehalte waarvan het niet mogelijk is gebleken dlt gehalte middels 
een voorbehandellng te ver1agen. Het D-afval Is een categorie die In 
het inmlddels vervallen ultwerklngsplan C3-afval nog voorkwam. Deze 
categorie was bedoeld voor overlge slecht ultloogbare afvalstoffen. In 
de concept-notitie "Categorie-indeling te storten afvalstoffen-grenswaar
den" Is de D-categorie vervallen. 

De exploltant/vergunninghouder is verantwoordelijk voor het mllieu
hygienisch beheer In de exploltatieperiode. Het SWV is verantwoordelijk 
voor de nazorg. Beide verantwoordelijkheden llggen hier blj het SMB. 
lntergewestelijke samenwerking Is nodig voor de opvang van calamitei
ten in de exploltatie- en nazorgfase. 

Het aandeel instabiel sllbachtlg afval in de te storten hoeveelheid afval 
zal toenemen door hergebruik en preventie. In verband met de 
verwerkbaarheld wordt voor het te storten sllbachtlg afval een minimum 
droge stof gehalte van 30% ver1angd. Voor Spinder zal het aandeel 
instabiel afval toenemen van ca. 25 naar ca. 35%. 

Door de verandering van de aard van het afval zal de samenstelling 
van het percolaat veranderen. Met name voor de verwerking van 
chemische afvalstoffen zullen speciale elsen worden gesteld. Voor 
Spinder betekent dit dat naast de monodeponieen voor het chroom
houdend afval mogelijk ook andere chemische afvalstoffen gecomparti
menteerd moeten worden opgeslagen. 

De stortplaatsen moeten volgens de modernste IBC-maatregelen 
worden ingericht en beheer. Blj Spinder zal bij de capaciteitsultbreidlng 
dit van toepassing zijn op gedeelten die onder de bestaande vergun
ningen vallen en de opnieuw in te richten gedeelten. 

Door acceptatiebeleid en tariefstelling kunnen de te storten afvalstoffen 
worden bepaald. Gedeputeerde Staten zullen daarblj jaar11jks beoorde
len voor welke afvalstromen een stortverbod geldt. 

De financiele consequenties van dit geformuleerde beleld worden in de 
storttarieven doorberekend. De feltelijke stortkosten zullen met 15 a 25 
gulden toenemen. Daarnaast zal ult beleldsmatlge overwegingen voor 
afvalsturing een geleldelljk grotere tariefstljglng worden doorgevoerd. 
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Provlnciaal plan Bouw- en Sloooafval 

In dlt plan is het provlnciaal beleid beschreven lnzake de verwljderlng 
van bouw- en sloopafval. De provlncle streeft ernaar dat bouw- en 
sloopafval In prlnclpe nuttlg meet worden toegepast en lndlen dat niet 
mogelijk Is dat het zal warden aangeboden aan afvalverwerklngslnrich
tlngen. 

Provlnciaal autowrakkenplan 

Het provlnciaal beleld ten aanzien van de verwerking van autowrakken 
Is beschreven In dlt plan. Autowrakken zullen In de toekomst na 
selectieve sloop hoofdzakelljk warden verwerkt In shredderlnstallaties. 
Een deel van de vrljkomende materlalen kan nuttlg worden toegepast. 
Het shredderafval is een C4-afvalstof en moet als zoc:tanig warden 
verwerkt. 

Binnen het gebled van het SMB Is geen shredderlnstallatie aanwezig 
of gepland. Op Spinder zal derhalve geen shredderafval warden 
gestort. 

Provlnciaal zulverlngssllbplan 

Als hoofddoelstelling Is In het plan het beperken van de mllieubelasting 
door zuiverlngsslib opgenomen. Voor de eerste planperiode (1987-
1992) houdt dlt in dat nlet voor hergebrulk geschlkt sllb wordt gestort 
onder !BC-criteria. Voor de planperlode daarna wordt op grate schaal 
storten nlet meer aanvaardbaar geacht en zal een verdergaande 
reductie van te storten slib moeten worden bereikt door grootschalige 
be- en verwerking (verbranding). 

Baggerspecienota 

Tot 1995 zal de bij baggeren vrijkomende verontrelnigde waterbodem 
op regionale stortplaatsen warden gestort. De leveranciers dlenen voor 
een zo kleln mogelijk volume te zorgen middels geelgende technleken. 
Na het beschlkbaar komen van grootschalige specieberging zullen 
vanuit lokale saneringen hoeveelheden baggerspecle gestort blijven 
warden. In het stortplaatsenbeleidsplan Is voor Splnder uitgegaan van 
18.000 ton baggerspecle per jaar. 

Provlnclaal Mllieubeleldsplan 

Er is een zeer groat en groeiend afvalaanbod. Deze groei wordt met 
name verwacht bij lndustrleel en hulshoudelijk afval, door het aanbod 
van nleuwe categorieen afval zoals bodemsanerlngsgrond en bagger
specie en door een afnemende mogelijkheld voor hergebrulk/nuttlge 
toepasslng van ondenneer zulverlngssllb. 
Om het afvalprobleem deflnltlef op te lessen, Is het prlmalr noodza
kelljk dat de groel van de hoeveelheld afval wordt stopgezet. 
Het stopzetten van de groei Is alleen mogelljk met preventlemaatre
gelen. 
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Om preventlemaatregelen te realiseren Is een vergaande wijziging in 
het produktie- en consumptlepatroon noodzakelljk. 

Voor de periode 2000-2010 wordt in het PMP gesteld dat de hoeveel
heid te storten en te verbranden afval nlet verder mag toenemen. 
Om het hergebrulk en de nuttige toepasslng te kunnen optimaliseren, 
Is het noodzakelljk de diverse componenten van het afval zo dicht 
mogelljk blj de bran geschelden In te zamelen. 
Hlerblj meet zowel het kwalltatleve als het kwantltatleve aspect aan
dacht krijgen. Het afval dat nlet hergebrulkt kan warden, dlent op 
mllleuhygl~nlsch verantwoorde manler te warden verwerkt. In PAP-II Is 
omwille van volumereductle de aandacht prlmair gericht op verbranding 
els verwerkingsmethode. De te lnstalleren capacltelt zal niet meer 
mogen bedragen dan de hleronder opgenomen doelstelling voor 2010 
voor verbranding, aangezien overcapaclteit de preventie en het 
hergebrulk kan frusteren. De ondergedimensioneerde verbrandlngs
capaclteit zal in de periode 1994-2010 opgevangen moeten worden 
door extra stortcapacitelt. 

Afvalsturing Brabant NV 

Met ingang van mei 1991 is de Afvalsturing Brabant NV aangevangen 
met haar werkzaamheden. In de Afvalsturing Brabant NV nemen de 
SWV en de provlncle deel. De taak is het bewerkstelllgen van doelmati
ge verwijdering van afvalstoffen door het sturen van de afvaistromen. 
Hiertoe heeft de NV bevoegdheden gekregen voor het optimaal 
plannen van de gehele verwijderingsketen door ender meer contracten 
af te slulten, het vaststellen van tarievenbeleid en onderzoeken en 
bepalen van logistiek beleid. De logistieke studie die de Afvalsturing 
Brabant heeft laten verrlchten geeft voor de overslag van brandbaar 
afval de raillocatie Tllburg aan. De stortplaats Spinder kan daarin een 
functle vervullen bij het bulken van het naar de ralllocatle af te voeren 
afval. 
Met de afvalsturing zal het SMB een contract afsluiten voor de 
verwerking van afval op Splnder. De acceptatle van afval door middel 
van de melding zal ook via Afvalsturing plaats gaan vinden. 

2.2.3 Beleid SMB 

Beleidsontwikkeling met betrekklng tot de verwijdering van afvalstoffen 
in Midden-Brabant vormt een onderdeel van het takenpakket van het 
SMB. De provinciale afvalstoffenplannen spelen daarbij een belangrijke 
rol. Nieuwe afvalverwerkingstechnieken worden onderzocht en plannen 
ontwikkeld om hergebruik van afvalstoffen te stlmuleren. Een en ander 
heeft tot doel de hoeveelheld te storten afval zo klein mogelljk te 
maken. 

Door het SMB zijn enkele maatregelen getroffen om het hergebruik van 
afval te stlmuleren: 
- ondersteunlng bij de lnvoering van GFT-verwljderlng in 1991 /1992; 
- composteren van groenafval van particulleren op de stortplaats; 
- aanstelling consulent/voorlichter hergebrulk; 
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- budget In begroting centrale afvalverwerking SMB; jaar1ijks 
f 50.000,- voor lntensiverlng van geschelden lnzamellng; 

- lnzamellng landbouwplastlc wordt gesubsldleerd; 
- lnspannlngen worden verricht om bouw- en sloopafval aan de bron 

te schelden; 
- de storttarieven worden drastisch verhoogd, nlet alleen om de 

kosten te dekken maar een groot deel van de stijglng wordt gerea
liseerd vanuit beleldsmatige argumenten waarvan het stimuleren van 
hergebrulk er een Is. 

Door het SMB Is een besluit genomen een verglstlngsfabrlek voor het 
GFT-afval te bouwen. Verder zljn In opdracht van de lederindustrie 
onderzoeken gedaan en nog gaande naar het ontchromen van leerafval 
en het daarbij vrijkomende slib om te bepalen of hergebrulk van vast 
leerafval technisch en economlsch op afzlenbare termijn haalbaar is. 

2.2.4 Overig beleid 

Uiteraard heeft zoveel mogelijk afstemmlng plaatsgevonden op andere 
beleldsterrelnen zoals: het bodembeschermlngsbeleid, het beleid voor 
de waterhulshouding en -kwaliteit, het rulmtelijk beleid, het ontgrondln
genbeleid en ten slotte het soclaal-ecanomisch beleid. 

Bodembeschermlngsbeleld 

Het bodembeschermlngsbeleld is verwoord in het Voar1ooia IMP
Bodem, het IMP-Mllieubeheer en het grondwaterbeschermingsplan 
Noord-Brabant: het handhaven of bereiken van een goede bodemkwali
teit voor de verschillende potentlele functies van de bodem. Daartoe 
Is vestiging van een afvalverwerkingsinrichting In een waterwin- en/of 
beschermingsgebied antoelaatbaar en geldt het uitgangspunt dat niet 
meer stoffen aan de boclem worden toegevoegd dan door de 
gewassen op die boclem kunnen warden opgenomen. In de amgeving 
van Spinder bevindt zich geen drinkwaterwingebled. 

Beleld voor de waterhulshoudlng- en kwalitelt 

De derde- Nata Waterhuishoudlng is, met als prlmaire randvaarwaarde 
het hebben en hauden van een vellig en bewoonbaar land, gericht op 
het in stand hauden van gezande waterhulshaudkundlge systemen. 
Daartae zijn algemene milieu kwaliteitseisen vaar de maximale cancen
traties van een aantal stoffen geformuleerd. 

Bovenstaande Is ultgewerkt In het Provlnclaal Waterhulshoudlngsplan 
en het Waterkwallteltsplan Naard-Brabant die zlJn gericht op verbeterlng 
van de kwallteit van het oppervlaktewater en de waterbodem. Dael 
daarblj Is dat vervulllngsbronnen minder gaan lazen waarblj het accent 
zal llggen op brongerlchte maatregelen, die In het kader van het 
vergunningenbeleid worden getroffen. 
In het waterhulshoudlngsplan hebben het Plakkeven en het Lelkeven 
de functle natuur. Hleraan gekoppeld Is een beleid gericht op 
handhaving van de huldlge sltuatie ten aanzlen van waterkwaliteit en 
hydrolagie. 
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In het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren worden 
elsen gesteld aan het te lozen afvalwater van een stortplaats. Het 
Waterschap de Dommel heeft haar beleid voor de lozlng van water bi] 
stortplaatsen verwaard In de beleldsnotltie "Afvalproblematlek afvalstort
plaatsen" van 1989. Dlt houdt In dat geen zuur percolaat ongezuiverd 
mag worden geloosd op een publlek zulveringswerk. Tevens zijn 
maximale concentraties en vrachten aan de lozlng gesteld. 

Ruimteli!k beleld 

De rulmtelijke aspecten en effecten van afvalverwerking kunnen middels 
het Streekplan Midden- en Oest-Brabant. het ontwerp-Streekplan Noord
Brabant en het ontwero=Natuurbeleldsplan ingekaderd worden. Het In 
deze plannen neergelegde beleld ten aanzlen van de ecologische 
ontwikkelingen pleit voor een centralisatie van de afvalverwerking met 
de stortplaatsen op reglonaal nlveau. Ten aanzlen van de llgglng ten 
opzlchte van natuurkerngebleden, natuurontwikkelingsgebieden en 
ecologlsche verblndlngszones, en In of nablj agrarisch gebled en 
"stadsregio" voldoet Spinder aan de geformuleerde randvoorwaarden. 

Ontgrondlngsbeleld 

Blj een eventuele opvulplicht van ontgrondingsputten mag geen gebrulk 
meer worden gemaakt van afvalstoffen met uitzondering van enkele 
milieuhyglenlsch nlet bezwaarlljke stoffen ender vergunnlng of toestem
ming van Gedeputeerde Staten. Blj Spinder wordt niet in het grondwa
ter gestort. 

Sociaal-Economisch Beleid 

Ontwikkeling van de milieutechnologie is een kansrijk economisch 
project. Ontwikkeling van de afvalbranche daarin kan leiden tot: 
- versterking van de economische structuur en vergrotlng van de 

werkgelegenheid in Noord-Brabant; 
- benutting van ult afvalstoffen terug te winnen grondstoffen en 

energie; 
- vermindering van de milieuverontreiniging en van de ruimte die nodig 

is voor het verwerken van het afval. 

2.3 Afvalverwijdering 

Huldlge afvalverwerklng 

In Noord-Brabant wordt het merendeel van het vrijkomende afval 
gestort. De komende jaren zal hier, mede door de In paragraaf 2.2 
beschreven beleldsultgangspunten de nodige veranderlng In komen. 

In het gebied van het SMB Is alleen de stortplaats Spinder operationeel 
voor niet meer te gebrulken afvalstoffen. Alie andere stortplaatsen zijn 
de laatste jaren afgebouwd. Het aanbod van het afval op Splnder 
wordt door weging in verschlllende categorieen geregistreerd. In bljlage 
1, paragraaf 2.1 Is het afvalaanbod over de jaren 1985 tot en met 
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1990 gegeven. Hoewel het beleld gerlcht Is op reductle van de 
vrijkomende hoeveelheid afval zal door verhoglng van het voorzienin
genniveau en gerichte verrulmlng van de acceptatie het storten van 
C3/C4-afval mogelljk gaan warden. Hlerblj kan ook het chroomhou
dend afval gerekend warden, waarvoor reeds een ontheffing lngevolge 
de Wea is verleend. 

Prognose afvalverwerklng 

In 1991 zljn enkele gemeenten In Midden-Brabant begonnen met 
gescheiden GFT-inzamellng. Binnen afzlenbare tljd zal voor dlt materlaal 
een verglstingslnstallatle warden gebouwd. Voorts zal In 1997 de 
afvalverbrandlngsinstallatie te Moerdijk operationeel warden. 

Deze nleuwe verwerkingstechnleken In samenhang met doelstellingen 
voor preventle en hergebrulk hebben hun lnvloed op de hoeveelheld 
aangeboden afval. In bljlage 1, paragraaf 2.2 is een minimum en 
maximium prognose opgesteld voor de perlode tot 2010. 

De minimum prognose is gebaseerd op de volgende ultgangspunten: 
- de beleidsdoelstelllngen volgens het PAP II en aanslultend NMP+ 

voor preventie en hergebruik warden volledlg gehaald; 
de autonome groel Is 2%; 
de hoeveelheden C3- en C4-afval komen blj de op dlt moment 
geaccepteerde stromen in hoeveelheden conform het stortplaatsen
plan; 
de verbrandingscapaclteit wordt conform het ultgangspunt In het 
provinciaal milieubeleidsplan gedimensioneerd op de verwachte 
hoeveelheid te verbranden afval in de jaren 2000-201 o. 

De maximum prognose is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
- gedeeltelijk slagen van de beleldsdoelstellingen voor preventie en 

hergebuik; 
- de autonome groei is 2%; 
- de hoeveelheden C3- en C4-afval komen blj de op dlt moment 

geaccepteerde stromen in hoeveelheden conform het stortplaatsen
beleldsplan; 

- de provinciale verbrandingscapaclteit blljft lager dan het potentiele 
aanbod van het brandbare afval. 

In flguur 2.3-1 zijn beide prognoses grafisch weergegeven. Voor het 
bepalen van de beschikbare stortperiode wordt ultgegaan van een 
aanbod dat na 2010 gelijk blijft. 
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Knelpunten In de afvalverwl!derlngsstructuur 

Ondanks de lnspanning om de hoeveelheid vrijkomend afval te 
reduceren zaJ er na 1996 behoefte zijn binnen Midden·Brabant aan 
uitbrelding van de stortcapaciteit. 
Door dlt MER wordt inzlcht gegeven In de gevolgen voor het mllleu 
door ultvoering van de voorgenomen activltelten van de beschreven 
altematleven. 

Knelpunten In de verwijderlng van afval zljn voor een aantal stromen 
niet of nauwelljks te verwachten: 

bouw· en sloopafval; er is In Midden-Brabant een overcapacltelt voor 
de verwerking van deze afvalsoort. Het aanbod van herbrulkbaar 
bouw-en sloopafval kan stagneren omdat er steeds vaker gebruik 
wordt gemaakt van composiet bouwmaterlalen. De extra stortruimte 
die dlt met zich meebrengt Is In de prognose voor het afval aan
bod In 2000 meegenomen; 
door het opstellen van een bedrljfsafvalstoffenplan kunnen knel
punten in de verwljdering van bedrijfsafvalstoffen vroegtijdlg warden 
onderkend. Bovendien kan door de NV Sturing invtoed ultgeoefend 
warden op deze afvalstroom; 
asbesthoudend bouw- en sloopafval wordt niet geaccepteerd op 
Spinder, hiervoor zijn de stortplaatsen in Bavel en Nuenen aangewe
zen. Ook in de toekomst zullen deze samenwerklngsverbanden voor 
de verwerking zorgdragen; 
papierpulp wordt aangevoerd op Spinder. De hoeveelheid zal echter 
afnemen door preventie- en hergebruiksinltlatieven van de papler
fabrikant. 

2.4 Formulerlng probleemstelling en doel 

Als probleemstelling kan samengevat warden vastgesteld dat, ondanks 
inspanningen op hat gebied van preventie, hergebrulk en nleuwe 
afvalverwerkingstechniek, storten van niet herbruikbare en nlet-verwerk
bare stoffen of residuen onvermljdelijk blljft. Blnnen het gabled van het 
SMB voorzlet de stortplaats Splnder nog In een stortcapacltelt tot begin 
1996. Zonder inltiatieven voor nleuwe stortcapacltelt zai na 1996 blj het 
SMB een probleem in de continu"iteit In de afvalverwerklng ontstaan. 
Daamaast voldoet de stortplaats in de huidige vorm niet geheel aan de 
I BC·crlteria. 

Het doel van de voorgenomen activlteit is het creeren van nieuwe 
stortcapaciteit voor nlet-chemisch afval binnen de grenzen van de 
huldlge stortplaats Splnder en het lnrichten van (mono)deponieen voor 
chroomhoudend chemlsch afval ult de leerindustrle In combinatie met 
een beperkte hoeveelheid chemisch afval ult de C3- en C4-categorie. 

De herlnrlchting bledt tevens mogelljkheden de gehele stortplaats te 
Iatan voldoen aan de !BC-criteria. De gedeelten die niet aan de IBC
crlteria voldoen, warden gesaneerd of voorzien van betrouwbare 
beheersingsvoorzienlngen. 
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3 Te nemen en eerder genomen besluiten 

3.1 Besluiten waarvoor dlt MER Is opgesteld 

Afvalstoffenwetvergunning 

Voor de ultbrelding van en het In bedrljf hebben van een stortplaats 
voor huishoudelljk en daarmee gelijk te stellen afval is een vergunnlng 
lngevolge de Afvalstoffenwet vereist. De vergunnlng moet worden 
ver1eend door Gedeputeerde Staten van de provlncle Noord-Brabant. 
Gedeputeerde Staten toetsen de aanvraag aan het PAP-II. De 
vergunning kan voorschrlften bevatten voor het treffen van voorzlenin
gen om verontrelnlglng, gevaar, schade en hinder te voorkomen. 

Vergunning Wet verontreinlglng opperv1aktewateren 

Voor het direct of Indirect (via een zulverlngslnstallatie) lozen van het 
afvalwater van de stortplaats Is tevens een vergunnlng op grand van 
de Wet verontreiniging opperv1aktewateren verelst. In deze vergunnlng 
warden voorschriften opgenomen met betrekklng tot de toegestane 
verontreinigingsgraad en het debiet van het te lozen afvalwater. De 
waterkwallteltsbeheerder voor het gabled is het Waterschap De 
Dommel. Het Dagelljks Bestuur van het waterschap is de vergunnings
verf enende instantie. 

Ontheffing Wet chemische afvalstoffen 

Voor het op of in de bodem brengen van chemisch afval ult de C3-
en C4-categorie moet een ontheffing worden aangevraagd. De 
ontheffing moet warden verfeend door de Minister van VROM. Hieraan 
kunnen voorschriften verbonden warden met betrekking tot doelmatig
held en bescherming van het milieu. 

Wabm-procedure en m.e.r.-procedure 

lngevolge de Wet algemene bepalingen milieuhyglene (Beslult m.e.r., 
Staatsblad 1987, 278 en wijzlglng 17 aprll 1992) moet de procedure 
van milieu-effectrapportage (m.e.r.) warden doorfopen voordat een 
beslult genomen kan warden over de aanvragen voor de ontheffing en 
de vergunnlngen. In deze wet warden regels gegevens voor de 
procedure, de coordinatle, lnspraak en beroep blj de ver1enlng van de 
hlervoor genoemde onthefflng en milleuvergunnlngen. 

Dlt MER moet tegellJkertljd met de vergunnlngaanvragen en de 
aanvraag voor onthefflng warden ingedlend blj de bevoegde gezagen. 
Na beoordellng van het MER op aanvaardbaarheld en de beoordellng 
van de aanvraag voor onthefflng en de vergunnlngaanvragen op 
ontvankelijkheld, warden het MER, de aanvraag voor onthefflng en de 
vergunnlngaanvragen bekend gemaakt en ter vlsie gelegd. Hlerna volgt 
een periode van inspraak, advies van deskundigen en toetsing van het 
MER door de Commlssle voor de milleu-effectrapportage. 
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Binnen 9 maanden na het indienen van het MER, de aanvraag voor 
ontheffing en de vergunnlngaanvragen moet hierover door het 
betreffende bevoegd gezag een besluit genomen warden. Bij het 
nemen van deze beslulten warden de inspraakreactles en het toetsings
advies van de Commlssle voor de milieu-effectrapportage betrokken. 

Voor de uitbreldlng van de stortcapacitelt is een wijziging van de 
vergunningen ingevolge de Afvalstoffenwet en een vergunning ingevolge 
de Wet verontreinlging oppervlaktewateren verelst. Doordat de 
ultbreiding meer dan 500.000 ton omvat is de activiteit mer-plichtig. Dit 
geldt eveneens voor het storten van chemlsch afval. Het SMB is 
lnitiatiefnemer in de mer-procedure. Bevoegd gezag in het kader van 
de vergunningver1ening In gevolge de Afvalstoffenwet zljn Gedepu
teerde Staten van Noord-Brabant. Voor de vergunnlngver1ening inzake 
de Wet verontrelnlglng oppervlaktewateren treedt het Waterschap de 
Dommel als bevoegd gezag op. Voor het oprlchten en exploiteren van 
deponieen voor chroomhoudend afval en C3-en C4-afval is een 
ontheffing in het kader van de Wet chemische afvalstoffen benodigd, 
waarvoor de minister van VROM bevoegd gezag is. Het SMB heeft bij 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een verzoek om coordinatie 
(art. 5 Wet algemene bepalingen milleuhygiene) ingediend. 

3.2 Andere te nemen besluiten 

Naast de besluiten waarvoor het MER Is opgesteld zullen er nog 
andere besluiten genomen moeten warden voorafgaand aan of tijdens 
een capaciteltsultbreidlng op Spinder. 

Deze andere beslulten warden hier kart weergegeven. 

Wllzlqlng bestemmlnqsplan 

De herinrichting valt niet ender het vigerende bestemmingsplan. 
Hiervoor zijn de afwijkingen van het te gebruiken oppervlak en de 
eindhoogte veel te groat. Zowel de bestemmingsplannen van de 
gemeente Tilburg als de gemeente Loon op Zand moeten warden 
herzien. 

Bouw- en aanleqveraunnlngen 

Voor het oprlchten van opstallen en constructles is een bouwvergun
ning nodig. Afhankelijk van de lnhoud van het nleuwe bestemmingsplan 
Is al dan niet vergunnlng nodlg voor het aanleggen van verharde 
wegen en beplanting. De vergunnlngen warden aangevraagd blj het 
college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten. Deze 
vergunningsaanvragen warden getoetst aan de gewijzlgde bestem
mingsplannen. Aan de hand van de bouwaanvraag kan ender ulterste 
tljdsdruk een verkorte procedure ex art. 19 WRO warden gevolgd, 
nadat de ontwerp-bestemmingsplannen door de gemeenten zijn 
goedgekeurd. 
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Kapverqunning 

Voor het verwijderen van de bomen zijn kapvergunnlngen nodig. 

Bestuursbesluiten SMB 

Naar aanleldlng van het MER zal het SMB beslulten moeten nemen 
over de reallsatle van de herlnrlchtlng. Daama zljn nog beslulten nodlg 
voor het acceptatlebeleld, de stortvoorschrlften e.d. 

Vergunnlna Grondwaterwet 

Afhankelljk van duur en omvang van de grondwateronttrekklngen voor 
controle en eventuele grondwatersanerlng Is een vergunnlng In het 
kader van de grondwaterwet nodig. De vergunning moet warden 
ver1eend door Gedeputeerde Staten van de provlncle Noord-Brabant. 

3.3 Reeds genomen en in voorbereiding zijnde besluiten 

Algemeen 

Naast de specifiek voor de stortplaats Splnder te nemen beslulten zijn 
voor de besluitvormlng over de stortplaats een aantal algemene reeds 
genomen of in voorbereiding zijnde beslulten en beleidsdocumenten 
van belang. Daamaast zljn voor de stortplaats al overheldsbeslulten 
gen omen. 

Eerder genomen beslulten voor de stortplaats CAw. Wvo. Wea) 

Voor het in werking hebben van de stortplaats Spinder 1 (I en II) en 
het ultbreiden daarvan met Splnder 2 (Ill) Is In mei 1988 de vergunnlng 
gegeven in het kader van de Aw. Tegen deze vergunnlng is door de 
Reglonale lnspectie van de Volksgezondheld voor de Mllieuhygiene 
voor Noord-Brabant bij de Raad van State bezwaar gemaakt voor wat 
betreft de afdeklaag van volgestorte compartlmenten. De Raad van 
State heeft hler een ultspraak over gedaan, lnhoudende dat het 
Streekgewest een beheersplan voor Splnder 2 moet lndienen, waarin 
Is aangegeven op welke wljze het terrein van een vloelstofdichte 
elndafdekking wordt voorzlen, alsmede welke overige hydrologische 
voorzieningen warden getroffen om bodem en gronddwater In de 
omgevlng van de stortplaats blljvend en afdoende te beschermen tegen 
de verontreinlgde lnvloed van de stortplaats. Het Streekgewest heeft 
hler lnmiddels aan voldaan. 

Een vergunnlng in het kader van de Wvo Is In 1987 aangevraagd, maar 
hler is geen definitleve beschlkklng op gegeven in verband met de 
ultbreldlngsplannen en lngedlende bezwaren. Tevens Is In 1988 het 
gewijzlgde bestemmlngsplan goedgekeurd op basis van het land
schapsplan van 1988. 

Voor het storten van chroomhoudend afval ult de leerindustrie 
(chroomhoudend sllb en vaste chroomhoudende leerafvallen) en grand 
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met chroomhoudend leerafval uit manages is op 5 februari 1991 
ontheffing verleend ingevolge de Wea. De ontheffing Is verleend tot 1 
januari 1993. In de ontheffing is vastgelegd dat het vaste leerafval 
terugneembaar moet worden gestort. 

Ontwerp-Stortbeslult bodembeschermlng 

In het Ontwerp-Stortbesluit bodembescherming (Nederlandse Staatscou
rant mei 1990) wordt een aantal regels gesteld voor het storten van 
afvalstoffen. Het betreft de invulling van de IBC-crlteria (lsoleren, 
beheersen, controleren). Deze criteria zijn verwoord In voorschriften die 
de vergunningverlener In de vergunnlng dlent op te nemen. Het betreft 
de volgende aspecten: 
- de gestorte afvalstoffen mogen (na zetting van de bodem) niet 

beneden 0, 7 meter boven de te verwachten gemiddeld hoogste 
grondwaterstand geraken (art. 5); 

- de verplichting tot het aanbrengen van een ender-, zij-, en bovenaf
dichtlng met eventueel aanvullende c.q. vervangende geohydrologi
sche en technische maatregelen (art. 6); 

- het bevoegd gezag kan van art. 6 afwijkende voorschriften opnemen 
indien uitslultend afvalstoffen worden gestort die qua samenstelling 
en uitloging homogeen zijn (art. 14); 

- de verplichting percolaat zonder gevaar voor bodemverontrelniging 
op te vangen, te verzamelen en te zuiveren of at te voeren (art. 7); 

- de verplichting asbesthoudende afvalstoffen gecompartimenteerd te 
storten en zodanig te behandelen/verpakken/af te dekken dat 
asbeststof zich niet kan verspreiden (art. 8); 

- het storten dient zo te gebeuren dat de stort zonder bodemaantas
ting kan word en teruggenomen (art. 9); 

- er moet een deugdelijk controlesysteem op bodem/grondwaterver
ontreiniging zijn door middel van drainagebuizen en peilbuizen (art. 
10); 

- een aantal malen per jaar dient controle op hoedanlgheid en 
samenstelling van het grondwater plaats te vinden (art. 11); 

- het bevoegd gezag kan de realisering van een financiele zekerheid 
voorschrijven zodat na beeindiging van de stort de bovenafdichting 
gefinancierd kan worden. 

Daarnaast zijn regels opgenomen gericht op de nazorg. 
Het Stortbeslult zal naar verwachting aanvang 1993 van kracht worden. 

Beslult aanwl!zing chemlsche afvalstoffen 

Met het Beslult aanwijzingen chemische afvalstoffen (BACA juli 1991) 
kan worden bepaald of een afvalstof al of nlet als chemisch afval in de 
zin van de Wea aangemerkt kan worden. Het nleuwe beslult beoogt de 
toepassing van de regelgeving te vereenvoudlgen. Het streven is de 
herkenbaarheid van chemlsch afval te vergroten en die afvalstoffen 
ender de werkingssfeer van de Wea te brengen, die bij een onjuiste 
behandeling kunnen leiden tot emstige schade voor de gezondheid van 
de mens en het milieu. 
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Wet Geluidhlnder 

In de Wet geluldhinder is de regelgevlng inzake geluld wettelljk 
vastgelegd. Een bepalende factor hlerblj Is de hinder die kan ontstaan 
door geluld. Hlervoor zljn normen vastgesteld. De geluldbelastlng ten 
gevolge van een of meer geluldbronnen mag aan de gevel van 
woonbebouwlng nlet meer bedragen dan 50 dB(A). In ultzondertljke 
gevallen kan een grenswaarde van 55 dB(A) worden aangehouden. 
Deze geluldwaarde geldt In de dagperlode die Is gedeflnleerd van 7.00 
u tot 19.00 u. Voor de pertode daarbulten gelden lagere grenswaarden 
die voor de voorgenomen actlvlteit niet relevant zljn aangezlen er 's 
nachts geen actlvlteiten zullen plaatsvinden. 

Wet luchtverontrelnlglng 

In de Wet luchtverontrelnlging Is de regelgevlng vastgelegd lnzake 
emlssles naar de lucht. Voor de voorgenomen actlvlteit is van belang 
dat de ontwerp Neder1andse Emlssle Rlchtlljn (NER) Is gepubllceerd. 
Voor de versprelding van geur zljn lmmlssle-normen opgenomen. De 
geurconcentratie blj wonlngen mag gedurende maxlmaal 0,5% van de 
tijd 1 ge/m3 of meer bedragen. lndlen deze norm wordt overschreden, 
moeten maatregelen warden getroffen. Deze rlchtlijn staat nog ter 
discussie en heeft nog geen wettelljke status. Vooruitlopend worden de 
normen In veel gevallen als referentle gehanteerd. 
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4 Bestaande toestand van het mllieu en autonome 
ontwikkeling 

4.1 lnleiding 

Mllleu-effecten bestaande en autonome lngrepen In studleqebled 
Dlt hoofdstuk geett een beschrijving van de bestaande toestand en de 
autonome ontwikkellng van het milieu In het gabled waar de voorgeno
men actlvltelt gepland Is. Het gebled heeft betrekklng op de locatle van 
het stort de Splnder en de omgevlng. De bestaande toestand van het 
milieu in het gebled (anno 1991) wordt ondermeer bepaald door de 
huldige invloed op het milieu van het stort zelf en de huldlge lnfrastruc
turele, cultuurtechnische en waterhulshoudkundlge lngrepen In het 
gebied. Deze huldlge lngrepen worden tezamen aangeduld met het 
nulalternatlef en staan beschreven In paragraaf 5.2 In hoofdstuk 5 
Beschrljving alternatieven. 
De autonome ontwikkellng van het milieu In het gebied wordt 
ondermeer bepaald door de invloed op het milieu van toekomstige 
lnfrastructurele, cultuurtechnische en waterhulshoudkundige lngrepen in 
het gebled zonder de ultbreiding van het start na 1996. De belangrijk
ste activltelt hierblj betreft het benutten van de stortcapacltelt volgens 
het huidige stortplan tot 1996. Aan overige toekomstlge ingrepen In het 
gebied, voor zover relevant voor dit MER, zljn daarblj te onderschei
den: 
- Vergistingsinstallatle voor GFT-afval nabij de stortplaats; 
- lnnovatleproject AWRI Tilburg-Noord; 
- lnrichting van de zandwinningsplas het Blauwe Meer als waterrecrea-

tieobject; 
- Ontwikkeling van 100 ha bas op de voormallge vloeivelden ten 

oosten van de weg Tilburg - Waalwijk; 
- Uitbreiding bedrijventerrein Vossenberg; 
- Mogelijke bouw van een slibverbrandingslnstallatle nablj de AWRI 

Tilburg-Noord; 
- Mogelijke aanleg van de ringweg Noord-Westtangent (eventuele 

realiserlng gepland na 2000). 

Het studlegebied wordt bepaald door de te verwachten lnvloedsfeer 
van de ingreep op het milieu. Per milieu-aspect Is het studiegebied 
verschillend van omvang. 

De bestaande toestand en de autonome ontwlkkellng van het milieu 
vormen tezamen hat referentiekader waartegen de mllleu-effecten van 
alternatleven worden afgewogen. 

Ge"inteqreerde beschrijving huidige mllleu-effecten storten leerafval en 
overiqe afvalstoffen 
Het MER wordt opgesteld ten behoeve van twee voorgenomen 
actlviteiten, te weten de ultbreiding van de stortplaats Spinder en de 
aanleg van een monodeponie voor leerafval. De belde actlvltelten, te 
weten het storten van afvalstoffen op de stortplaats Spinder en het 
storten van leerafval, vinden in de huidlge sltuatle ge'integreerd plaats. 

heidemij 
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Daarom kan blj de beschrljvlng van de huldlge situatie nlet gerelateerd 
warden aan de twee afzonder11jke actlviteiten. 

Qnderschelden mllleu-effecten 
Blj de beschrljvlng en beoordellng van de bestaande toestand en 
autonome ontwlkkeling van het milieu is onderscheld gemaakt In onder
staande milleu-aspecten: 
- bodem en grondwater (par. 4.2 en technlsche bljlage 2); 
- oppervlaktewater (par. 4.3 en technische bljlage 3); 
- lucht (par. 4.4 en technlsche bljlage 4); 
- ecologie (par. 4.5 en technlsche bljlage 5); 
- landschap, cultuurhlstorie en beleving (par. 4.6 en technlsche bljlage 

6); 
- geluld (par. 4.7 en technlsche bijlage 7); 
- volksgezondheld en velllgheld (par. 4.8). 

In navolgende paragrafen zijn de hoofdzaken weergegeven. Voor 
nadere informatie wordt verwezen naar de betreffende technlsche 
bljlagen. 

4.2 Bodem en grondwater 

4.2.1 Bestaande toestand 

4.2. 1. 1 In/aiding 

Het be"invloedingsgebied van de bodem en het grondwater door het 
start, strekt zlch in princlpe ult tot het gehele watersysteem waarin de 
locatle is gelegen. De belangrijkste invloed vlndt plaats in de bovenste 
lagen van het bodemprofiel, de deklaag en het eerste watervoerende 
pakket, in de dlrecte omgevlng van het start. 
De beschrijving van de huldlge mllieusltuatle ten aanzien van bodem 
en grondwater Is onderverdeeld in qrondwaterkwantltelt (paragraaf 
4.2.1.2) en bodem- en qrondwaterkwalltelt (paragraaf 4.2.1.3). 

4.2. 1.2 Grondwaterkwantiteit 

Llqqlng van de locatle In het waterhulshoudkundlg systeem 
De locatie Splnder Is gelegen in een gabled dat wordt omsloten door 
een aantal grate water1open: de Maas ten noorden, het Wllhelminaka
naal ten zuiden, de Donge ten westen en de Zandlelj ten oosten van 
de locatie. Op grand van de op de topografische kaart weergegeven 
hoogtepunten zljn voor dlt gabled hoogtelljnen bepaald, die zijn 
weergegeven In flguur 4.2-1. Ult deze flguur en de bodemkaart bllJkt 
dat Splnder Is gelegen op een zandrug In het landschap, die loopt 
van Tllburg naar de Drunense duinen. Op deze zandrug ligt de 
waterscheldlng tussen de stroomgebleden van de Donge en Zandlelj. 
De waterscheidlng loopt ten oosten van Splnder. Deze waterscheiding 
is van lnvloed op de zogenaamde secundalre grondwaterstromlngs
rlchtlng In de deklaag (zle flguur 4.2-2 en het onderdeel "Geohydrologi
sche beschrljvlng van het gabled" van deze paragraaf) . 

heidemij 



11.8 

LE GENOA 

hoogtelijn in m. t.o.v. NAP 

oppervlaktewater 

waterlopen met str'omingsrichting 

Spinder 

hoogtepunten in m. t.o.v. NAP 

waterscheiding in f watervoerende 
pakket 

== == waterscheiding in deklaag 

Figuur 4.2-1 : Hoogtelijnen en ligging 
waterscheiding in studie
gebied. 

schaal .1 50:000 



8 a 10m1 « « « « « '"''C'..,.'.I « « « «---l 

SOm. L--------r~~-r--r~~-r---y-~----:;r---;r--"?1 

110m. 

2' en 3' watervoerend pakket 

300 i 350 m. 1 < > < ,. < ,. < , < , < , < , < > < , < >- < ~ > . < • < ·' < , < , < , < , < > < > < I 

Geologische doorsn~de en geohydrologische schematisatie. 

FORMATIE: 

Nuenen-groep 

Sterk set 

Kedichem + T egelen 

Tegelen + Maassluis + Oosterhout 

Oosterhout + Breda 

Figuur 4.2-2 

N 
CXl 



29 

Samenstelllng van de bovengrond 
De bovengrond van het bodemproflel vormt de habitat van bodemfau
na. Tevens bevlndt zich In dit deel van het bodemproflel de wortelzone 
voor vegetatle. Voor grondgebruik In de omgevlng van Splnder ten 
behoeve van landbouw en natuur Is de bovengrond van groat belang. 
De bovengrond vormt eveneens de onverzadigde zOne tussen maaiveld 
en freatisch grondwater. De samenstelling van de bovengrond van het 
gebied waarin Spinder Is gelegen kan op grand van de bodemkaart 
en profielbeschl]vingen (bljlage 2) als volgt warden beschreven. De 
bodem is voomamelijk samengesteld uit zwak lemlge zandlge gronden 
met een dunne humeuze bovengrond. Het grootste deel van de 
omgevlng wordt gekenmerkt door •uitgespoelde" zandlge gronden met 
ljzerbandjes en ijzerhuidjes (zogenaamde humuspodzolgronden). 
Ultzondering daarop Is het zuldwestell]ke deel van het gebied, waar 
welnig bodemvorming Is opgetreden (zogenaamde vaaggronden). 

Geohydrologlsche beschri!vlnq van het gebied 
De locatie Spinder ligt In de Cen.trale Slenk, niet ver van de zogenaam
de Gilze-Rijen storing. Tot een dlepte van ca. 350 meter komen 
afwisselend goed door1atende en slecht door1atende sedlmentpakketten 
voor van zowel mariene als fluviatlele oorsprong. Een nadere detaille
ring van de opbouw Is gegeven In figuur 4.2-2. 

Ter plaatse van Spinder zijn op grand van de geohydrologle een aantal 
grondwaterstromlngsrlchtingen te onderschelden. De prlmalre grondwa
terstromlngsrichtlng In het eerste watervoerend pakket (zie figuur 4.2-
2) is noordwestelijk In de richting van de Maas. De secundalre 
grondwaterstromlngsrlchting In de deklaag (zle figuur 4.2-2) is enerzijds 
oostelijk naar de Zandleij, anderzljds westelijk naar de Donge. De 
tertiaire grondwaterstromingsrichting is naar de slotenstelsels, die 
westelijk op de Donge afwateren en oostelljk op de Zandleij (zle 4.3) . 
Deze stromingen zijn schematlsch weergegeven In figuur 4.2-3. 

Geohydrologlsche schematlsatle 
Op grand van de geologische opbouw van het bodemprofiel (figuur 
4.2-2) en de samenstelling van de afzettingen zljn een deklaag, een 
scheidende laag, drie watervoerende pakketten en een hydrologische 
basis te onderschelden. Wanneer de locatle op de waterscheiding is 
gelegen kunnen er verticale stroombanen zljn, waardoor milieu-effecten 
ook tot in de diepere pakketten kunnen optreden. Wanneer dit niet het 
geval is, zijn vooral het eerste watervoerende pakket met de daarbo
venliggende deklaag met freatlsch grondwater van betekenls bl] 
eventuele milieu-effecten van het start via het grondwater. Op grand 
van lnterpretatle en analyse van de beschlkbare gegevens wordt er van 
ultgegaan dat de waterscheldlng In de deklaag direct ten oosten van 
de locatie is gelegen. 

heldemij 
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De deklaag Is slechtdoor1atend en bestaat ult een aantal dunne zandlge 
watervoerende lagen die van elkaar warden gescheiden door leem
/klei- en/of veenlagen met beperkte door1atendheid. Vertlcaal is de 
door1atendheld van de deklaag ca. 0.02 - 0.04 m/dag, horlzontaal ca. 
5 - 20 m/dag. Lokaal kan dlt sterk verschlllen. Onder de deklaag 
bevindt zich een grofzandlg, goed doortatend watervoerend pakket met 
een verticale doortatendheid van 17 m/dag en een horizontale 
door1atendheid van gemiddeld 25 m/dag. Voor de overige lagen wordt 
verwezen naar tabel 4.2-1. 

Tabel 4.2-1: Geschematlseerd geohydrologisch proflel 

diepte in m geologiache aamenatelling geohydrologiache 
t.o.v. formatie pakket 

0-8 ii. 10 Nuenengroep matig fijn zand slechtdoorlatende 
met lem.ige lagen deklaag 

8 ii. 10-50 Starks el matig grof zand aerate watervoerend 
met grindlagen pakket 

50-110 Kedichem kleilagen en eerste scheidende 
Tegelen fijne zanden laag 

110-300 ii. 350 Tegelen grove, grindhou- tweede en derde 
Haasaluis dande zanden, watarvoerend pakket 
Oostarhout grind, matig 

grove schelphou-
dende zanden 

>300 ii. 350 Oosterhout kleilagen slechtdoorlatende 
Breda basis 

Grondwaterstanden en fluctuatle In de tl!d 
Slnds 1973 zijn frequent grondwaterstanden gemeten op en in de 
omgeving van Splnder. Tevens zljn er waarnemlngen van de stijghoog
tes in de dlepergelegen pakketten In de nabijheld van de Splnder (vier 
TNO-peilbulzen met filters tot 160 m - NAP). Ult deze waarnemingen 
kunnen de volgende conclusies warden getrokken. Er Is sprake van 
een neerwaartse vertlcale stroming in de deklaag en tussen de 
pakketten. Diepe grondwateronttrekkingen in het 2e watervoerende 
pakket in de omgevlng hebben geen merkbaar effect op de grondwa
terstanden en stijghoogten van de locatle Spinder. Fluctuatie van de 
grondwaterstanden als gevolg van atmosferische lnvloeden Is terug te 
vlnden in de deklaag en het eerste watervoerende pakket. In de 
periode tot 1989 is de hoogste grondwaterstand ter plekke van Spinder 
gemeten In januari 1988 (ca. 10.00 + NAP) en de laagste grondwater
stand in september 1989 (ca. 7.90 + NAP). Bij lage grondwaterstanden 
treedt het percolaatdrainagesysteem dat onder Spinder I en een deel 
van Spinder II is gelegen bulten werklng. 
Grondwaterfluctuatles zijn ook globaal ult te drukken in grondwatertrap
pen. Deze zijn weergegeven op de bodemkaart en warden tevens 
vermeld in proflelbeschrijvingen van boringen. De grondwatertrappen 
ver1open aan de oost- en zuldrand van Gt VII (GHG > 80 cm -mv, 
GLG > 160 cm -mv), naar Gt V (GHG 40-80 cm -mv) aan de noordzlj
de (bljlage 2). 

heldemij 
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Voor de diepte-ligging van de stortzool Is de hoogste grondwaterstand 
(HG) en voor de diepte-ligglng van de controledrainage is de laagste 
grondwaterstand (LG) bepalend. In tabel 4.2-2 Is een overzlcht gegeven 
van de laagste en hoogste grondwaterstanden ter plaatse van de 
stortplaats Spinder. 

Tabel 4.2-2: Overzicht laagste (LG) en hoogste (HG) grondwater
standen (in m t.o.v. NAP) 

Spinder Spinder Spinder 
zuid midden noord 

westrand oostrand we strand 0011trand we strand oostrand 

BG + 9,70 +10 , 40 + 9,30 + 9,70 + 9 , 20 + 9,70 
LG + 8,20 + 8,50 + 8,20 + 8,40 + 7 , 50 + 7, 50 

Het overzicht is afgeleid ult pellbuismetingen over de periode 1973-
1990. 

Grondwaterstroming 
De grondwaterstromlngsrichting en -snelheid In de deklaag en het 
eerste watervoerende pakket Is bepaald aan de hand van isohypsen
kaarten. Deze zijn weergegeven in figuur 4.2-5 en 4.2-6. Uit deze 
lsohypsenkaarten is af te leiden dat de stromingsrichting noord
westeiijk is gerlcht. De waterscheiding is in deze beelden niet terug te 
vlnden omdat er slechts enkele waarnemingen op of nabij de water
scheiding beschlkbaar zijn. Op basis van de gemeten grondwater
standen in peilbuis G105 (gelegen in de wijk Stokhasselt te Tilburg
Noord) en de hoogteiijnen wordt er vanuit gegaan dat de stortlocatie 
ten oosten van de waterscheiding iigt (zie figuur 4.2-1 en 4.2-5) . De 
horizontale snelheid In de deklaag (freatisch pakket) is ca. 1 o tot 30 
m/jaar, in het eerste watervoerende pakket 1 o tot 70 m/jaar. De 
vertlcale snelheid door de deklaag naar het eerste watervoerende 
pakket is ca. 1 m/jaar; de vertlcale snelheld van het eerste watervoe
rende pakket door de eerste scheidende laag naar het tweede 
watervoerend pakket is 0,3 m/jaar. 

Grondwateronttrekkinqen 
In bijlage 2 is een overzicht gegeven van grondwateronttrekkingen in 
de ruime omtrek rond de locatle Spinder. De belangrijkste onttrekking 
vindt plaats op een afstand van ca. 3 km ten westen van de stortpiaats 
(Fuji photo) . In 1989 bedroeg de onttrekking 1.7 miljoen m3 en een 
verdere verhoging naar 4.25 miljoen m3/jaar Is aangevraagd. De 
onttrekking vindt piaats in het tweede watervoerend pakket op 167 tot 
189 m -mv. De effecten op grondwaterstanden en -stroming in het 
eerste watervoerende pakket en in de deklaag zljn gering. Omgekeerd 
is er geen lnvloed van de stort op de grondwaterstroming en grondwa
terkwalltelt (lndien verontreinlgd grondwater wordt gesaneerd) ter 
plaatse van de onttrekkingen aanwezig. 

heldemij 
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Effecten huldlge grondwaterdrainaqe en percolaatlnflltratle 
In de huidige sltuatie van de stortplaats kan lnflltratle van percolatiewa
ter optreden vanuit vak 1, vak 2 en delen van Spinder II omdat er ter 
plaatse geen voorzieningen zijn getroffen aan de onderzijde van het 
stort (zie paragraaf 5.2.3-6 en figuur 4.2-4 voor ligging van de vakken) . 
In droge sltuaties treedt het percolaatdrainagesysteem ender Spinder 
I en II bulten werking, waardoor infiltratie van percolaat naar het 
grondwater zal optreden. In een nat jaar en in de wintersltuatie wordt 
het grootste deel tot de gehele afvoer van het percolaat via de 
drainage onttrokken en afgevoerd. In dlt geval zal onder de stort 
voornamelijk kwel optreden. De grondwaterstand zal dan lager zijn dan 
de stijghoogte In het eerste watervoerend pakket. 

Huldige grondwaterstandsdallng in omqeving en verdrogingseffecten 
Door de aanwezige drainage wordt onder natte omstandigheden 
grondwater onttrokken. Hlerdoor treden in princlpe grondwaterstands
verlagingen op. De hoeveelheld water is evenwel zo beperkt dat dit niet 
valt af te leiden ult de aanwezlge pellbuizen. Verdrogingseffecten treden 
in de huidige situatie niet op. 

Huidiqe bedreiging Lelkeven en Plakkeven door verontrelnlgingen ender 
Splnder 
Oat grondwater, verontreinigd ender Spinder door infiltrerend percolatie
water, aan de dag treedt in of nablj het Lelkeven, is op voorhand niet 
ult te sluiten, maar de kans lijkt gering. Op grand van berekende 
grondwaterstromingssnelheden en computerprogrammaberekeningen 
wordt geschat dat mlnimaal 15 jaar verstrijkt voordat verontreinigd 
grondwater onder Splnder het Lelkeven kan bereiken, indien geen 
verwijdering van verontreinigingen door grondwatersanering plaatsvindt. 
Percolatiewater dat infiltreert en niet door grondwatersanering wordt 
verwijderd, zal waarschljnlijk voordat het Leikeven is berelkt aan de dag 
zijn getreden In de waterlopen of weggezijgd zijn naar het eerste 
watervoerend pakket. Negatieve be"invloeding van het grondwater- en 
oppervlaktewatersysteem van het Leikeven treedt op indien het 
monitoringssysteem, gelegen direct benedenstrooms de stortlocatie, 
grondwaterverontreinigingen niet slgnaleert 6f lndien benedenstrooms 
interceptlebronnen (saneringsbronnen) niet functloneren. De kans op 
het falen van deze voorzieningen is niet kwantitatlef aan te geven. De 
kans wordt als uitermate gering ingeschat. Op grand van voorafgaande 
beschouwing wordt de kans op een negatleve be"invloeding als leemte 
In kennls beschouwd. Om het functloneren van het monitorlngsysteem 
c.q. de lnterceptlebronnen te controleren, warden benedenstrooms van 
deze systemen extra monitoringsbuizen geplaatst. Met deze extra 
controle wordt het risico van falen van de voorzleningen nog verre
gaander gereduceerd. 
Het Plakkeven ligt niet in het benedenstrooms be"invloedlngsgebled van 
de stortlocatie. 

heldemij 
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4.2.1.3 Bodem- en grondwaterkwaliteit 

Kwallteit qrondwater 
Een overzicht van de huidige grondwaterkwalitelt ender de stortplaats 
Is weergegeven In tabel 4.2-3 (een ultgebreide beschouwing van de 
grondwaterkwalltelt ender de stortplaats is weergegeven in appendix 
2.7 van bijlage 2). In de tabel zijn tevens de meetgegevens van de 
grondwaterverontrelnlgingen ender de berglngsbasslns meegenomen. 

label 4.2-3: Geconstateerde grondwaterverontreinigingen ender 
Spinder en bergingsbassins 

Deellocatie 

Spinder I 
(gebruiksperiode 
1977-1989) 

Spinder II 
(in gebruik tot 1977) 

Spinder III 
(in gebruik vanaf 1988) 

Stortvak l 

Stortvak 2 

Geconetateerde grondwaterverontreinigingen 

Zink : tussen B- en C-waarde in ondiep en dieper 
grondwater (benedenetroomee meting) 

Ammonium: verhoogd in ondiep grondwater (10-190 mg N/l) 
en bij elibveld op 15 m-mv (230 mg N/l) 

Chloride: verhoogd i n ondiep grondwater (250-300 mg/l) 
en bij slibveld op 15 m-mv (979 mg /l) 

CZV 1 concentratieverhogingen parallel aan chloride-
verontreinigingen 

Zink : zowel in ondiep grondwater (5 m-mv) als in dieper 
grondwater (15 m-mv) tueeen B- en C-waarde; inci
denteel op C-waarde niveau 

Aromaten: op een locatie op B-waarde niveau in ondiep grond
water; bij elibveld op 1,5 maal C-waarde 
(op 15 m-mv) 

Geen metingen onder locatie. Spinder III is pas vanaf 1988 in 
gebruik en voorzien van volledige onderafdicbting (folie). 
Negatieve be!nvloeding grondwater wordt daarom onwaarechijn
lijn geacht. 

Afval gestort tot l meter beneden gemiddelde grondwaterstand 
Geleidbaarheid: verboogd 630 µs/cm (15 m-mv ) 
Ammonium : verboogd 19 mg N/l (15 m-mv) 

Afval gestort tot 3 meter beneden gemiddelde grondwaterstand 
Geleidbaarheid: verhoogd 1100 µs/cm (3 m-mv) 
Chloride : verhoogd 130 mg/l (3 m-mv) 
Sulfaat : verhoogd 270 mg/l (3 m-mv) 
Zink : verhoogd tuesen B- en C-waarde (3 m-mv) 

Peilbuis III .Geleidbaarheid: verhoogd 3600 µs/cm (2 m-mv) 
(Zuidwestboek Spinder I) Chloride : verhoogd 510 mg/l (2 m-mv) 

Bergings
bassins (locatie 
C3-compartiment) 

Ammonium : verhoogd 190 mg/l (2 m-mv) 
Minerale olie : verhoogd net boven C-waarde 
Oorzaak verontreiniging peilbuis III onbekend 

Geleidbaarheid: verboogd 650-1050 µe /cm 
Chloride : licbt verhoogd 75 mg /l 
Ammonium : verboogd 3,6-56 mgN/ l 

Ult de resultaten weergegeven in bovenstaande tabel blljkt dat ender 
Spinder II, bij de stortvakken 1 en 2 en nablj peilbuis Ill grondwaterver
ontreinigingen zljn aangetroffen die saneringsmaatregelen vereisen om 
de grondwaterverontreinigingen te verwijderen. In paragraaf 5.3.11 
wordt nader ingegaan op deze maatregelen. 
Bij de bergingsbassins is een verhoogd nutrienten- en chloridegehalte 
in het ondiepe grondwater geconstateerd. Oorzaak hiervan is het ten 
dele infiltreren van rioolwater dat incidenteel wordt gebufferd in de 
bassins. In het kader van het innovatleproject AWAI Tllburg-Noord 
worden maatregelen genomen die in de toekomst de lnflltratie 
aanzlenlijk verminderen (zie paragraaf 5.2.5). 

heidemij 
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Vuiltong voormallge vloeivelden /berqinqsbasslns 
Op de locatie ten noorden van Splnder Is in het grandwater een 
verhoogde geleldbaarheid aangetroffen (zle voor llgglng appendix 2. 7 
bljlage 2). Deze verhoogde geleldbaarheid hangt ondermeer samen met 
verhoogde chloride- en sulfaatgehaltes. Op basis van grondwateronder
zoek is aangenomen dat de verhoogde geleldbaarheid afkomstlg Is van 
verontreinlgingen ult de voormalige vloelvelden ten oosten van de 
provinclale weg A261. Mogelljk hebben de bergingsbasslns ten noorden 
van de AWAI oak bljgedragen tot de vorming van de vulltong. Op 
basis van de meetgegevens wordt verondersteld dat de vulltong zich 
bevlndt In het eerste watervoerend pakket (10-50 m-mv}. De gemeten 
geleidbaarheld In grandwater llggen In de range 300-1000 p.s/cm. Het 
achtergrandniveau van de geleldbaarheid In het grondwater ligt op 50-
500 JLS/cm. Eventuele storing door verhoogde geleidbaarheld in het 
grondwater als gevolg van landbouwactlvltelten (bemesting) bemoeilijkt 
een exacte lnterpretatle van de figging en omvang van de vulltong. 

Kwallteit grand 
In tabel 4.2-4 staat de kwalltelt van de grand ender Spinder en de 
regenwaterberglngsbasslns weergegeven. 

Tabel 4.2-4: Kwalltelt grand ender Splnder en regenwaterbergings
bassins 

Deellocat:ie Geconatateerde bodemverontreinigingen 

Spinder I Geen gegevens. Op basis van do meetgegevens van Spinder II 
worden geen verontreinigingen onder Spinder I verondersteld 

Spinder II Geen verontreinigingen geconstateerd. 

Spinder III Geen gegevens. Op basis van de meetgegevens van Spinder II 
worden geen verontreinigingen onder Spinder III verondersteld 

Bergings- Zink : rond B-waarde 
bas sins (toplaag en Koper : rond B-waarde 
sloten op de locatie van Lood : rond B-waarde 
bet C3-compartiment) Chroom: rond B-waarde 

EOX : rond B- en C-waarde 
PAK : in alib aloten net boven Wea norm 

Ult de resultaten weergegeven in bovenstaande tabel blijkt dat de 
grand ender de stortplaats geen verantrelnigingen bevat. De toplaag 
van de bodem van de regenwaterbergingsbassins Is verontreinigd met 
zware metalen (rand B-waarde) en met PAK (rand Wea norm). 

4.2.2 Autonome ontwikkeling 

4.2.2. 1 lnleiding 

De beschrijving van de milleu-effecten op bodem en grondwater van 
de autonome ontwikkellng zljn aangegeven voor de gebrulksfase (1993-
1996), de nazorgfase (perlode vanaf 1996 na aanbrengen bovenafdich
tlng) en een calamlteltensltuatie Oekkage onderafdlchtlng). Blj de 
effectbeschrijvlng is onderscheid gemaakt In: 
1. effecten met betrekking tot de grandwaterkwantltelt (grondwater

standsdaling lncluslef verdrogingseffecten); 
2. effecten op de grondwaterkwallteit. HierblJ is eveneens de bedreiging 

van de benedenstraoms gelegen vennen van belang. Voorts wordt 
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lngegaan op de vuiltong van de berglngsbasslns in relatie tot het 
benedenstrooms gelegen Plakkeven. 

Voor de autonome ontwlkkellng van de grondwaterkwallteit Is van 
belang de lnnovatle van de AWAI Tllburg-Noord. Hlerbij warden 
bodembeschermende voorzlenlngen In de berglngsbasslns aangebracht 
(zle paragraaf 5.2.5.3). Daamaast zljn voor zover bekend In de 
omgevlng van de Splnder geen veranderingen te verwachten, zoals 
onttrekkingen, waterbeheerslngswerken en drainage, die bodem en 
grondwater belangrljk zullen be'invloeden. Veranderingen zullen dus een 
gevolg zljn van veranderlngen op de locatle Splnder. 

4.2.2.2 Gebruiksfase 

Grondwaterkwantlteit 
In de gebrulksfase zullen vak 1 en vak 2 geohydrologlsch warden 
ge'isoleerd. Dit zal een permanente verlaglng van de grondwaterstand 
teweeg brengen. De grootte van de grondwaterstandsverlaglng als 
gevolg van de bemallng blj vak 1 (80.000 m3 /Jaar) Is berekend op 
0,5 m op 15 m en op 0, 1 m op 50 m vanaf de bronnen. Bij vak 2 
(27.000 m3/jaar) is de verlaglng 0,1 m op ca. 120 m afstand. 
Als gevolg van deze verlaglngen zijn geen verdrogingseffecten te 
verwachten. De bemaling heeft geen lnvloed op het waterpeil van het 
Lelkeven en het Plakkeven. 

Grondwaterkwaliteit 
De rlslco's voor verontreiniglng van bodem en grondwater vanuit het 
vullstort warden door de isolatie verminderd ten opzichte van de 
huidige situatie. Aan het eind van de gebruiksfase zal het vuilstort 
warden afgedekt met een volledige afdlchting. 
Door de geohydrologlsche lsolatie en de bovenafdichtlng op Spinder 
I en II zal de grondwaterverontreinigingssituatie onder de locatie stabiel 
blijven. Ter plekke van de vakken 1 en 2 zal de grondwaterkwaliteit 
langzaam verbeteren. 

4.2.2.3 Nazorgtase 

G rondwaterkwantiteit 
Door de bovenafdichtlng van het afvalstort zal er geen neerslag meer 
infiltreren In het afvalstort. De hoeveelheld percolatiewater zal in de 
loop der tljd afnemen. Er zal geen voedlng van het grondwater 
plaatsvinden, waardoor de pellverlaglng die onder het afvalstort 
optreedt als gevolg van de geohydrologlsche lsolatle wordt vergroot. 
Als gevolg van deze verlaglngen zljn geen verdroglngseffecten te 
verwachten. 
Om onder Spinder aanwezlg verontrelnlgd grondwater af te kunnen 
vangen, warden direct benedenstrooms de locatle lnterceptlebronnen 
geplaatst In de deklaag en het eerste watervoerend pakket. 
Het totale onttrekklngsdeblet van het systeem wordt geschat op ca. 
350.000 m3 /jaar. De grondwaterstandsdallng In de deklaag op 100 en 
200 m bedragen respectievelljk 10 en 3 cm. In het gebied waarblnnen 
deze grondwaterstandsdalingen optreden komen geen vegetaties voor 
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die gevoellg zljn voor verdroglng. Op de direct aan de locatle 
grenzende landbouwstrook met een oppervlakte van ca. 3 hectare, 
waar de grondwaterstandsdallng ca. 1 o cm bedraagt, kan zich een 
geringe droogteschade voor de landbouw voordoen. 

Grondwaterkwalltelt 
De rlslco's voor verontreiniglng van bodem en grondwater vanult het 
vullstort blijven gelijk. Eventuele lekkages naar deklaag en eerste 
watervoerend pakket worden met het monltoringsysteem gedetecteerd 
waarna beheersmaatregelen worden genomen. 
Door de geohydrologlsche isolatle zal de grondwaterkwallteit bij de 
vakken 1 en 2 verbeteren. Door de beheersmaatregelen zal de 
grondwaterkwallteit onder het start stable! blljven en zal beneden
strooms geen be'invloedlng plaats vinden. 

4. 2. 2 .4 Calamiteitensituatie 

Grondwaterkwantitelt 
Denkbare calamiteitensituaties in de gebruiks- c.q. nazorgfase zljn 
bijvoorbeeld het onvoldoende functioneren van de percolaatdrainages 
onder Spinder I of II danwel een lekkage in de onderafdlchting van 
Spinder Ill. In belde gevallen zal een doorbraak van verontrelnlging met 
het monitoringsysteem warden gesignaleerd, waarna beheersmaatrege
len worden getroffen. Als gevolg van de grondwateronttrekkingen 
(beheersmaatregelen) zullen benedenstrooms het stort geringe 
grondwaterstandsdalingen optreden (zie paragraaf 4.2.2.3 effecten 
lnterceptiebronnen). lndlen het monitorlngssysteem of de lnterceptie
bronnen falen wordt de grondwaterkwalitelt benedenstrooms de locatle 
negatlef be'invloed. De effecten van een dergelijke calamltelt komen 
overeen met de effecten zoals beschreven in paragraaf 4.2.1.2 onder 
"huidlge bedreiglng Lelkeven en Piakkeven door verontreiniglngen onder 
Spinder". 

Grondwaterkwaliteit 
Door het signaleren van de iekkage en het nemen van beheers- en 
saneringsmaatregelen zal benedenstrooms de stortlocatie geen 
negatleve be'invloeding van de grondwaterkwaliteit optreden. 

4.2.2.5 Bergingsbassins 

Door de bodembeschermende maatregelen bi] de bergingsbassins zal 
de inflltratie naar het grondwater warden voorkomen. De aanrijking van 
het ondiepe grondwater met chloride en stlkstof zal nlet meer 
plaatsvlnden. De verspreidlng van de vulltong in benedenstroomse 
richtlng zal verminderen. De aanwezige vulltong zal naar verwachtlng 
aan de dag treden in de water1open of infiltreren naar het eerst 
watervoerend pakket voordat het Plakkeven wordt bereikt. Negatieve 
be'invloeding van de kwallteit van het oppervlaktewater in het Plakkeven 
is dan ook nlet te verwachten. 
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4.3 Oppervlaktewater 

4.3.1 Bestaande toestand 

Oppervlaktewaterkwantltelt studiegebied 
Ten noordwesten van de stortlocatie llgt het stroomgebied van de 
Donge, ten noordoosten van de locatie het stroomgebled van de 
Zandleij. 
Ten noordoosten van de locatie liggen twee vennen, het Lelkeven en 
het Plakkeven, en een zwemwaterplas, het Biauwe Meer (zle figuur 
4.3-1). Aangrenzend aan de oostzijde van de locatie llggen drle regen
waterberglngsbasslns van de AWAI Tllburg-Noord, waarin In totaat 
maximaal 500.000 m3 geborgen kan worden. Ten oosten van de weg 
Tilburg-Loon op Zand llggen voormallge vloelvetden. Deze zijn niet 
meer In gebruik blj de zulvering. 

Oppervlaktewatersysteem stortplaats 
Het oppervlaktewatersysteem v~n de stortplaats vormt een gesloten 
systeem (zle figuur 4.3-2). De deelgebleden Splnder I en een gedeelte 
van Splnder II worden afgewaterd door middel van een drainagesys
teem. De afvoer van deze grondwaterdralnage geschiedt via een 
gesloten rlngleldingsysteem aan de teen van het talud via pompputten 
en een persleiding naar het gemaal. Het percolatlewater van Splnder 
Ill wordt onverdund via een gesloten leidingsysteem naar hetzelfde 
gemaal afgevoerd. In het gemaal worden de verschlllende waterstromen 
samengevoegd en vervolgens via een gesloten perslelding afgevoerd 
naar de AWAI Tilburg-Noord. 

Tot 1990 Is In de ringsloot een waterpell gehandhaafd dat lager is dan 
de grondwaterstand, waardoor er grondwater naar de ringsloot 
toestroomt. 
In 1990 is de ringsloot bekleed met folie; deze sloot dient nu voor het 
opvangen van oppervlakklg afstromend water van de taluds. 

Oppervlaktewaterkwaliteit 
Het oppervlaktewatersysteem van de stortplaats bestaat ult een 
gesloten rlngleidingsysteem, waardoor geen directe invloed via het 
oppervlaktewater naar het omliggende gebied te verwachten is. Het 
percolaatwater uit het gesloten ringleldlngsysteem wordt afgevoerd naar 
en gezulverd door de AWAI Tilburg-Noord. De Zandleij vormt het 
ontvangende oppervlaktewater van de AWAI. Het waterlopensysteem 
van de Zandlelj wordt negatief be'invloed door de effluentlozlng van 
de AWAI Tllburg-Noord (belastlng door zoutvracht zle bijlage 3). De 
kans op be'invloeding van de belde vennen ten noord-westen van de 
stortplaats via kwel Is beschreven in paragraaf 4.2. De vennen en het 
Blauwe Meer kunnen warden bedrelgd door guanotrofle tengevolge van 
de grate aantallen meeuwen die op de stortlocatle fourageren en op 
de vennen pleisteren (zie paragraaf 4.6; ecologle). Ult onderzoek Is 
gebleken dat de oppervlaktewaterkwalltelt van het Blauwe Meer tot op 
heden nlet negatlef be'invloed is door pleisterende meeuwen. 
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Autonome ontwikkeling 

Qppervlaktewaterkwantlteit 
De belangrijkste wijziglngen in de waterkwantitelt bestaan ult ont
wlkkeling van 100 ha bos op de voormallge vloelvelden ten oosten van 
de weg Tilburg-Waalwijk (toenemende verdamping waardoor het 
afvoerreglme naar de Zandleij kan veranderen en inrlchting van het 
Blauwe Meer als volledig waterrecreatieobject. Wat de lnvloed op de 
waterkwantltelt is van deze wijziglngen is nog nlet aan te geven. 
Verder is voor het stroomgebied van de Zandlelj de in voorbereiding 
zijnde landinrichting De Leijen-West van belang. Door de herinrichting 
wordt mogelijk het afvoerregime in het gebied vergroot. 

Qppervlaktewaterkwalltelt 
De kwalltelt van het percolatiewater kan veranderen lndien de samen
stelllng van het afval verandert. Doordat het gestorte afval op termijn 
minder organisch materiaal zal bevatten wordt verwacht dat de C"Z>/ en 
BZV op de lange termljn zullen dalen, maar dat de concentratie zware 
metalen zal stijgen. De belasting van de AWAI met zware metalen zal 
hierdoor mogelljk warden vergroot. 

De oppervlaktewaterkwalitelt In de bergingsbasslns kan veranderen 
afhankelljk van een gewljzigde kwallteit van het afvalwater uit het 
rloolstelsel. De uitbrelding van het industrieterrein ten zuiden van 
Tllburg en de ultbreiding van het industrieterrein ten noorden van 
Tilburg kunnen hiervoor van belang zijn. De kwalltelt van het rioolwater 
kan door deze industriele uitbreiding mogelijk verslechteren. 
Van belang is de geplande innovatie van de AWAI Tilburg-Noord. 
Hierdoor zal de kwallteit van het ontvangende water in het stroomge
bied van de Zandleij verbeteren. 

Voor de vennen Is de toekenning van natuurfuncties in het Waterhuis
houdingsplan van belang: verslechtering van de waterkwaliteit is 
daardoor niet toegestaan en zal naar verwachting niet optreden. 
De kwaliteit van het Blauwe Meer zal aan de normen voor zwemwater 
moeten blijven voldoen. De huidlge kwaliteit is opgenomen in bijlage 
3. De bedreiglng van de vennen en het Blauwe Meer door guanotrofie 
zal tijdens de resterende stortperiode worden voorkomen door het 
nemen van maatregelen aan de bron in de vorm van een dradencon
structie over het stortfront. Na het aanbrengen van de bovenafdichting 
is dit rlslco volledig verdwenen. 
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4.4 Lucht 

4.4.1 Bestaande toestand 

lnlelding 
De huidige luchtkwalltelt In het studlegebied Is vastgesteld aan de hand 
van metlngen van stations van het Landelljk Meetnet Luchtveront
reinlging (LML). Daarnaast Is de luchtkwalltelt bepaald ten aanzlen van 
de parameter geur. 

Aeglonale luchtkwalltelt 
Meetgegevens van het LML-station Helvolrt (nr. 209) zijn gebrulkt om 
de huldige luchtkwalltelt ten aanzien van de parameters zwaveldioxyde, 
stikstofdioxyde, koolmonoxyde, ozon, zwarte rook en stof te karakteri
seren. Ten aanzien van deze parameters is de luchtkwaliteit als goed 
te karakteriseren. 

Ammoniakdeposltie In studleqebied 
Het studiegebied is te karakteriseren als een gebled met een matige 
stlkstof(ammonlak)deposltie, qua deposltieniveau gelegen tussen schone 
gebieden (zeals bijvoorbeeld de kustprovincies Friesland en Groningen) 
en gebieden met relatief sterke ammoniakdepositie (zoals bijvoorbeeld 
de Peel in het grensgebled van de provlncies Limburg en Noord
Brabant). 

Geuremissiebronnen 
De luchtkwaliteit ten aanzlen van geur wordt bepaald door een aantal 
geurbronnen, te weten: 
- de stortgasemissie van het huidlge stort; 
- de geuremlssie van de AWAI Tllburg-Noord; 
- geuremlssie van een geur- en smaakstoffenbedrijf (gelegen op 

industrieterrein Kraaiven, ca. 3 km ten zuidwesten van de stortloca
tie). 

Geurimmissieberekenlnqen 
Voor de karakterisering van de huidlge geursituatie zljn geurimmlssiebe
rekeningen ultgevoerd met als stankbron de huidige stortactiviteiten. Op 
deze wljze is de huldlge invloed van de stortactivltelten op de 
geurimmissleniveaus in de omgeving het meest inzichtelljk. Voorts 
worden bij de AWAI Tllburg-Noord blnnen de komende twee jaar 
geurbeperkende maatregelen genomen (zie paragraaf 5.2.5 lnnovatie
project AWAI Tilburg-Noord). Ook blj het geur- en smaakstoffen bedrijf 
IFF wordt een sanering van de geuremlssie ultgevoerd, waardoor deze 
geurbron weg valt. Laatstgenoemde bron is mede vanwege de afstand 
niet in de berekeningen meegenomen. 
Als geurnorm voor een bestaande sltuatie is gehanteerd de 98-
percentiel contour1ijn van 1 geureenheid/m3

· De afzonder1ijke geurim
missiecontour van 1 ge/m3 van de stortplaats staat weergegeven in 
figuur 4.4-1. Deze contour11jn is gelegen op 1000 tot 1300 m van de 
stortactivlteiten. Binnen dlt gebled zijn twee woningen gelegen (nr. 400 
en 401) en drie bedrijfswoningen (nr. 402, 403 en 404) gelegen. 
Woningnr. 401 is door het SMB gekocht en zal in de toekomst geen 
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woonfunctie hebben. Woonbebouwing van enlge omvang Is binnen 
deze geurcontour niet aanwezig. 

Luchtemissle transportverkeer 
De emissie van het transportverkeer van afvalstoffen (ca. 400 vrachtwa
gens en 50 personenauto's per dag; in totaal 900 transportbewegingen 
per dag) zijn relatief gering bij de emissies van het doorgaande verkeer 
op nablj gelegen wegen (A261 verkeersintensltelt ca. 22.000 mvt/dag). 

Autonome ontwikkeling 

lnleldlng 
De autonome ontwikkellng ten aanzien van de luchtkwalltelt wordt 
bepaald door plaatselljke en regionaal/landelijke ontwikkellngen. 

Plaatseliike ontwikkellnqen 
De volgende reducties In geuremissies ten aanzien van de in paragraaf 
4.4.1 genoemde geurbronnen worden In de nabije toekomst doorge-
voerd: · 
- bovenafdichting huidlge stortplaats Spinder; 
- sanering geuremissles bij het geur- en smaakstoffenbedrljf; 
- sanering geuremissie blj AWAI Tllburg-Noord (zle paragraaf 5.2.5). 
Door de dlchte bovenafdlchting en de winning van stortgas zijn geen 
geuremissies van de stortplaats in de nazorgfase te verwachten die 
hoger zijn dan het natuurlijk achtergrondniveau. 
Door de saneringsmaatregelen blj het geur- en smaakstoffenbedrijf en 
de AWRI Tilburg-Noord zal de geuremlssie van deze bronnen sterk 
gereduceerd worden, waardoor de luchtkwalltelt sterk zal verbeteren. 
In appendix 4.3 van bljlage 4 wordt uitgebreid ingegaan op de 
cumulatieve effecten van de geurbronnen. De in 1994 te realiseren 
GFT-vergistlngslnstallatle is een nieuwe geurbron. Ult de geurver
spreidingsberekeningen blijkt dat de AWRI na innovatie (geurreductie 
met 75%) de relatief grootste bran blijft. De vergistingsinstallatie voor 
GFT-afval (zie hieronder) vormt een relatief kleine geurbron. De 
afzonderlijke 98-percentlelgeurcontouren van 1 Ge/m3 van de stort
plaats, de AWRI en de vergistingsinstallatle voor de periode 1993-1996 
zijn weergegeven in flguur 4.4-1 . In flguur 4.4-2 Is de cumulatieve 
geurcontour van deze drie actlvitelten weergegeven. De 98-percentiel
contour van 1 Ge/m3 is gelegen boven de wijk Stokhasselt van Tilburg
Noord. 

Nazorgfase stortplaats 
De elndbestemming van het stort betreft extensieve recreatle. Gezien 
de te verwachten gerlnge intenslteit van het recreatleverkeer is de 
emissle van uitlaatgassen ten opzichte van overlg wegverkeer in de 
omgevlng (A261) te verwaarlozen. In deze fase treedt geen geuremissie 
vanult het stort op. 
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Veralstingslnstallatie GFT -afval en eventuele sllbverbrandlnqslnstallatle 
De toekomstlge vergistlngslnstallatie zal geur emitteren. Ultgezonderd 
de opslag van het gerede produkt warden alle rulmten van de 
installatie afgezogen en de lucht gefilterd. De lucht ult de slibbunker 
wordt afgezogen en afgefakkeld. In het MER van de GFT-installatie 
(bljlage 4, lit. 17) zljn de geurbronnen bepaald die na reinlging 
resteren. In de lmmlssleberekeningen zljn deze gegevens gehanteerd. 
De sllbverbrandingslnstallatle, die mogelljk in de toekomst nabij de 
stortlocatle wordt gerealiseerd, vormt geen geurbron van betekenls. De 
emlssie van rookgassen zal voldoen aan de Richtlijn verbranden 1989. 
Aangezien de restemlssie andersoortlg Is dan de emissie van het start 
zullen geen cummulatie-effecten optreden. 
Het transportverkeer van de vergistingsinstallatie bedraagt ca. 35 
transportbeweglngen per dag. Bi] de reallsatie van de verglstlngslnstal
latle wordt het aantal transportbewegingen op de ontslultingsweg van 
de locatie vergroot van 900 tot 935. Deze verkeerslntenslteit en 
daarmee de emlssle van ultlaatgassen bedraagt ca. 5% van de 
daglntensiteit van de A261. 

Reqlonaal /landell!k niveau 
Wat betreft veranderingen op regionaal/landelljk niveau kan warden 
opgemerkt dat de gemiddelde concentraties aan verontrelnigende com
ponenten In de buitenlucht, zoals die berekend zijn ult de jaar11jkse 
metingen van het LML, een geleidelijk dalende tendens te zien geven. 
Deze daling is overwegend het gevolg van het aanscherpen van 
voorgeschreven normen en het nemen van speclale emlsslebeperkende 
maatregelen bij het ver1enen/vernieuwen van vergunningen In het kader 
van milieu- en hinderwetgevlng. In de provincle Noord-Brabant Is de 
verzuring van de atmosfeer ten gevolge van ammoniakemlssie door de 
landbouw, een speclflek reglonaal probleem. Op grond van In de 
toekomst verplicht In te voeren ammoniakemlssiebeperkende maatre
gelen in de stal wordt verwacht dat de verzuring zal warden vermin
derd. Naar verwachtlng wordt de luchtkwalltelt in de toekomst beter. 
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De afzonderlijke 98-percentlel contourlijnen van 1 Ge/3 
van de AWRl-Noord (meest aan de rechterkant 
gelegen contour), de GFT-vergistlngsinstallatie (kleine 
binnenste contour, met daarbij in een dikkere lijn de 
99,5-percentielcontour van 1 Ge.m.3

) en de op de 
stortplaats gelegen bronnen (meest aan de linkerkant 
gelegen contour), bij het nulalternatief, stortperiode 
1993-1996 (schaal 1 :25.000). 
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Figuur 4.4-2: De 98-percentiel contourlijnen van 1 Ge.m·
3 

(buitenste 
lijn) en 1 o Ge.m·3 (binnenste lijnen) cumulatief ten 
gevolge van de bronnen op de stortplaats, de GFT
vergistingsinstallatie en de AWRl-Noord, bij het 
nulalternatief, stortperiode 1993-1996 (schaal 1 :25.000). 
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4.5 Ecologie 

4.5.1 Bestaande toestand van het milieu 

4.5. 1. 1 lnleiding 

Het studiegebled van het blotisch milieu llgt globaal tussen de bebou
wing van Tllburg (zuid), Loon op Zand (noord), de Moer (west) en 
Moleneind (oost). Een overzicht van het studiegebied met ecologisch 
gezien waardevolle deelgebleden is weergegeven In figuur 4.5-1. 

4.5.1.2 Flora en vegetatie 

Waardevolle vegetatletypen en aandachtsoorten 
Er zijn geen gebiedsdekkende gegevens voorhanden over de vegetatie 
en flora. Het grootste deel van het studlegebied Is in 1980 globaal 
ge"inventarlseerd op een aantal hoofdtypen. 
De provincle heeft in 1989-1990 een aantal deelgebleden ge'inventari
seerd, waarblj gekeken Is naar waardevolle vegetatletypen en naar 
een aantal aandachtsoorten die informatle verschaffen over het bio
tische milieu. 

In onderstaande tabel 4.5-1 is de verspreiding van milieu-indicerende 
soorten over deelgebieden aangegeven. 
De volgende groepen indicatorsoorten zljn onderscheiden: 
a. soorten van voedselarme omstandlgheden; 
b. soorten van mineraalarm tot mineraalrijk grondwater; 
c. soorten van mineraalrijk grondwater; 
d. zeldzame soorten van de Rode Lljst (lijst van soorten planten en 

dieren die In hun voortbestaan door de mens worden bedreigd}. 

Tabel 4.5-1: Verspreldlng milieu-indicerende soorten over deelgebie
den 

Deelgebied a b c d 

Buis ter Heide ** 0 0 0 

Leike- en Plakkeven ** ** 0 
Perceel ten zuiden van Leikeven ** 0 
Lepelaerezand * Vloeivelden (oost) 0 0 

Legenda: 
** veel voorkomend 
* regelmatig voorkomend 
0 slechts lokaal voorkomend 
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Bij de vloeivelden zljn tamelljk veel soorten aangetroffen die gebon
den zljn aan mineraalrijk water. Uit hydrologische gegevens blijkt echter 
dat hler geen sprake Is van kwel van natuur11jk gerljpt diep grondwater, 
maar dat het oppervlaktewater zelf mlneraalrijk Is door de lozingspro
dukten. 

Niet-natuur11jke vegetaties worden aangetroffen bij de agrarische per
celen, de afvalberging, de vloeivelden en het Blauwe meer. Dlt betreft 
het overgrote deel van het studlegebied. 

Bos- en natuurgebleden 
In het gebied liggen daarnaast verschillende bos- en natuurgebieden. 
De belangrijkste zljn: 
- bosgebled Huis ter Heide en omgeving, inclusief drie vennen; 
- bosgebled Galgeneind; 
- bosgebled de Mast; 
- bos- en heidegebied het Lepelaerezand; 
- diverse kleine boscomplexen In de nabijheid van de voormalige 

vloeivelden; 
bosgebiedje in het deelgebled Molenstraat. 

De grotere aaneengesloten bosgebieden zijn Galgeneind, De Mast en 
Landgoed Huis ter Heide. 
De bossen hebben nauwelljks een natuuriijk karakter en de samenstel
llng Is dan ook voornamelljk bepaald door de aanplant. Het overgrote 
deel van de bossen bestaat ult soortenarme naaldhoutbossen, met een 
ondergroei behorend tot het Berken-Zomereiktype. Dit bostype Is ken
merkend voor een droog en voedselarm milieu. Ook de enkele 
loofbosjes behoren tot dit bostype. 

Heldevegetatles 
De kruldlge half-natuur1ijke vegetaties met natuurwaarde bestaan 
hoofdzakelijk uit heidevegetaties. 
Droge heidevegetaties komen voor op de landgoederen Huis ter Heide, 
de Mast en op het Lepelaerezand. Op enkele plaatsen warden natte 
heide-vegetaties aangetroffen. Lokaal zijn de heidevegetatles zeer 
waardevol door het voorkomen van zeldzame plantesoorten. 

Lelke- en Plakkeven 
De meest recente inventarisatiegegevens van het Lelke- en het Plak
keven en het aangrenzende natte perceet dateren van 1975. Omdat 
daze beschrijving gedateerd Is, is het onduidelijk in hoeverre deze nog 
actuele waarde heeft. De beschrljving geeft wel een beeld van de 
potentiele natuurwaarden van deze deelgebieden. 
Zowel bij het Leikeven als blj het Plakkeven vend in 1975 al veel op
slag plaats met houtlge gewassen. Bovendien waren de meeste 
karakterlstleke vegetatietypen slecht ontwlkkeld. Vermoedelijk is dlt te 
wijten aan de inlaat van voedselrijk water In de vennen en aan het 
regelmatig droogvallen van grote delen van de vennen. Plaatselijk 
warden karakterlstleke vegetaties van voedselarme vennen aangetrof
fen, de vegetatie bestond echter grotendeels uit typen die karakteristiek 
zljn voor storingsmllieus. 
De vegetatie van het natte grasland ten zulden van het Leikeven 
behoorde in 1975 nag tot de Oeverkruidklasse (Llttorelletea) met 
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soorten als Egelboterbloem, Knolrus en de zeldzame Witte waterranon
kel. Dlt duidt op aanwezlgheld van voedselarm water. 
Behalve de vegetaties van storingsmllieus zljn alle hier genoemde half
natuurlijke vegetaties kenmerkend voor een zeer voedselarm milieu. De 
kwetsbaarheid ten aanzien van voedselverrijking is dan oak groot. 
Het is niet bekend in hoeverre de vegetatie van de vennen sinds 1975 
is veranderd. 

Molenstraat 
In deelgebied Molenstraat llggen enkele poelen en vennen met een 
vegetatie met Bitterzoet. Daze vegetatie wordt als waardevol be
schouwd. 

4.5.1.3 Fauna 

Broedvoqels 
Het studiegebied is in 1983-1987 onderzocht op het voorkomen van 
bi!zondere broedvogels. 
Ult de inventarisatiegegevens wordt duidelljk dat het studiegebied een 
grate waarde heeft voor de broedvogelbevolking: 
- in 1987 zijn 84 soorten als broedvogel vastgesteld, hetgeen landelijk 

gezien veel is. Zeven soorten staan op de Rode Lijst van bedreigde 
en karakteristieke vogels in Nederland; 

- ten opzichte van de jaren zestig lijken vooral bosvogels vooruit te 
gaan, zoals Havik, Buizerd, Zwarte specht, Bosuil, Vuurgoudhaan
tje en Kruisbek. Verwacht wordt dat deze soorten nog meer zullen 
toenemen met het ouder en structuurrijker warden van de bossen 
op het landgoed Huls ter Heide; 

- de situatie voor de moerasvogels is verbeterd omdat er plasjes bij 
zijn gekomen. Bovendien was er in 1987 een nat voorjaar. Het voor
komen van de Dodaars en het Porselelnhoen bij de vennen houdt 
hiermee vermoedelijk verband. Ook de ruige begroeling van het 
Leikeven en het Plakkeven is gunstig voor vogels; 

- bij de waterzuivering en de de locatie van het stort de Spinder zijn 
veel territoria van de Grasmus vastgesteld; 

- in vergelijklng met tien jaar daarvoor was het Korhoen in 1987 
verdwenen. 

Amfibieen. reptlelen en zooqdleren 
De verspreidingsgegevens van amfibieen, reptielen en zoogdieren 
bestaan uit losse waarnemlngen (BIS, Arnhem). Dlt betekent dat het 
gebied nlet systematlsch is ge'inventariseerd. De vondsten zijn per 
kilometer- of uurhok aangegeven. Alie waarnemingen over amflbleen en 
reptielen komen ult het Galgeneind, de omgevlng van de vennen of het 
Blauwe Meer. Hlerult mag geconcludeerd warden dat deze gebieden 
waardevol zijn voor deze dlergroepen. Nlet bekend is in hoeverre de 
rest van het onderzoeksgebled deze dieren herbergt. 
Het studlegebled lijkt in zljn geheel geen bljzondere waarde te hebben 
voor de zoogdleren. Uitgaande van hetgeen bekend is over de 
blotoopeisen van diverse soorten mag warden aangenomen dat het 
overgrote deel van de zoogdieren in de bossen en houtwallen zal 
voorkomen. Deze. biotopen hebben dan ook meer waarde voor deze 
dlergroep. 
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4.5.1.4 Beleidsaspecten 

Aan de volgende deelgebleden wordt beleldsmatig een speclale status 
toegekend vanwege de aanwezlgheid van relatief grote ecologische 
en/of landschappelljke waarden: 
- landgoed Huls ter Helde (natuurkerngebied); 
- Lelke- en Plakkeven (amflbieen en reptielen); 
- het open agrarisch gebled ten zulden van Galgenelnd (lndlcatie wei-

devogelgebied); 
- alle bosgebieden Oocatles met natuurwaarde). 

4.5. 1.5 Huidige en potentiele natuurwaarden 

De volgende deelgebieden hebben natuurwaarde: 
- landgoed Huls ter Heide (flora en vegetatie, broedvogels, amfibleen 

en reptielen). Hoewel er geen recente lnventarisatiegegevens van het 
Lelke- en het Plakkeven beschikbaar zijn, mag aangenomen worden 
dat de huidige waarde nog relatief hoog Is; 
het natte graslandje ten zuiden van het Lelkeven (flora en vegetatie). 
Hier gelden dezelfde kanttekeningen als bij het Leike- en het 
Plakkeven; 
het heide- en bosgebied Lepelaerezand (flora en vegetatie); 
de bosgebieden Galgenelnd en de Mast (broedvogels); 
het open gebied ten zuiden van Galgeneind (weidevogels). 

Doorgaans hebben natte gebieden of open water veel potenties wat 
natuurwaarde betreft (de hoge grondwaterstand is het gevolg van kwel 
of van een belemmerde afvoer van het regenwater). De volgende 
gebieden kunnen genoemd worden: 
- Het Leike- en het Plakkeven, het hierboven genoemde graslandje en 

de nabije omgeving van de vennen zijn de enige gebleden waar 
grondwater de vegetatieontwlkkeling be'invloedt; 

- het ven "Mllieubouw" op het landgoed Huls ter Heide. 
De potenties van de zandwinplas Blauwe Meer zijn gering, omdat er 
sprake is van stelle oevers en een grote waterdlepte. 

Daarnaast hebben alle huidige bosgebieden potentiele natuurwaarde. 
De natuurwaarde zal toenemen bij een meer gevarieerde begroeilng. 
Met name Huls ter Heide heeft In dit kader veel potenties. 

4.5.1.6 Effecten van huidige activiteiten rond stortplaats Spinder 

Effecten op blotlsch milieu 
Er heeft geen gericht onderzoek plaatsgevonden naar de effecten van 
de huldige actlvltelten op het blotisch milieu. De mogell!ke bedrei
glngen worden derhalve aangegeven. 
De huldige actlvltelten rond de stortplaats hebben vermoedelijk de 
volgende nadelige effecten op het biotlsch milieu: 

eutrofiering van vennen en andere voedselarme gebieden in en 
bulten het studiegebied door pleisterende meeuwen; 
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- predatie van eieren van weldevogels door meeuwen, met name In 
het weldevogelgebied ten zulden van Galgeneind; 

- aantrekken van kraaien en rattan; 
- enige rustverstoring door geluid voor vogels (met name wulp) en 

zoogdieren In naaste omgeving; 
- het incidenteel optreden van zwerfvull buiten de stortlocatie. 

Recreatieplas het Blauwe Meer 
De zwemwaterkwallteit van het Blauwe Meer wordt mogelijk negatief 
be"invloed door de uitwerpselen van de meeuwen lndlen In de toekomst 
geen maatregelen tegen de meeuwen worden genomen (zle paragraat 
4.3). Tot op heden Is van een negatleve be"invloeding geen sprake. 

Vulltong voormallqe vloelvelden /beralnqsbasslns 
De vuiltong van de voormalige vloeivelden c.q. bergingsbassins vormt 
geen bedrelglng voor de benedenstrooms gelegen vennen (zie 
paragraaf 4.2). 

Autonome ontwikkeling 

De autonome ontwikkellng van het biotlsch milieu is afhankelljk van 
zowel het gevoerde rulmtelijke beleid (figuur 4.5-2) als van de 
autonome ontwikkeling van het abiotisch milieu (flguur 4.6-1). 

Ontwikkelingen die de kwallteit van het blotlsch milieu negatief zullen 
be"invloeden zljn: 
- de voorgestelde vergroting van het bedrijventerrein Vossenberg 

(teruggang weidevogelstand); 
- de (werkzaamheden blj de) landlnrlchtlngsprojecten (lokaal); 
- de voortgaande verdroging, verzurlng en vermestlng van het milieu. 

Ontwikkelingen die de kwaliteit van het biotisch milieu positief be'in
vloeden zijn: 

de meer beschermde status en het landschapsplan van het landgoed 
Huis ter Heide; 
de voorgestane extenslvering van de iandbouw; 
aanleg van bos op de huldige vloeivelden ten oosten van de weg 
Tilburg - Loonsche Helde; 
de milieuhygienische lsolatie van de stortlocatie door middel van het 
aanbrengen van een bovenafdichting. 
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4.6 Landschap, cultuurhistorie en belevlng 

4.6.1 Bestaande toestand 

4. 6. 1. 1 Algemeen 

De ruimtelijke structuur van het landschap Is ontstaan ult een wissel
werklng tussen enerzljds de natuurfljke kenmerken en anderzljds de 
menselijke lngreep hierop: 

De natuurf ijke kenmerken vormen de basis van de ruimtelijke 
structuur en zijn te verdelen in abiotlsche kenmerken als geologlsche 
en geomorfologische opbouw van de bodem, het kllmaat en 
daarmee samenhangend de waterbeweglng en de blotlsche 
(blologlsch) kenmerken als verschljnlngsvorm van alles wat leeft. 
De occuoatlekenmerken vormen het resultaat van het menselljk 
lngrljpen. In het nederfandse landschap domlneert dlt veel In de 
totale rulmtelijke structuur. 

De huidige toestand is gevlsualiseerd In Bijlage 6. De beoordelingscri
teria voor landschappelijke waarden zljn nader ultgewerkt in hoofdstuk 
6. 

4.6.1.2 Begrenzing studiegebied 

Het studlegebied beperkt zlch tot de ruimte van waaruit de afvalberging 
is waar te nemen. De begrenzing van deze ruimte wordt gevormd door 
de aanwezige boscomplexen en de industriele en stedelijke bebou
wingselementen. In figuur 4.6-1 Is dit In beeld gebracht. De afvalber
ging ligt In de oostelijke zijde van de open rulmte en is ook vanuit 
deze zijde ontsloten. 

4.6.1.3 Ontstaansgeschiedenis 

Pleistoceen 
De ontstaansgeschiedenis van het gebied gaat terug tot het pleisto
ceen; de periode tussen 2,5 miljoen en 10.000 voor Christus. De tot 
op grote dlepte voorkomende zand- en grlndlagen zijn In die tljd in 
rivierbeddlngen afgezet. Na bevriezlng van het rivierbed is het fljnere 
materiaal ult deze afzettlngen door de wind verplaatst en heeft zich 
afgezet als een dekzandpakket van wisselende dlkte. Doordat In het 
toen heersende barre kllmaat zich geen begroellng van betekenls kon 
ontwikkelen, bleef de ultstuiving en afzetting van zand zich lange tijd 
voortzetten, waardoor zandruggen ontstonden In de windrichtlng zuld
west - noord-oost. Ott jongere dekzand wordt afgewlsseld door 
ultgestorven laagten waarln zich een begin van vennenvegetatie 
ontwlkkelde. 

Holoceen 
In de latere geologische periode, het holoceen van 10.000 jaar voor 
Christus tot heden, werd het klimaat voor plantengroei gunstiger. 
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Opkomst en ontwlkkellng landbouw 
Nadat de mens zlch vestlgde werden op daarvoor geschlkte plaatsen, 
prlmltieve vormen van landbouw ontwikkeld. Gedurende vele eeuwen 
zljn deze gronden verrljkt met mest, stroolsel en plaggen waardoor 
geleidelijk een humeuze laag op deze oude bouwlanden ontstond. De 
wlnplaatsen van plaggen en stroolsel en de overbeweide graslanden en 
heidevelden kwamen opnleuw bloat te staan aan wlnderosie. Zandver
stulvingen en stulfduinen zljn daarvan het resultaat. 

Naaldhoutproduktle/ontglnnlngslandschap 
In de 19• eeuw zljn deze gronden grotendeels vastgelegd door het op 
grate schaal aanplanten van naaldhout. De lager gelegen gronden zijn 
als bouwland In gebrulk genomen. Deze jonge ontginnlngen zijn pas 
in hat eind van de 1 a• eeuw ontstaan door hat beschikbaar komen van 
kunstmest. De tot cultuurgrond omgevormde Loonsche Heide Is een 
voorbeeld van zo'n jong ontginningslandschap. 

4.6.1.4 Historische ontwikkeling vanaf 19" eeuw 

19• eeuw 
De ontwikkeling van deze gronden gaat terug tot het midden van de 
19• eeuw. Voor die tljd bestond het gebied grotendeels uit heldevelden, 
door beweiding met schapen In stand gehouden. Bij de toenmalige 
nederzettingen ward dit grootschalige patroon onderbroken door een 
lappendeken van bouwland!es in de loop van eeuwen ontstaan. 

Ontginnlng arme zandgronden en bosaanplant 
De landbouwcrlsis en het beschikbaar komen van kunstmest en 
prikkeldraad, bracht een grate verandering teweeg. De ontginning van 
de arme zandgronden werd op grate schaal ter hand genomen. De 
betere gronden werden gebruikt als landbouwgrond; de armere 
gronden werden bebost. 

Verstedelijking en lndustrlallserlng na eerste wereldoorlog 
Na de eerste wereldoorlog is de verstedelljklng van het gebied ingezet. 
De ontwikkeling van industrie en woonwijken aan de noordrand van 
Tllburg breidde zich uit. Aan de gemeentegrens met Loon op Zand 
ontwikkelden zich terreinen voor afvalberging, rioolzulveringsinstallaties 
en vloelve!den. Voor de hlstorie en ontw!kkellng van de Spinder wordt 
verwezen naar hoofdstuk 4 van hat globaal lnrichtlngs- en stortp!an 
Spinder te Tllburg. De doorsnijding van hat gabled met lljnelementen 
als wegen en hoogspannlngsleldingen veranderde het karakter tot het 
huidige landbouw- en industriegebied. Het landschap In de omgeving 
van het start Is te beschouwen als opgebouwd ult twee van karakter 
verschlllende lagen. De twee lagen warden In onderstaande beschre
ven. 

Patroon lokale elementen 
In de eerste laag bevinden zlch elementen die met het lokale land
schap te maken hebben zoals: verkavelingspatroon, bosjes en lokale 
wegen. Het zijn elementen die een heel duldelljke betekenls In hun 
dlrecte omgeving hebben. Veel van deze elementen slulten aan bij het 
aqrarisch qebrulk van het gabled. (Zle flguur 4.6-2). 
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Patroon regionale elementen 
In de tweede laag bevinden zlch elementen die te maken hebben met 
het regionals landschap zoals: hoogspannlngsleidlngen, de toekomstige 
noordwest-tangent, de rloolwaterzulvering en de PTI-toren. Deze 
elementen ontlenen hun betekenls aan grote regionale verbanden in het 
landschap. Ze hebben een grotere maat en hebben een vorm die 
verwljst naar technlek (zie figuur 4.6-3). 
De Spinder hoort door zljn schaal en regionale betekenls In de tweede 
laag. 

4.6.1.5 Abiotisch patroon 

In het studiegebled komen geen grote verschillen voor in bodemop
bouw. 
Doordat het grondgebrulk afgestemd Is op de bodemopbouw en 
waterhuishouding zljn abiotlsche eenheden In het veld grotendeels te 
herkennen. Deze ablotische eenheden vormen het ablotlsche patroon. 
Een aantal menselljke ingrepen verstoort dit patroon. Deze ingrepen 
vormen het occupatie patroon. 

Op figuur 4.6-4 zijn de volgende abiotische eenheden te onderkennen: 
* Stuifzanden 

Door de wind afgezet zand, leem- en humusarm fijn materiaal. Deze 
gronden zijn hoog gelegen, het relief is opvallend, mede doordat de 
begroeiing spaarzaam is. 

* Hogere dekzandgebieden 
Arme zandgronden met een dunne humeuze bouwvoor. Deze 
gronden zijn veelal beplant met naaldhout. Dit hout werd speciaal 
voor mljnhout aangewend. 

* Lagere dekzanden 
Door de lage ligging is het grondwater bereikbaar voor de begroei
ing. Toen eind 198 eeuw de kunstmest zijn lntrede deed zijn deze 
arme zandgronden ontgonnen. Het merendeel van de gras- en 
bouwlanden in het gebied bestaat uit deze zandgronden. 

* Vennen 
Zeer natte gronden met een speclfieke begroeilng en open waterpar
tijen. In het gebied zijn dlt de meest natuurtijk ontwikkelde gedeelten. 
De hoge waterstand maakte het in cultuur brengen van deze 
gronden niet rendabel. 

* Menselijk ingrijpen 
In het totale landschapsbeeld heeft het menselljk ingrijpen zijn 
sporen nagelaten. De afvalberging is hiervan een extreem voorbeeld . 
De onnatuurtijke hoogte- en hellingshoeken vormen een contrast met 
de omgeving. 
De op het start aangebrachte beplanting verzacht dlt effect door de 
afschermende functie- en nlvellerende werking. De hoogte van het 
start relkt tot ongeveer 20 m boven maalveld. De stortactivitelten in 
het noordelljke gedeelte accentueren de functle. (Zle figuur 4.6-4). 
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4. 6. 1. 6 Ruimtelijke structuur 

De visuele opbouw van het gebied wordt gekenmerkt door de 
ruimtebepalende elementen. Boscomplexen, bebouwlngsgraad en sterke 
hoogte verschlllen beperken de ruimte. Cultuurgronden, heldevelden en 
wateroppervlakten verruimen de schaal In het landschapsbeeld. Kleine 
boselementen, bomerljen, open vegetaties rond vennen, slngels en 
kaden vormen een coulissenwerking in het landschap, waardoor diepte 
in het beeld ontstaat. Op figuur 4.6-5 zljn de volgende ruimtebepalen
de elementen geaccentueerd. 

1. Gesloten massa 
Deze elementen reiken tot boven de ooghoogte en beperken 
daardoor de zichtlengte. Door de duidelljke waarneembare massa 
domineren ze in het landschapsbeeld. Er is onderscheid gemaakt 
naar de aard van deze elementen. 
- bos; 
- aaneengesloten bebouwing; 
- kunstmatige hoogte. 

2. Half open elementen 
Deze elementen met een open structuur zijn meer of minder 
transparant van vorm en karakter. Voor de beleving van een 
landschap zijn deze elementen van grote waarde. Ze vormen de 
beweging en diepte van het beeld. In het studiegebled is de 
vegetatie rond de vennen maar ook het patroon van kaden langs de 
vloeivelden hier toe te rekenen. 

3. Elementen met een ruimteliike werking 
Door het relatief vlakke oppervlak en de llgging onder ooghoogte is 
het gebied over grote afstand te overzien. De schaal in het 
landschap wordt hierdoor bepaald. Het zijn voornamelijk de jonge 
ontglnningen tot bouw- en hooiland die de ruimten bepalen. In detail 
geven de waterpartijen van ontgrondingen en in mindere mate de 
vennen een ruimtelijk effect. 

heidemij 
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4.6.1.7 Atwisseling 

Het gebied rand de afvalberglng Is opbouwd ult een grate varlatle in 
ruimtebepalende elementen. Hlerdoor ontstaat een landschapstype met 
grate variatie in natuurlljke, half-natuurlljke en ablotlsche elementen. In 
dit type landschap kan een abiotlsch element als een afvalberging 
geed warden ingepast. 

4.6.1.8 Huidige landschappelijke beleving afvalstort 

4.6.2 

De landschappelljke belevlng van het start In de huidige situatle houdt 
in dat de activiteiten bij de centrale voorzieningen en het storten van 
afval op Spinder Ill zichtbaar zljn voor weggebruikers van de ontslui
tlngsweg. Vanaf de weg Is voor weggebrulkers afkomstlg uit het 
noorden het storten van afval op Spinder Ill zlchtbaar. Spinder Ill graeit 
in de perlode 1992-1996 naar de gekozen vorm (landmark). Het zlcht 
vanaf de weg Is gevisuallseerd in figuur 4.6-6. 

Autonome ontwikkeling 

Beleldsontwlkkel lngen 
De toekomstige landschappelijke structuur van het gebied in de directe 
omgeving van de stortplaats Spinder ondergaat in de toekomst geen 
grate veranderingen. Het accent van de functie van het gebied ligt op 
recreatie met natuur- en landschapsontwikkeling. 
De huidige stortplaats is hlerblj inbegrepen. In het landbouwgebied, 
grenzend aan de noord-westzljde van de stortplaats Is rekening 
gehouden met de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Aan 
de zuidzijde van het huidlge stortterrein is een onderdeel van de 
randweg om Tilburg (Noord-Westtangent) geprajecteerd. Behalve een 
doorsnijding van het gebied vormt deze weg een visuele ontsluiting van 
het stortterrein. De eventuele realisering van deze weg is gepland na 
2000. 

Eindvorm na afdekking 
De eindvorm na afdekklng van het start in 1996 is weergegeven in 
figuur 4.6-7. Spinder I en II blijven gehandhaafd op hun huidige hoogte 
van respectievelljk ca. 18 meter boven maaiveld en 12 meter boven 
maaiveld. Spinder Ill krijgt In het huidige landschapsplan een "land
mark" functle met een hoogte van ca. 29 meter boven maaiveld. 

Landschappeli!ke effecten elndvorm 
De eindvorm kent geen eenheld van vorm en wordt in dlt opzicht 
negatief gewaardeerd. De vorm sluit aan bij zowel de eerste als de 
tweede laag van landschapselementen. De deellocatles Spinder I en II 
sluiten vanwege hun geringere hoogte meer aan bij de lokale 
landschapselementen (eerste laag). Spinder Ill sluit als landmark aan 
bij de regionale landschapselementen (tweede laag). De gebruikswaar
de voor de eindfunctie (extensieve recreatle, bijvoorbeeld wandelge
bied) is betrekkelljk laag. 

heldemij 
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• huidige situatie representatief voor de aanleg- en gebruiksfase 

figuur 4.6-6 
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4.7 Geluld 

4. 7 .1 Bestaande toestand 

lnleidlng 
De huldige geluldsltuatle is In kaart gebracht door mlddel van een 
akoestlsch onderzoek. Het akoestlsch onderzoek ten aanzlen van de 
bestaande toestand en autonome ontwlkkellng Is gerlcht op die 
geluldgevoellge bestemmlngen random de locatle waarblj de activltelten 
van het afvalverwerklngsbedrl)f gevolgen kunnen hebben. De hieronder 
aangegeven objecten zijn op flguur 4.7-1 en 4.7-2 aangegeven met 
het symbool + en een volgnummer. Met het volgnummer zljn de 
objecten in tabel 4.7-1 aangegeven. Als volgnummers zljn gebruikt 400 
t/m 404. De nummers 400 en 401 zljn wonlngen. Woning 401 (gelegen 
ten noorden van de stortlocatle) Is aangekocht door het SMB en zal 
In de toekomst geen woonfunctle hebben. De nummers 402 t/m 404 
zljn bedrijfswoningen bij de waterzuiverlng. 
De berekenlngen zljn uitgevoerd voor de dagperlode aangezien de 
afvalverwerklngsactiviteiten tljdens deze periode plaatsvinden. 

Geluldsbronnen 
In de huidige sltuatle wordt het gebied belast met geluid veroorzaakt 
door: 
- de huldlge afvalverwerklngsactlvlteiten; 
- het verkeer op de A261 ; 
- de AWAI; 
- stortgasinstallatie. 
In 1994 is de verglstlngslnstallatle voor GFT-afval gereallseerd. 
De vergistingslnstallatle Is als geluldbron meegenomen in de huldige 
situatie. 

Geluidlmmlssie huidlge afvalverwerkingsactlvltelten 
De geluidbelasting ten gevolge van de huidlge actlviteiten blj de de 
stortplaats Spinder zijn berekend conform de methode ca zoals 
omschreven In de ICG-publlcatle IL-HR-13-01 "Handleldlng meten en 
rekenen industrielawaai". De geluidbelastlng voor de dagperlode op de 
bestemmlngen 400 t/m 404 zljn weergegeven In tabel 4.7-1. Woning 
401 Is In de berekeningen niet meegenomen. Deze woning zal in de 
toekomst geen woontunctle meer hebben. 

Streefwaarden wonlngen en landeJl!k qebled 
De streefwaarden met betrekklng tot de geluldbelasting van de geluld
gevoellge bestemmlngen Is afhankelijk van het type omgevlng waarln 
deze bestemmlngen zlch bevlnden. De omgevlng van de stortplaats 
Spinder kan geclasslficeerd warden als landelljke omgevlng. De streef
waarden zljn vermeld in tabel 4.7-2. Voor de berekende geluld
contouren dlent als streefwaarde voor de landelljke omgeving 40 dB(A) 
gehanteerd te warden (dagperlode). Voor de wonlngen 400 t/m 404 
wordt 50 dB(A) als streefwaarde gehanteerd(dagperiode). 

heidemij 



2600 

2400 

.... c. 

0 200 

CAUBERG - HUYGEN 
RAADGEVENDE JNGENIEURS B.V. 

MAASTRICHT ROTTERDAM ZWOLLE 

400 600 800 1000 1200 1400 

Nul optie. 

Werknummer :900682 

... : .. .. . \-' . - . \ 

. ,. ,.. . ~ · . . ; 
~ 

1600 1800 

Figuur 4.7-1: 

Datum : 27 nov 1991 Schaal 1 

i .. 

2000 

·i . ... 

j / 

\\J : . 
l ' 
L ~ 
l ' i 

.11 
·-~ i 

I ·)( ~ ·1 :-
...... . . 

.··; I • 

~ ( ' ·:: 
> -..,,. .. . ,~ 

_,,.·.,:r. 
-- - -=-~ • 

. ---;.:., 
-. 

I • ; •. ,.._ 
· .... 

· ..... .... · 

"" \ \ 
·--- ~ · . . 

. ~/-. 

f .;. 

' 

2200 2400 

+ 
• 

Ll8ElllA 

llnrn1111punt 
Bron 
6ebouw 
Sc harm 
T•rre1ngageven 
Bode11vcrh•rdtn11s-

over11an11 
Contour 4DdB IA) I 
Contour !iDdB IA) 

~ 

CD 

I 
! 
l 

Geluldlmmlsslecontouren gebrulksfase nulalternatlef 
(huidlge sltuatle 1992) 

10000 



2600 

2400 

2200 

2000 

1eoo 

1600 

1400 

1200 

I' .· ~-.,; ·~. /.. . .. ,.. . 'j,. 
--. ·-- ..::___ 2:: \-~~: ..... ' 'i . - ~ 1 'j:.-. ( 

-· ·7 1· .,_,,,,,_ -·· -.:3\~ ~ ·: ... ; . -": .. . .. ! " 
. -- . . . •· ·.. . ' ' . . \ • .. ____ . >; .· ,·. ~- \ .. ' i; I \ 

'.\ - -. 401 , ,.... ·.· .-. ! • : (·- . . ' ' ,, ... '·. --- . \ ·;: . ' : ' · .. I~ . .. .. '/ / --.,__ . '- '· .. r·-~ ·:._. .. _ , \ - --< ' . I 
··- ··· ·.. · I ·"'-. ' . - ····' I · ~ . / •- . ·... ' ' ---- \ ' . "'lj· .. , ·-.__--==----:-. "·.:","' 1 , -..,... .• , ,,.,i=" .• I ' •' °"· I ~ I \ c , 

_., • ' \ ' -~· • : Y • : ·' ~ '\-- I-~~-; " J I •' i / ". <, l . ' '-----.. \ ~,~ , . . . , \ ' ;..i..,l ' ' - -- \ • . I\ ::,.. I , . ..-··-.,'-._ v ~ , .,.,._,,,_..., \ I . j" r " 1. 
1 

I! __ ,_:.... 

' 'j, _ / - L';-· .=!.:. " · . . . ) ' • · ~--.• , ,\ ~--- .. li- ---~ - ·-
' " ' ~. ' . ' '·' . . ;·-, \ - ., /~ ··'-......--- 1- • • } __ \ ~._ "'-\ "· ., _ -.. \ ----1 Ii . . . ' . . . ' . \\· . _, ·~ . . . - . . ~J:f'~~');J_(_z;_~ !\ k . ~~ ·-r:-{ . :~•··I I . ... . ·. 

' . • .. • ' ........................ , -~ ' ' .. ' .. · 
\ \ -. ··'-L.--:-: _ -,,.~~ '-'-::-:···w ~nr..,,,,n / . · · ·· ;:\' 

I ' '. ·' . .,. . ' I 1' ""· ' I ) - -. -- . ' . \ :--- . - . :: .- ~ ·'-t . ': .'-':"'- ~f--- ;:-..;. ''·· ·,,, - ;· 1 : . \ 
I . ' . . . ' - . - ' - ' • . . . >- ' . I ' . ' 

I ', ' U' ', ,-:-·-. _., '"' · ' "· ·. \. 'I ; · l .! :: : \ . , .:- c .. .,,_,·\o f. ·;& , . I ,_ -.,, . · .. , · 
"-- +.. _J ~- ··.;., )'r :. :~- " . ''\ ' ; !' ll .. r ,~·- .. ~.. ":. :> f. . . . ~ \ '~ 1:: -~- , ..... · .. . ... : ""'--" . : 'f;Jj(I_ ~ ~ ·. . j l: · ,1, =. 2, .. "· "··'.·· -,, , ·:. >"f ... . ' ' ~. 

: ~I /( ,,,.,,,,,,,,_.,;; ,, i • ..J;' ·""""' • ; ,, ' • ~ -tr· ,.;;•···· · ~;; ,\._ o o \ '. 
:: ' II/"" ....,,...,, ( ,'; !; ' .,, • ,, ,' r · - ·· " : jl~(a-;, ~· - ,,_,. Ja..._ '! ; , .: • • I ., ; • -f ·'" "'"•11 111r:.Q;rv,, ,.,J_,,' :1: ;, ,...-:.. ... '" '\' " en :· l.,~,J"...', j - wr: • !! :~ '\' / . ~ ·"':::::: ........... : .. ,:'.~_::, . ._,. ...... ··r ~ . . ... ....... ·. ,,_ -.: ··-:t.-,, , ,~-: 'f . ;1 ./ 

- · ""°""• ·, I ·1 ........... .,,,,,,, ··••• ; • "-"o, • - - -1!, j;l .... , 
. ""'~ •... ., .. ' '~ . . ;_ - . ---: •oy- • '· ....,,. ~· . "' . - -····- --r . ··"=·~~. .... . 7:/ .. : . ~ 
...... ...__,'-B.,...,. --~- ·:1:~ .... . _.. '~'<'-'"'T · 1 !- ~ • . ...:n:?·~i:' 

•:1 '- .-),,~'- ~- · "'c-c: ·_ I \-i- • ' · ' · •· ~- · · ;· . /foe;-"'." ::;. .-.:..~'--' · ·:
1
·/ ~- ; . 1'. " -~ .. • 1 if - . 

.; ,. . ····•. , ~-- ~ •· ~~-.,_ ' ·' I .. . 
,. • '1-·~ .. " ·····'·....:.. c.:::!'.:· '- .. ''- _,_,..;,. ··. I .,, ···· il-1. f · " 

. ---_ · F · . r-.,,. . <::· ~ : "'?::"'>·-~::?.:'.\ :<< ·. : ,· . l if'- ,:~ t? . _- . _~ I !i:J ~-~- · l · · · ·· ' ·· ·. · · =-·..---.. "'°'· · '·· · '· • ·· · ·· -.\ · · -.~ · · "· , .. . } I .. ·. ... L: '\\~ -~>-- :. ,;::·-: .: °"'~X-J:· .;-', i..-· ;11 ! • ~ ~_:_. • ':, : ·f~c I .· • . . ,_,_ _ __., .. ~ . ·., ... . ,.,__ .. , . ..... , ~~ . . ' I' .. .. --... ,,,,; :I I 
I • • I • f •., l 0 • , -- • '- "•• 0 • - .. • .. • ' "•• , ' > • "• • 0 • ••• 

. . . '"-'·· ---- ,,. • , . • H '· . • ' ' ... ' 'JI • . I '-'' J ·o., ' • ::::·, .>~ ' ,,,~' . : .- .-·-, ... -~~ i. • ' , i -:, .... .._""!! .:::;<, . ;,( _. L.-::::>~~~< <->~: ;, . .. I ~ f:/11.\.,-,~i;;::J ~ ~~ -:V--;=-.: .. :_...,:- .--_ .... 1~_ .. ,,. __ ---~· ... .-: . '": ·' '.> -... -.~ . ....-- ~.,:-- .-.~~~ ......... · •' ::- , -...::::" 's ~ . ... ::= ' ' .-;=- --"'"' ?· • . ., ' . . • ~ ""''"·-~-:::: • .<-· • .. • 

0 200 400 600 600 1200 1600 1800 2000 2200 

.. 
• 

CAUBERG - HUYGEN 
RAAOGEVENDE JNGENIEURS B.V. 

Nul optie (1996) . Flguur 4.7-2: Geluldlmmisslecontouren gebrulksfase nulalternatlef 
1996 

MAASTRICHT ROTTERDAM ZWOLLE Datum 27 nov 1991 Schaal 1 10000 

LIE:iENIA 

ll1111rnumpunt 
Bron 
6ebouw 
Sc harm 
Terrelngegeven 
Bodemverh11rdlngs-

over111n11 
Contour 40dB (A) 

Contour 50dB (A) 

....., 

...... 



72 

Huldige geluldbelastlng wonlngen door stortactlvltelten 
Ult tabel 4.7-1 blijkt dat in de huldlge sltuatle de geluldbelastlng van de 
woningen door de stortactlvltelten de geluldnormerlng van 50 dB(A) 
nlet overschrljdt. Cumulatle van geluldemlssles door het wegverkeer 
van de A261, de AWAI, de stortactlvltelten, de stortgasfabriek en de 
GFT-verglstlngslnstallatie leidt tot een geluidlmmlssleniveau van 52 
dB(A) bij de bedrljfswonlngen 402, 403 en 404. Na lnnovatie van de 
AWAI ligt de cumulatieve geluidbelastlng bij deze woningen op ca. 48-
49 dB(A). De 50 dB(A)contour ligt grotendeels blnnen de terrelngrens. 
Ten noorden van Spinder Ill llgt de contour op minder dan 100 m 
bulten de terrelngrens. 

Ligging 40 dB(A)contoyr 
De 40 dB(A)contour Is aan de noordzljde op maxlmaal 350 m vanaf de 
terrelngrens gelegen. Het oppervlak landelljk gebled dat ten noordwes
ten van de Spinder door de 40 dB(A)contour wordt omvat, bedraagt 
ca. 40 hectare. 

Stortgasfabrlek 
Het uit het start gewonnen stortgas wordt in een zogeheten opwer
kingsfabriek omgezet in op aardgas gelijkend gas. Het eindprodukt 
wordt indien het voldoet aan de gestelde normen ge'injecteerd in het 
plaatselijk gasdistributlenet. Blj een afwljklng van de kwallteltsnorm 
wordt er op het terrain gefakkeld. Voor het vaststellen van de 
akoestische bijdrage van de stortgasfabriek zijn ondermeer metingen 
ter plekke uitgevoerd. 

heidemij 
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Tabel 4.7-1 : Geluidniveaus huidige situatie ten gevolge van de A261, de afvalverwerkingsplaats Spinder, de AWAI, de stortgasinstallatie en de vergistingsinstallatie 
voor de dagperiode 

Nummer gevoelige Berekende geluidniveaus in dB(A) dagperiode 
best emmi.ng 

A261 Spinder Stortgas- GFI'-vergistingsinstallatie AWRI voor AWRI na cwaulatief cumul.atief 
fabriek innovatie innovatie voor innovatie na innovatie 

met fakkel zonder fakkel 

400 36 31 15 28 26 32 22 39 38 
402 46 39 27 36 33 50 40 52 48 
403 47 38 26 35 32 50 40 52 48 
404 48 37 26 35 32 so 40 52 49 
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Tabel 4.7-2: Streefwaarden 

Aard omgeviug Aanbevolen streefwaarden in dB(A) par periode 

dag avond nacht 

Landelijke omgaving 40 35 30 
Rust;f• woonwijk 45 40 35 
Woon jk iu de stad so 45 40 

Autonome ontwikkeling 

Be01ndlqlnq stortactivlteiten 
De autonome ontwikkellng resulteert In een wijzlglng In de geluldbelas
ting op de geluidgevoellge bestemmlngen ten gevolge van het 
be0indigen van de actlvltelten bij de stortplaats Splnder. Na beelndl
glng van de exploltatle van het stort (elnd 1996) vlndt geen geluidbe
lasting plaats van de wonlngen door stortactivltelten. Ook de geluldbe
lasting van het landelijk gebied door de stortactlvltelten vervalt. 

Verglstlngslnstallatle GFT-afval 
De te bouwen installatle voor de vergisting van GFT-afval wordt 
inpanding ultgevoerd. Er zljn effectief ca. 18 vrachten (36 transportbe
wegingen) per dag te verwachten, hetgeen verwaartoosbaar is ten 
opzichte van de geprognotiseerde verkeersbewegingen van ca. 900 op 
de ontsluitingsweg. 

Sllbverbrandingslnstallatle 
Een slibverbrandlngsinstallatle op de Splnder is nog zeer onzeker. Dlt 
Is verder nlet in de geluidberekeningen betrokken. De bijdrage aan de 
geiuidsbelastlng zal overigens zeer beperkt zijn. 

lnnovatie AWAI 
De op handen zijnde innovatie van de AWAl-Noord resuiteert In een 
reductie van de geluidlmmissie met ca. 10 dB(A). 

4.8 Volksgezondheid en veiligheid 

4.8.1 Bestaande toestand 

lmmlssieconcentratle rend start en volksgezondheid 
In de huidlge situatie zijn de immissieconcentratie met betrekking tot 
de mllleu-aspecten boclem/grondwater, oppervlaktewater, lucht en 
geluld in de directe omgeving van het start op een zoclanig laag 
niveau geiegen dat van een negatieve invloed op de volksgezondheid 
geen sprake Is. 
De aanwezlge grondwaterverontrelnigingen onder de stortlocatle (zie 
paragraaf 4.2.1.3) zijn tot nu toe nlet In benedenstroomse rlchtlng met 
de grondwaterstroming getransporteerd. De betreffende verontrelnlgin
gen vormen op dit moment geen bedreiging van drlnkwaterwinnlngen 
in de buurt of voor benedenstrooms geiegen waterwinningen ten 
behoeve van de landbouw. 
Aangezien de stortlocatie Spinder een gesloten oppervlaktewatersys
teem vormt aangesloten op de AWAI Tilburg-Noord zal via het 
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oppervlaktewater geen be'invloedlng van de volksgezondheld kunnen 
plaatsvlnden. 1 

Random het start vindt in geringe mate geurhinder plaats door 
stortactivitelten. Het niveau van de geurhlnder levert geen negatleve 
invloed op de volksgezondheid voor omwonenden in de vorm van 
psychosociale effecten. Door de sterke verdunnlng met de buitenlucht 
zullen vluchtige componenten ult de afvalstoffen geen nadellge 
gezondheidseffecten voor omwonenden hebben. 
De geluidimmissieniveaus ten gevolge van de stortactivltelten blj de 
wonlngen rond de stortlocatle liggen beneden de geluldnormerlng. 

Aantrekken onqewenste dleren 
Op dlt moment warden door het start geen ongewenste dleren als 
ratten aangetrokken. Er treden geen insektenplagen op. 

Recreatleplas Blauwe Meer 
De zwemwaterkwalitelt van het Blauwe Meer kan in de toekomst 
mogelijk negatief warden be'invloed door uitwerpselen van pleisterende 
meeuwen, die warden aangetrokken door het aanwezige organische 
afval op de stortlocatie Splnder. In de huidlge situatie is geen 
negatieve be'invloedlng van de zwemwaterkwalltelt geconstateerd. In de 
toekomst zullen dradenconstructles over het stortfront warden 
gespannen. Het organlsch afval op het stortfront Is hierdoor niet meer 
bereikbaar voor meeuwen. De over1ast van meeuwen door de 
omgeving zal daardoor verdwijnen. 

Vuiltonq berglnqsbassins/voormalige vloeivelden 
In de vuiltong van de berglngsbassins (voormalige vloeivelden, gelegen 
in het eerste watervoerend pakket (10-50 m-mv) vinden op dit moment 
geen grondwateronttrekklngen plaats. Op dlt moment levert deze 
vuiltong geen gezondheidsrisico op. Bij onttrekkingen ult de vuiltong 
kan het onttrokken grondwater verhoogde zoutconcentraties (chloride 
en sulfaat) bevatten, die drinkwaternormen kunnen overschrijden. 
Controle op de samenstelling van onttrokken grondwater ult dlt gabled 
is noodzakelijk voor toepassing. 

Verkeersveiliqheld 
Bij het huidige afvalaanbod is het gemiddelde verkeersaanbod ca. 400 
vrachtauto's en 50 personenauto's per werkdag. Het verkeersaanbod 
is het hoogst rand 10.30 uur en 14.00 uur. Dit houdt verband met het 
elnde van de eerste en tweecle lnzamellngsronde van de hulsvullwa
gens. In deze pieken van ongeveer 30 mlnuten iecler, wordt per plek 
globaal 20% van het verkeersaanbod verwerkt, In de overlge 7 uren 
van de opstelllng Is de resterende 60% gelljkmatig verdeeld. Deze 
verkeersintensiteit met bijbehorende pieken levert in de huidige situatie 
op de bestaande ontsluitingsweg en het daaraan gekoppelde wegennet 
geen negatleve be'invloecllng van de verkeersveillgheid. 

Gezondheldsrlsico's personeel 
Het personeel werkzaam blj het stortbordes en het stortfront (compac
teren afval) wordt blootgesteld aan stof en geluld als gevolg van de 
stortactivitelten. De blootstelllng vindt plaats in de vorm van piekbelas
ting bij het storten van afval. 
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Meetgegevens over blootstellingsniveaus van stof en geluld zijn niet 
beschikbaar. Op grand van periodleke keuringen van het personeel op 
de stortlocatle zijn tot op heden geen negatieve gezondheidseffecten 
geconstateerd. 
De keuringsresultaten en het zlekteverzulm hebben geen aanleiding 
gegeven voor extra periodieke keuringen. 

Autonome ontwikkeling 

lmmlssleconcentratle rand start en volksgezondheld 
Door beheers- en sanerlngsmaatregelen (geohydrologische lsolatle vak 
1 en 2, interceptlebronnen direct benedenstrooms de locatle, bovenaf
dichting) zullen grondwaterverontreiniglngen onder hat stort zich nlet 
in benedenstroomse richtlng verspreiden. Partlcullere waterwinningen 
en grondwaterwlnning door de landbouw warden hierdoor niet 
bedreigd. 
Negatleve be'invloeding van de volksgezondheid via oppervlaktewater 
zal nlet plaatsvinden aangezien de stortlocatle een gesloten oppervlak
tewatersysteem vormt aangesloten op de AWAI. 
Geuremissie of emissie van vluchtige compontenten uit afvalstoffen 
treedt niet op door de aangebrachte dlchte bovenafdichting in 
combinatie met actieve stortgasonttrekking. Bl] de gekozen eindbestem
ming van het start (extensieve rereatie bijv. wandelgebled) treedt geen 
geluidemissie van betekenls op. 

De resterende autonome activiteiten in het gebied, te weten de AWAI 
Tilburg-Noord en de nog te bouwen Vergistingsinstallatie, zullen in de 
directe omgeving voor een resterende geurhinder zorgen. De relatief 
grootste bijdrage wordt hierbij veroorzaakt door de AWAI; de Vergis
tingsinstallatie vormt een betrekkelijk geringe geurbron. De resterende 
geurhlnder wordt teruggedrongen door geurbeperkende maatregelen 
(innovatieproject AWAI en luchtafzuiging en -reiniging bij Vergistingsin
stallatle). 

Vuiltonq berglngsbassins/voormallge vloeivelden 
Door de maatregelen in het kader van het lnnovatieproject AWAI 
Tilburg-Noord zal infiltratle van tijdelijke geborgen rioolwater uit de 
bergingsbassins sterk beperkt warden. De aanrijking van het grondwa
ter met chloride en nutrienten zal verminderen. De reeds aanwezige 
vuiltong zal onder invloed van de grondwaterstroming langzaam 
uitdijen. Onttrokken grondwater uit de vuiltong dlent voor gebruik 
gecontroleerd te warden op samenstelling. 
De samenstelling zal warden gerelateerd aan de drinkwaternormering 
en normering met betrekklng tot toepassing In de landbouw (besproei
ing, veedrenklng). Bl] normoverschrijding zal geen toepassing plaatsvin
den. 

Milleuhygienische isolatle afvalstort door bovenafdlchtlng 
Door de dichte bovenafdlchting, met een totale dlkte van ca. 1, 7 m, 
wordt het stort naar de omgeving milieuhyglenisch ge'isoleerd. 
Ongewenste dieren (ratten, meeuwen) zullen hlerdoor niet worden 
aangetrokken door het organlsch materlaal In het afval. 
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Recreatleplas Blauwe Meer 
Het stort zal na afdekklng geen meeuwen aantrekken. De bedrelglng 
van de zwemwaterkwalltelt van het Blauwe Meer door ultwerpselen is 
hierdoor niet meer aanwezlg. 

Gezondheidsrlsico's recreanten op afgedekt stort 
De eindbestemming van het stort na afdekklng betreft extensieve 
recreatle (bljv. wandelgebled). Door de dlchte bovenafdlchting van 
1, 7 m dikte bestaat er geen contactmogellJkheld met afvalstoffen. Door 
de actleve stortgasonttrekking treden geen emlssies van vluchtlge 
componenten uit afvalstoffen of geurstoffen op. Op grond hiervan kan 
warden gesteld dat recreanten geen verhaogde gezondheidsrlslco's 
I open. 

Verkeersvelllgheld 
Na beelndiglng van de explaitatle van het start Spinder Is er geen 
transportverkeer van afvalstoffen op de ontsluitingsweg naar Spinder. 
Het verkeer dat resteert is het transportverkeer voor de Vergistingsln
stallatle van GFT-afval (36 transportbeweglngen per dag). Daarnaast is 
er recreatieverkeer naar het afgewerkte start dat als eindbestemming 
extensieve recreatie (bijv. wandelgebiec:I) heeft gekregen. De intensiteit 
van dit recreatieverkeer zal gerlng zijn, gezien de extensleve varm van 
recreatle. Voorts zal het recreatleve bestemmlngsverkeer zlch met name 
buiten de werkdagen vaardaen. 
De capaciteit van de ontslultlngsweg is voldoende om de lntensiteit van 
de diverse saarten bestemmlngsverkeer adequaat te verwerken. De 
verkeersveiligheid zal niet nadeling worden be'invlaed. 
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5 Beschrijvlng voorgenomen activiteit en alternatleven 

5.1 lnleiding 

Verschil met Rlchtlllnen MER 
In de Richtlljnen MER wordt aangegeven dat de keuze van de rede
lijkerwijs In beschouwlng te nemen altematleven moat warden gemo
tiveerd, alsook het selectleproces waaruit het eventuele voorkeur
salternatlef naar voren Is gekomen. Tijdens het opstellen van het MER 
is de voorgenomen actlviteit zoals aangegeven In de startnotltle en de 
Rlchtlijnen MER nlet meer reallstlsch bevonden. De voorgenomen 
activitelt behelst In hoofdlljnen het afgraven van Splnder II en dlt afval 
zonder tussenafdlchting op Spinder I storten. De onzekere milleu
effecten, die op basis van de resultaten van de proefafgravlng met 
deze werkwijze samenhangen, en de regelgeving die blnnenkort tot 
stand zal komen (Stortbesluit en stortplaatsenbeleidsplan), waarln 
zwaardere elsen aan de lsolatle van afval warden gesteld, leldde tot 
een voorkeursalternatief die met name ten aanzlen van het niveau van 
bodembeschermlng een verbetering is ten opzlchte van de voorgeno
men activiteit uit de startnotitle. 

In paragraaf 5.3 "Varianten en alternatieven" zal nader op deze keuze 
warden ingegaan. Voor de voorgenomen actlviteit, in dit MER oak 
aangeduid met voorkeursalternatief, is vervolgens het in de Rlchtlijnen 
aangegeven uitvoerlngsalternatlef B aangehouden. De hoofdzaak hierbij 
is dat Splnder I eerst wordt voorzien van een bovenafdlchtlng alvorens 
het atval dat ontgraven Is van Spinder II daar wordt opgebracht. De 
aanpasslng van de voorgenomen activiteit houdt hiermee een milleuhy
gienische verbeterlng in ten opzlchte van de voorgenomen actlvlteiten 
volgens de Rlchtlljnen MER. 
Daarnaast bleek het mogelijk om op een landschappelljk en milieu
hyglenlsch verantwoorde wljze binnen de huldige stortlocatle Spinder 
meer capaclteit te creeren dan in de startnotltle Is aangegeven. In 
plaats van 4.4 mlljoen m3 blljkt athankelijk van het uitvoerlngsalternatlef 
5.2 tot 9 miljoen m3 mogelljk. 

Opbouw hoofdstuk 5 
De voorgenomen activiteit Is een voortzettlng van de huldlge stortactivi
teiten op de afvalstortplaats Spinder na capaciteitsuitbreidlng. Omdat 
de nu aanwezlge activitelten en voorzlenlngen een belangrljke basis en 
referentle vormen voor de te beschouwen alternatleven wordt In 
afwijklng van de Rlchtlljnen MER eerst het nulalternatlef in paragraaf 5.2 
beschreven. 

De in nadere beschouwing te nemen alternatieven, lnclusief het 
voorkeursalternatief, warden ontwikkeld ult de verschillende onderde
len van de activlteit, die de bouwstenen warden genoemd. Deze 
bouwstenen kunnen vaststaand of varlabel warden beschouwd. Door 
vaststaande bouwstenen te comblneren met varianten van de varla
bele bouwstenen ontstaan altematleven. Blj de keuzes van de varlan
ten spelen vooral de mllleu-argumenten een belangrijke rel. De op deze 
wljze verkregen alternatleven warden vervolgens beschreven in de 
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paragrafen 5.4 ''Voorkeursalternatler, 5.5 "Ultvoeringsaltematlef A" en 
5.6 "Meest milieuvrlendelijk altematier. Zowel bij de beschrijving van de 
alternatieven als de beschrijvlng van de gevolgen voor het milieu 
(richtlijn 5.1.2) wordt onderscheid gemaakt in aanleg en inrichting, 
gebruik en beheer en elndatwerking en nazorg. 

Monodeponleen en C3-comoartlment 
In de voorgenomen activitelt is volgens de startnotitle opgenomen het 
aanleggen, gebrulken en afwerken van Mn of twee monodeponieen 
voor chroomhoudend afval ult de leerindustrle. Een van de twee 
monodeponieen is bedoeld voor het vaste leerafval, waarvoor een 
eventuele hergebruiksmogellJkheld wordt onderzocht, en de ander is 
voor het chroomhoudend sllb. Blj de behandellng van de varlanten is 
steeds het aspect van de monodeponieen betrokken. 

Tijdens het opstellen van dit MER is duidelljk geworden dat het 
acceptatiebeleid bij de komende vergunnlngen Aw zal warden ver
ruimd. Toegelaten zullen warden bepaalde C3- en C4-afvalstromen, die 
ender de Wea vallen. Voor het C-3 afval wordt een afzonderlijk 
compartiment geeist. In het MER is comblnatle van monodeponieen 
voor chroomhoudend afval (dlt Is eveneens een C3-afval) en de andere 
C3 atvalstoffen overwogen. Dlt heeft geresulteerd in het voorkeur
salternatief waarin een compartiment voor alle C3 afvalstoffen is 
ontwikkeld, waarmee afzonderlijke monodeponien voor chroomhoudend 
afval zijn vervallen. 

5.2 Nulalternatief 

5.2.1 lnleiding 

Het nulalternatlef is het voortzetten van de stortactiviteiten tot de 
stortcapaciteit volgens de vigerende vergunning Afvalstoffenwet (Aw), 
de ontheffing Wet Chemische Afvalstoffen 0Nca) en het huidige bestem
mlngsplan Is benut. De locatle Splnder is verdeeld in de deelgebleden 
I, II en Ill. In paragraaf 5.2.3;6 is een nadere omschrijving van de 
deelgebieden gegeven. Tot het einde van de stortperiode is Spinder Ill 
nog in gebruik. 
Ten opzichte van de huidige situatie kunnen daarblj binnen de reste
rende stortperiode nog veranderingen optreden, die bij het nulalter
natief horen. Hieronder vallen o.a. het aanbrengen van bovenafdich
tlng op afgesloten gedeelten en het treffen van hydrologlsche isole
rende voorzieningen. Dlt is mede naar aanleidlng van de ultspraak van 
de Raad van State van 13 december 1988 en het opgestelde beheers
en nazorgplan. 

In hoofdstuk 4 zijn bij de autonome ontwikkeling van het milieu voor 
de verschillende milieuaspecten de effecten van het nulalternatiet 
aangegeven. In deze paragraaf wordt het nulaltematief beschreven als 
activiteit. Hoewel de aan te leggen voorzleningen in de resterende 
stortperiode nag beperkt zljn, Is voor de duldelljkheld en systematlek 
bij de beschrijvlng en vergelijking van de gevolgen van het milieu oak 
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voor het nulaltematlef een onderscheid gemaakt in aanleg en inrichtlng, 
gebruik en beheer en eindafwerklng en nazorg. 

5.2.2 Aanleg en inrichting 

5.2.2.1 Bodembeschermende voorzieningen 

Van Splnder Ill moet nog een klein gronddepot van ca. 1 ha aan de 
westzljde warden ingericht als stortgedeelte (zie figuur 5-1). Als 
onderafdlchtlng wordt een HOPE folie, dlk 2 mm aangebracht op een 
hoogte van NAP + 9,50 m. Deze hoogte komt overeen met de HG. 

In het grondwater wordt op NAP + 7,50 m een controledrainage met 
een afstand hart op hart (h.o.h.) 20 m aangelegd. Deze hoogte komt 
overeen met de laagste grondwaterstand (LG). Voor de afvoer van het 
grondwater wordt een verzamellelding gelegd naar een pompput. De 
pompinstallatie zal het water in de persleiding naar het eindgemaal 
pompen. De llgglng van leidingen en gemaal is op tekening 2-1 
aangegeven. 

5.2.2.2 Percolaatopvang 

Voor het door het afval lnflltrerend neerslagoverschot warden op de 
onderafdichting HOPE-drains gelegd, die naar de noordzijde afstro
men. Via een verzameldrain aan de binnenzijde van de folle wordt het 
percolaat op een punt door de randwal naar een bestaande pompput 
buiten de folle gebracht. De pompput wordt aangesloten op de 
persleiding aan de noardzijde van Spinder, die het percalaat naar het 
gemaal afvoert. 

Ter bescherming van de falle wardt een zandlaag dik 0,50 m op de 
falie aangebracht. In de zandlaag liggen drains h.o.h. 20 m, die zljn 
ingebed in een grindsleuf voor gaede toestromlng van het percolaat. 

5.2.2.3 Grondwateronttrekkingen 

Voor de aanleg van de verzamelleiding van de cantraledrainage is een 
bronnerlng nodig. Afhankelljk van de actuele grandwaterstand is over 
karte afstanden en een korte tijdsduur van ca. 1 maand een vertaging 
van 0,50 a 2 m nodig. 

5.2.2.4 Grondverzet 

Vaar de aanleg van de falle kan het maaiveld warden vertaagd van ca. 
NAP + 10,50 m naar gemiddeld NAP + 9, 70 m. De hierbij vrij
kamende grand (ca. 8.000 m3

) wordt gebruikt vaar de aanleg van de 
randwal. 
Aangevaerd maet nag warden ca. 5000 m3 zand vaor het zandbed en 
ca. 500 m3 grind. De vervoersbewegingen vaar de aanvaer van zand, 
grind en overig materiaal zijn zeer gering en llggen binnen de 
schommelingen van de intensiteit van het afvalaanbod (zle 5.2.3.4). 
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5.2.3 Gebruik en beheer 

5.2.3. 1 Ontsluiting en infrastructuur 

Ontslultlnq en aanvoer 

De stortplaats wordt ontsloten via de doorgaande weg die eerst langs 
de zuldzijde en dan over Splnder II naar het noorden loopt. De 
toegang bevlndt zlch aan de zuldzljde van Splnder Ill. 

Blj het huldlge afvalaanbod van ca. 520.000 ton per jaar Is het ge
mlddelde verkeersaanbod ca. 400 vrachtauto's en 50 personenauto's 
per werkdag. Het verkeersaanbod Is het hoogst rand 10.30 uur en 
14.00 uur. Dlt houdt verband met het einde van de eerste en tweede 
inzamellngsronde van de hulsvullwagens. In deze pieken van ongeveer 
30 minuten leder, wordt per piek globaal 20% van hat verkeersaanbod 
verwerkt, in de overige 7 uren van de openstelling is de resterende 
60% gelljkmatig verdeeld. 

Intern transport 

Er Is een weegbrug aanwezlg. Na waging rijden de auto's door naar 
het stortbordes of rechtstreeks naar de verwerkingslocatle op het start 
of naar de overslag voor GFT-afval. Rechtstreeks naar het stortfront 
gaan afvalstoffen die slecht via het bordes zijn te verwerken, zeals 
verontreinlgde grand, slibs, puln e.d. Dit betreft ongeveer 30% van het 
afval. 
Hat afval dat op de bordes wordt ontvangen wordt geladen in ter
reinwagens die het naar hat stortfront transporteren. 

5.2.3.2 Centrale voorzieningen 

De centrale voorzieningen zljn globaal op tekening 2-1 aangegegen en 
bestaan ult: 
- portiersgebouw met weegbrug; 
- kantoor met parkeerrulmte; 
- loodsen voor stalling van machines; 
- overkapt en gedeeltelijk afgesloten stortbordes; 
- uitlegrulmte voor KCA-controle van bedrljfsafval; 
- KCA-depot voor klein chemlsch afval van particulleren; 
- overslag van gescheiden aangeleverd GFT-afval totdat de GFT-

verglsting is gerealiseerd (zle 5.2.5.1); 
- overslag van green- en tulnafval van voornamelljk partlculleren; 
- composteringslocatle voor het groan- en tuinafval met wlsselende 

plaats op het start; 
tijdelljke opslagvoorzieningen (tanks, containers) voor chemlsch of 
verdacht afval; 

- scheidingsstraat; 
- wasstraat voor voertuigen afkomstlg van het start; 
- gemaal. 
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5.2.3.3 Acceptatie en controle afvalstoffen 

Acceptatle 
Op de stortplaats Spinder warden de volgende categorieen afvalstof
fen geaccepteerd: 
a. hulshoudelljk afval; 
b. grof huisvull; 
c. veeg-, markt-, plantsoen- en drljfafval en roostergoec:I; 
d. putmodder; 
e. kantoor-, winkel- en dlenstenafval (KWD-afval); 
f. industrieel afval/bedrijfsafval; 
g. bouw- en sloopafval (bsa); 
h. agrarisch afval; 
I. RWZl-slib of residuen van de droging; 
j. baggerspecie; 
k. bodemsaneringsgrond; 
I. zlekenhulsafval (huishoudelijke componenten); 
m.chroomhoudende slibs ult de lederindustrle; 
n. chroomhoudende leerafvallen; 
o. chroomhoudend· afval ult manages; 
p. composterlngs-/vergistlngsresiduen. 

De valgende categarleen afvalstaffen warden geweigerd: 
- mest; 
- asbesthoudend afval van bedrijven, asbesthoudend afval van 

particulieren wordt antvangen en avergeslagen voar afvoer naar de 
startplaats Savel; ; 

- chemisch afval vallend onder het Beslult Aanwljzing Chemische 
Afvalstoffen (BACA), ultgezonderd chraamhaudend afval ult de 
leerlndustrie en ult maneges. Vaor het chraamhoudend afval Is een 
ontheffing Wea ver1eend. 

Het afval is In prlnclpe afkamstlg ult de gemeenten, die zijn aangesla
ten blj het Samenwerkingsverband Midden-Brabant. Afval ult andere 
regia's, dat daar door calamltelten niet kan warden verwerkt wordt 
eveneens geaccepteerd. Deze acceptatie vindt eerst plaats na aver1eg 
met en toestemming van de Provincie en de Afvalsturing Brabant. 

Chroamhoudend afval (categarieen m, n en o) wordt ult geheel 
Nederland geaccepteerd. De compasterings-/vergistlngsresiduen 
(categarie p) zijn afkomstlg van kleinschalige campastering van 
gemeentelljk groenafval, de groencompostering op Spinder en van de 
in 1994 te realiseren GFr-vergistingsinstallatie naast de stortplaats. 

De afvalstoffen die mogen warden gestort moeten vooraf door de 
aanbieder warden gemeld. Voor geregelde stromen zoals huishaude
lijk afval en KWD-afval kan met een jaar1ijkse eenmalige melding 
warden valstaan. 
Projectgebanden stromen maeten per project warden gemeld. 
Hieronder vallen onder meer pracesafval, saneringsgrond, bouw- en 
sloapafval, RWZl-sllb en chroomhoudend afval. 
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Alie meldlngen moeten warden voorzlen van een omschrijving van de 
afvalstof naar aard, herkomst, hoeveelheld en voor zover mogelljk 
chemische samenstelllng. Op basis van deze omschrijving wordt 
beoordeeld of de afvalstof geaccepteerd kan warden. 

Registratie 
ledere aangeleverde partij afvalstoffen wordt op een stortbon geregls
treerd. Op de stortbon warden vastgelegd: 
- de categorle afvalstof; 
- de aanbleder; 
- de vervoerder met het kenteken van het transportmlddel; 
- de hoeveelheld. 
Tevens zal nag warden vastgelegd op welke plaats In het start de 
partij wordt gestort. 

Controle 
Gedurende het doortopen van de acceptatie-procedure, van het eerste 
contact tot het werkelijk storten, vinden diverse controles plaats: 
1. bij aanbiedlng afvalstoffen controle op bijvoorbeeid de regio van 

herkomst en de aard van het afval; 
2. controle van noodzakelljk te overleggen administratleve gegevens; 
3. controle van de afvalstoffen op het stortbordes, eventueel aange

vuld met bemostering. Tljdens deze controle wordt ondermeer gelet 
op de geur, kleur en het stortgedrag van het afval; 

4. steekproefgewijs aanvullende intensleve controles op een afzonderlij
ke uitlegrulmte. Onverlet de reguliere controle blj aanbieding en op 
het stortbordes, wordt het aangeboden bedrijfsafval steekproefsgewijs 
gerlcht gecontroleerd op chemische bestanddelen. Ultgegaan wordt 
van een controle op 10 a 15% van het bedrijfsafval. Indian het 
vermoeden bestaat dat er sprake is van een overtreding van de Wea 
wordt aangifte gedaan blj de politle. 

Afvalstoften die niet geaccepteerd mogen warden, maar wel al blnnen 
de inrichtlng zljn geraakt warden door de beheerder afgevoerd naar 
een erkend verwerklngsbedrijf. De kosten van opslag, analyse en 
verwerking warden bij de aanbieder In rekening gebracht. 

5.2.3.4 Hoeveelheid afvalstoffen 

In paragraaf 2.3 en bijlage 1 Is ingegaan op de hoeveelheid aangebo
den afvalstoffen en de prognoses tot 2010. 
Tot 1996, de verwachte stortperiode voor de nulsituatie (zie oak 
paragraaf 5.3), gaan de maximum en minimum prognose enigszins ult 
elkaar lopen. Blj de maximum prognose loopt het aanbod vanaf 1992 
op van 544.000 ton per jaar naar 580.000 ton per jaar In 1996. Blj de 
minlmumprognose loopt het aanbod terug van 520.000 ton per jaar 
naar 492.000 ton per jaar In 1996. Dit Is lncluslef het C3- en C4-afval. 

5.2.3.5 Stortmethodiek 

Direct na het storten wordt het afval verdlcht door 2 compactors met 
een vermogen van 150 kW. Het afval wordt door deze machines in 
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dunne lagen van 0,30 m dlk verspreld en aangereden, zodat een 
optlmale verdlchtlng ontstaat. Om de overlast van vogels en zwerfvuil 
te beperken wordt het stortfront er zo kleln mogelljk gehouden. 
Uitgegaan wordt van een totaal opperv1ak van de stortfronten van ca. 
5.000 m2

• 

In lagen van 2 m wordt naar de elndhoogte opgebouwd, waarbij 
rekenlng wordt gehouden met zowel de zetting van de ondergrond als 
de kllnk van het afval. Voordat een nleuwe stortlaag in gebruik wordt 
genomen, wordt een wal van 4 m hoog ten opzichte van de vorlge 
stortlaag opgezet. Deze wal bevlndt zlch steeds aan de buitenzijde van 
Splnder Ill. Zadra tot 1,50 m onder de kruln van de wal is gerooicl 
wordt de wal verhoogd met 2,50 m. 

Het stortfront wordt nlet dagelljks afgedekt. lndlen afval langer dan een 
maand onafgedekt komt te llggen wordt het betreffende gedeelte 
tussentijds afgedekt met 0,20 m grand of ander geschikt materiaal. 

5.2.3.6 Bodembeschermende voorzieningen 

Situatle deelgebleden 
De stortplaats is verdeeld in de deelgebleden I, II en Ill. Deze verde
llng Is overeenkomstlg de Rlchtlljnen MER en aangegeven op flguur 
5.2-1 en tekenlng 2-1. In de vlgerende vergunnlng Afvalstoffenwet van 
26 mel 1988 vallen de deelgebieden I en II onder Splnder I en 
deelgebied Ill onder Spinder II. In dit MER warden de deelgebleden 
aangeduid als Splnder I, II en Ill. 
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Naar ouderdom en bodembeschermende voorzleningen kan de stort
plaats In deze drie delen worden gedeeld: 

Spinder II: 
Gebrulkt tot In 1977. Heeft geen onderafdlchtlng, maar is voor een 
gedeelte gedraineerd. De drains liggen op NAP + 8,20 a 9,00 m. 
Spinder I: 
Gebrulkt van 19n tot 1989. Vanaf 1983 Is een gedeelte voorzlen van 
onderafdlchtlng van HDPE-folie met eronder controledrainage. De 
drains liggen op NAP + 8, 15 a + 8,45 m. Het daarvoor gebrulkte 
gedeelte heeft een drainage-systeem met drains op NAP + 8,00 a 
+ 8,25 m. 
Splnder Ill: 
In gebruik genomen in 1988. Is volledlg voorzien van onderaf
dlchting van HDPE-folle op NAP + 9,50 m en controledralnage 
gelegen op NAP + 7,50 m. 

Bodembeschermlng 
In tabel 5.2-1 worden de aanwezlge bodembeschermende voorzienin
gen weergegeven van Splnder I, II en Ill. Op figuur 5.2-2 zijn de 
deelgebieden aangegeven met het bodembeschermingsniveau. Buiten 
de deelgebieden zljn de vakken 1 en 2 In het grondwater gestort. 

Tabel 5.2-1: Bodembeschermende voorzienlngen 

gebied brute net to niet gedraineerd gedraineerd folie 
orper- opper-
v ak vlak 
(ha) (ha) (ha) 

Spinder I en 11 72,5 50 , 2 11,0 32,2 7 
Spinder Ill 23,5 18 , 5 0 0 18 , 5 

Totaal 96 68,7 11,0 32,2 25,5 

Volgens de vigerende vergunning Afvalstoffenwet (AW.) mag afval 
alleen op de gedeelten van Spinder worden gestort, die zijn voorzien 
van onderafdlchtlng. 

Tekening 2-1 geeft nauwkeurlger de figging van de onderafdlchtlng aan. 
Storten van afval tegen een _talud dat eerst van folie is voorzien wordt 
oak als het storten op een onderafdichting beschouwd. In figuur 5.2-
3 is dit aangegeven voor de overgang van Spinder Ill naar het 
gedeelte van Spinder I zonder folle. 
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Figuur 5.2-3: Onderafdlchting op taluds 

onderafdichtin o taluds I zi";ifdichtin 

Functioneren grondwaterdrainagesysteem 
De hoogten van het drainagesysteem zijn op tekenlng 2-1 aangege
ven. Blj Spinder I en II varieren de hoogtes tussen NAP + 9,00 m en 
NAP + 7,95 m. Deze hoogten zijn boven de laagste grondwaterstan
den die 1 keer in de afgelopen 1 O jaar zijn opgetreden (zie voor 
fluctuatie grondwaterstanden bijlage 2). 

Alie drainage van I en II ligt wel lager dan het gemiddelde van laagste 
en hoogste grondwaterstand van het freatfsch grondwater. 
In het algemeen is de stfjghoogte van het dlepere grondwater ca. 
0,50 m lager dan van het freatisch grondwater en verloopt van ca. 
NAP + 9,50 m tot + 8,50 m aan de zuid-oostzfjde naar NAP + 
8,00 m tot NAP + 7,50 m aan de noord-westzijde. 
Bij extreem droge omstandigheden kan de inzijgingssituatie hierdoor 
omslaan in zeer geringe kwel. 

Een belangrijke conclusie hieruit Is dat drains die hoger liggen dan de 
potentiaal van het diepe grondwater in zeer droge perioden met lage 
grondwaterstanden het percolerend water van Spinder I, zonder folie, 
en Spinder II niet zullen opvangen. Dit betreft het noord-oostelljk 
gedeelte van Spinder I met drainage op NAP + 8, 1 O m + 8,25 m en 
het gedeelte van Spinder II ten oosten van de ontslultingsweg met 
drainage op NAP + 8, 75 a 9.00 m. 

De controledralnage van Spinder I, met folle, ligt oak boven de laagste 
stijghoogten (LG) van ondiep en dfeper grondwater. De controfedraina
ge van Splnder Ill llgt rand de LG en zal vrljwel altljd kunnen 
functfoneren afs controle op lekkage. 

Naar de hoogte van de drainage is voor het functfoneren ook het 
ingestelde pail van belang. 
De controfedrains van I en Ill kunnen zonodfg tot onderzijde warden 
afgemafen. De grondwaterdrainage van I en II heeft een afmaalpeif 
tussen NAP + 8,60 en + 8,20 m. Dit pell Is gekozen om stortgaswin-
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ning ult de drains mogelijk te maken. Dlt peil houdt wel in dat bij 
extreem lage grondwaterstanden er geen afvoer is. 

5.2.3. 7 Opvang en verwerking waterstromen 

Percolaatwater en grondwater 
Het opgevangen onverdunde percolaat en mengsel van percolaat en 
grondwater wordt via een gemaal naar de r.w.z.I. Tllburg-Noord 
afgevoerd. Spinder I heeft voor het grootste gedeelte geen voorzienin
gen voor de opvang van percolaat. Hier dringt het percolaat in het 
grondwater. Het onverdunde percolaat van Spinder I, opgevangen 
boven de folle, wordt met het mengsel ult het gedraineerde gedeelte 
van Spinder I en II via tussenputten naar het gemaal gevoerd. In het 
gemaal voegt het onverdunde percolaat van Spinder Ill zich hierbij. 
Recirculatie van percolaat vindt nlet plaats. Op tekening 2-1 Is het 
leidingsysteem random Spinder aangegeven. 

Er is in juni 1987 een onderzoek verricht naar de zuiveringsmogelijk
heden (lit. 2, bljlage 2). Hlerln Is aanbevolen het onverdunde zure 
percolaat voor te zuiveren met een anaerobe installatie. Het voornemen 
is deze installatle nog te reallseren voor 1996. 

Hemelwater 
Random Splnder I llgt een rlngsloot in folle voor de opvang van 
afstromend water. Deze ringsloot wordt binnenkort als drainkist 
uitgevoerd. Tevens wordt dan hetzelfde systeem bij Spinder Ill op de 
randwal aangelegd. 

Het hemelwater van de verharde terreingedeelten wordt grotendeels 
opgevangen in straatkolken die via een rioleringssysteem afvoeren naar 
het gemaal. 

Hulshoudelllk afvalwater 
Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van het kantoor en tijdelijke 
gebouwen, die voor de aanleg van voorzieningen warden geplaatst. Dlt 
water wordt bij de hemelwaterriolering gebracht en naar het gemaal 
afgevoerd. 

Hoeveelheden en samenstelllng percolaat In de gebrulksfase 
In appendix 3.5 is een opgave gedaan van de te verwachten hoeveel
heden en samenstelling. In tabel 5.2-2 zijn de hoeveelheden percolaat 
in de gebruiksfase vermeld. Daarbij is ultgegaan van geen bovenafdlch
ting en grondwaterbeheersingsmaatregelen van vak 1 en 2 door 
lnterceptiebronnen. 
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Hoeveelheid percolaat in gebruiksfase 1992-1996 
(m3/jaar) 

gebied opp. zuur percolaat mathanogean percolaat 
(ha) 

percolaat pare. + grondwater 

I, zonder foli• 20 66.000 + 16.500 
I, met folie 7 19.000 

II, zonder folie 21,2/12 52.000 + 13.000 
III, met folie 18,5 35.000 21.250 
valt l 4,8 12.000 + 68.000 
valt 2 1,1 2.800 + 24.000 

Totaal 35.ogo 40.250 
(4,6 m3/u) 

132.800 + 121.500 
(15,l 1113/u) (12,5 m3/u) (4 m /ul 

In de gebrulksfase zal, na het lnstellen van grondwaterbeheerslngs
maatregelen voor vak 1 en 2, de totale hoeveelheld op jaarbasls ca. 
329.000 m3 bedragen. Dlt wordt opgebouwd ult ca. 35.000 m3 zuur 
percolaat, ca. 40.000 m3 onverdund methanogeen percolaat en ca. 
254.000 m3 methanogeen percolaat met grondwater. 

De huidige samenstelling van de verschillende percolaatstromen 1s in 

tabel 5.2-3 weergegeven, samen met de spreidlng van andere huisvuil
stortplaatsen. Aangegeven zljn een beperkt aantal kenmerkende 
parameters. 

Tabel 5.2-3: Overzicht concentraties percolaat (mg/I) 

Spinder I + II 1) Spinder IIIl) zuur 
Parameter gem. min. max. gem. min. max. 

czv 1700 11.000 15.000-40.000 
BZV-2 1100 5.800 10.000-30.000 
N-totaal 340 l.670 500- 1.500 
Cl 510 1.830 l. 000- 3. 000 
EC (11-s/ cm) 4300 16.200 12.000-30.000 
Cr 0,3 0,8 0,1- 0,5 
Zware metalen2l l O,l 1,9 2 1,2 3 3 -30 

1
l apart bemonsterd van week o tot week 46 in 1990 

2l som van chroom, nikkel, zlnk, koper, cadmium en load. 

Ten opzichte van gegevens van andere hulsvuilstortplaatsen zijn de 
aangetroffen concentraties in het zure percolaat meestal lager. 
Uitzonderingen hierop vormen N-totaal, EC en chroom. De concentra
ties in het gemengde water van methanogeen percolaat en grondwater 
komen overeen met de laagste waarden van overlge stortplaatsen. 
Beduidend hogere concentratles warden gevonden voor BZV-2 en 
chroom. Wezenlljke veranderlngen In de samenstelllng warden nlet 
meer verwacht. 

Hoeveelheld en samenstelllng percolaat In de nazoratase 
In appendix 3.5 Is uitgebreld op de hoeveelheld en samenstelllng 
lngegaan. Door het aanbrengen van bovenafdlchtlng vermlndert de 
hoeveelheld water percolaat. Blj een gecombineerde bovenafdlchtlng 
zal de lnflltratle vrijwel nul zljn. Ultgaande van een maxlmale lekkage 
van 5 mm/jaar Is In tabel 5.2-4 een overzlcht van de hoeveetheden 
percolaat na 2000 gegeven. 
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Tabet 5.2-4: Hoeveelheden percolaat in nazorgfase na 2000 (m3 /j) 

gebied lek percolaat lek percolaat + grondwater 

I, zonder folie 1.000 + 16.500 
I, met folie 350 

II, zonder folie 600 + 13.000 
III, met folie 925 
vak l 12.000 + 68.000 
vak 2 55 + 24.000 

Tota al 1.275 
(0,15 ml/u) 

13.655 
(l,6 ml/u) 

+ 121.500 
(13,9 ~/u) 

De totale hoeveelheld op jaarbasls wordt circa 136.500 m3
• Dit Is opge

bouwd ult ca. 1.300 m3 onverdund methanogeen percolaat en circa 
135.200 m3 gemengd methanogeen percolaat (13.700 m3 als lek
percolaat met 121.500 m3 grondwater). Daarnaast is in de nazorgperlo
de voorzien in lnterceptlebronnen aan de westzijde van Spinder. 
Hiervoor zal de hoeveelheid ongeveer 350.000 m3 /jaar bedragen. De 
lnterceptiebronnen voor vak 2 komen dan te vervallen. 

De concentraties in het gemengde water zuilen daien doordat het 
aandeel percoiaat vermlndert. 

5.2.3.8 Stortgas 

Verwerking 
Aan de noord-oostzljde van Spinder II bevindt zich de opwerklngsin
stallatie van het stortgas dat wordt onttrokken. Door SMB Stortgas BV 
wordt hler het stortgas opgewerkt tot aardgaskwaliteit en geleverd aan 
het aardgasnet. De capaciteit van de stortgasfabrlek is 2.000 m3 per 
uur. Een procesbeschrljvlng van de stortgasfabriek Is in bljlage 4 
gegeven. 

Bij storingen in de stortgasfabrlek wordt het stortgas afgefakkeld. Voor 
1992 wordt rekening gehouden met ongeveer 240 uren storing. Er zijn 
geen gegevens van de concentraties in het afgefakkelde gas. Uit 
litertuurgegevens is bekend dat bij ruw slecht brandbaar stortgas 
dioxinen en furanen In enkele nanogrammen per m3 afgas kunnen 
voorkomen (zie bijlage 4). Aangezien de affakkeluren zeer gering zijn 
en het goed brandbaar gas betreft, zullen effecten nlet aanwezig zijn. 

Onttrekking 
Voor de onttrekking van het te wlnnen gas zljn en warden nag 
bronnen lngebracht. In flguur 1 van appendix 4.2 van bljlage 4 is het 
huldlge systeem van bronnen en verzameileldlngen aangegeven. Op 
Spinder Ill zal het bronnensysteem de komende jaren warden 
uitgebouwd. Op Splnder II zljn al enkele bronnen als gevolg van de 
zeer lage produktie afgesloten. 

De gewonnen hoeveelheid gas voor 1992 is geprognotiseerd op 1385 
m3 per uur en Is aanzienlijk minder dan de oorspronkelijk geprognoti
seerde hoeveelheid. Oorzaken hlervan kunnen zljn hat droog blljven of 
vallen van lngesloten gedeelten, een grater ver11es aan het oppervlak 
en verlles via het percolatiewater. Het ontstaan en de totale huidlge en 
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te verwachten hoeveelheid stortgas is in bijlage 4 "lucht" paragraaf 
1.1.3 behandeld. 

Om de stortgaswinning ult het percolatiewater te optlmallseren Is op 
de bemaling van de drainage een onderdruk van 100 mbar ingesteld. 
Hierdoor ontsnapt gas ult het water. Dlt gas wordt in een leidlng aan 
de teen van het talud opgevangen en naar de hoofdverzamelleidingen 
gezogen. 

5.2.3.9 Hinderbeperkende maatregelen 

Als hinder voor de omgevlng tljdens het storten kunnen voorkomen: 
- stof 
- zwerfvuil 
- dieren 
- geur 
- geluid 

Voor deze aspecten zijn of warden zonodig de volgende hinderbeper
kende maatregeien genomen: 

St of 
- Beperken door besproeien van verharde terreingedeelten. 
- Stortlaag niet langer dan 1 maand open laten llggen. 
- Bordes is overkapt en gedeeltelijk afgesloten. 

Zwerfvuil 
- Afval meet afgedekt warden aangeboden. 
- Bordes is overkapt en gedeeltelijk afgesloten. 
- Hek random het stortvak. 
- Stortlaag is niet !anger dan 1 maand onafgedekt. 
- Afvaltransportwagens zijn afgedekt met zell of net. 
- Dagelijks controle op en verwijderen van zwerfvuil buiten (de 

inrichting en) het stortvlak. 

Dieren (m.n. meeuwen) 
Stortfront wordt zoveel mogelijk beperkt. 
Een dradenconstructie over het stortfront tegen vogels is in voorbe
reiding. 
Bordes is overkapt en gedeeltelljk afgesioten. 
Bil plagen van rattan of insekten warden bestrijdingsmlddelen 
toegepast. Hlervoor wordt ledere 2 waken de stortplaats gecontro
leerd door de Dienst Stadsreiniging. Rattan blljken nauwelijks 
aanwezig te zijn. Zonodlg warden gHkasten geplaatst, die alleen 
ingrijpen op de rattenpopulatie. 

Geur 
- Percolaatsysteem is gesloten en geeft geen geur. Stortgasverwer

king vindt plaats zonder geuremissies. 
- Stortfronten warden zo klein mogelijk gehouden. 
- Snelle verwerking van stinkende afvalstoffen binnen het andere afval. 
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Gelyid 
- In bijlage 7 Is de geluidscontour van 40 dB(A) en 50 dB(A) 

berekend. Deze liggen op 380 m en 100 m van de stortplaats. Extra 
maatregelen zljn niet nodlg. Reeds getroffen maatregelen zljn: 

- Bordes overkapt en gedeeltelljk afgesloten. 
- Wal random stortvak. 

5.2.3.10 Maatregelen bij calamiteiten 

Calamltelten kunnen ontstaan door storingen van materiaal en 
lnstallaties of bij het niet functloneren van voorzleningen. De mogelll
ke calamltelten en te nemen maatregelen warden hierna beschreven. 

Stagnatle bl! verwerking 
- Reservemachlne (bulldozer) voor versprelden afval direct inzetbaar. 

Vervangende compactor blnnen 24 uur aanwezlg. 
- Blj stagnatie op bordes tl]delijk rechtstreeks transport naar het 

stortfront met aldaar controle. 

Storing In percolaatafvoer 
- Tljdelijke bufferen blnnen onderafdlchtlng met reservehoogte van 1,50 

m in de randwal. 
- lnzet van noodpomp of tankauto's. 

Stagnatle blj stortgasonttrekklng- en verwerklng 
- Reservepomp voor zuigleidlngen. 
- Blj storing in opwerkingsinstallatie treedt fakkellnstallatle in werklng. 

Lekkaqe onderafdlchtlng 
- Controledrainage als beheersmaatregel. 
- lnterceptle-/beheersingsbronnen aan de stroomafwaartse zijde (west-

en noordzljde). Bij constaterlng van grondwaterverontreiniging zullen 
op basis van onderzoek naar de omvang van de verontreiniging de 
bronnen nader warden bepaald (locatle, diepte, debiet). 

Lek tussen gronddralns naar dieper grondwater 
- I nterceptle-/beheersingsbronnen. 

5.2.3. 11 Saneringsmaatregelen bij huidige grondwaterverontreiniging 

Vakken 1 en 2 
Een grondwaterverontrelnlging die saneringsmaatregelen noodzakelijk 
maken bi] de vakken 1 en 2 is nag niet nauwkeurig onderzocht. 
Gezlen de ligging van het afval in het grondwater, het ontbreken van 
bodembeschermende voorzlenlngen en de nlet volledige zekerheld dat 
hler alleen nlet ultloogbaar afval is gestort, Is het aannemelijk dat er 
enlge grondwaterverontrelniglng is opgetreden. Op basis van deze 
aannamen zl]n In het beheers- en nazorgplan van junl 1989 een aantal 
mogelijke maatregelen vergeleken, die de grondwaterverontreinlglng 
verwijderen of beheersbaar maken. 
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Voor belde vakken komen het instellen van permanente kwel of 
geohydrologische isolatie er qua kostenaspecten en ultvoerbaarheid 
gunstig uit. De voorkeur gaat uit naar geohydrologlsche isolatle, omdat 
het systeem flexlbel is en de laagste kosten geeft. In bijlage 2 is het 
systeem nader uitgewerkt. De gemlddelde onttrekklng bij de vakken 
1 en 2 bedraagt 220 m3 /dag, respectlevelljk 74 m3 /dag. 

Splnder II 
In appendix 2.7 is aangegeven dat ender Spinder II concentraties 
ammonium, chloride, C'Z:V, zink en lncidenteel nlkkel, minerale olie en 
aromaten boven de achtergrondwaarde voorkomen. Ammonium, zink 
en aromaten komen daarblj voor in concentraties boven de C-waarde. 
Voor het saneren van deze grondwaterverontreiniging Is toepassen van 
de aanwezige drainage een beperkte oplosslng omdat maar een kleln 
gedeelte is gedraineerd en de drains soms boven het grondwaterpell 
komen te liggen. Toepassen van verticale interceptlebronnen als 
beheersingsmaatregel llgt meer voor de hand. Belangrijk daarbij is dat 
op korte termijn een bovenafdichting wordt aangebracht om de 
hoeveelheid infiltrerend percolaat te beperken. Gezlen de stroombanen 
ender Spinder kan de interceptlebronnerlng plaatsvinden aan de 
westzljde van Spinder I en Ill in de deklaag en het eerste watervoerend 
pakket. Het installeren van deze bronnen zal warden bepaald uit de 
resultaten van de monitoring. Maximaal zal hleruit ongeveer 1100 
m3 /dag warden onttrokken. 

5.2.3.12 Verwerken chroomhoudend leerafval 

5.2.4 

Slibs uit de leerindustrie en grand vermengd met chroomhoudend leer 
uit maneges warden met het andere afval meegestort. 
Compartimentering vindt alleen plaats voor chroomhoudend vast 
leerafval. 
Dit afval wordt, overeenkomstig de voorschriften van de ontheffing 
artikel 35 van de Wet chemische afvalstoffen, terugneembaar gestort 
in de noord-oostpunt van Spinder Ill. De hoeveelheid van dit afval is 
ca. 2700 ton per jaar. Voor dit afval zijn geen aparte voorzleningen 
aangelegd. 

Eindafwerking en nazorg 

5.2.4.1 Eindvorm en restcapaciteit 

Eindvorm 
Volgens de vigerende vergunningen, het bestemmlngsplan en het 
landschapsplan van december 1988 zljn Spinder I en II gehandhaafd 
op hun huldige hoogte van maximaal NAP + 29 m (ca. 18 m boven 
maalveld), respectlevelljk NAP + 23 m (ca. 12 m boven maaiveld). 
Spinder Ill heeft In het huidlge landschapsplan een "landmark" functle 
en heeft een hoogte van NAP + 40,5 m (ca. 29 m boven maaiveld) 
die voor een gedeelte doorloopt in Spinder I. Deze hoogten moeten 
warden bezien ten opzichte van het omringende maaiveld, dat op NAP 
10,50 a 11,50 m ligt. 

heidemiJ 



95 

Volgens de vigerende vergunning Aw mag afval alleen op de gedeel
ten van Spinder warden gestort, die zijn voorzlen van onderafdlchtlng. 
In figuur 5.2-4 is ter plaatse van Spinder I, met folie, het landmark ult 
het landschapsplan aangegeven. De invloed van deze extra ophoging 
ligt rekening houdend met een horlzontale spreldlng van percolatiewa
ter ver bulten het gedeelte met onderafdlchtlng. Dlt betekent dat het 
landmark op Splnder I niet kan warden aangelegd. In flguur 5.2-5 
"Ultgangssltuatie nulaltematler is de gecorrigeerde eindvorm aangege
ven. 

Restcapacitelt 
In het nlet gecorrlgeerde landschapsplan is vanaf 1-1-1991 nag een 
stortcapaciteit van 2.500.000 m3 aanwezig. Door de aanpassing van de 
eindvorm vermindert de restcapaciteit met ca. 270.000 m3 tot 2.230.000 
m3

• Het afvalaanbod is in bijlage 1 van 1990 tot 2010 doorgerekend. 
Dlt is lncluslef 6700 ton chroomhoudend afval per jaar van de 
leerindustrle. Voor het bepalen van de bergingscapacltelt in tonnen 
afval wordt uitgegaan van een soortelljk massa van het afval na 
verdlchtlng en klink van 1,2 ton/m3

• Ultgedrukt in tonnen bedraagt de 
stortcapacltelt nag 2.670.000 ton. Bij de maximum prognose van het 
afvalaanbod zal Spinder begin 1996 vol zijn. De monodeponleen voor 
chroomhoudend afval zouden in 1993 gereed kunnen zijn. lndien dit 
afval tot 1996 niet binnen de huidlge locatle wordt gestort zal Spinder 
Mn week later vol zijn. 
Blj de minimum prognose zal Spinder eind 1996 vol zijn. Om ervoor 
te zorgen dat de continu'll:elt van de afvalverwerking nlet in problemen 
komt, gaan wlj ult van de maximum prognose. 

5.2.4.2 Eindafwerking 

Constructie bovenafdlchtlng 
Uitelndelijk zal de gehele stortplaats conform de vigerende Aw
vergunnlng en de uitspraak van de Raad van State van een bovenaf
dlchtlng warden voorzien. Volgens de uitvoeringsregeling van het 
Stortbesluit dlent een dubbele bovenafdichting te warden aangebracht 
conform de Richtlijn Dichte Eindafwerklng. In figuur 5.2-6 Is deze 
constructie aangegeven, die van beneden naar boven is opgebouwd 
ult: 
- scheidingsvlles, non woven, op de laatste stortlaag van fijn afval. Dlt 

vlles meet voorkomen dat de bovenllggende steunlaag in het afval 
wegloopt; 

- steunlaag met gasdrainage, dlk 0,30 m. Het onderste gedeelte van 
de bestaande afdeklaag kan hiervoor worden gebruikt; hler is dan 
het onder1iggende scheldingsvlles niet nodlg; 

- minerale afdlchtlng van zand-bentoniet, dlk 0,25 tot 0,30 m, met een 
door1atendheld k = 1 x 10"" m/s blj een stljghoogtegradient (I) van 
5. Voor deze afdlchtingslaag ziJn nog verbeterde versies mogeliJk, die 
mlnimaal aan de doorlatendheldselsen voldoen; 

- PE-folie, dik 2 mm; 
- drainagelaag, dik 0,30 m, bestaande ult grof zand met drains; 
- scheidingsvlles, om vermengen van drainagelaag en deklaag te 

voorkomen; 
- deklaag, dlk 0,80 m, van teelaarde. 
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Flguur 5.2~: Bovenafdlchtlng 
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Ti!dstip aanbrengen bovenafdichtlng 
Op de gec:leeiten zonder onderafdichting wordt de bovenafdichting voor 
1996 aangebracht. In de uitspraak van Raad van State is aangegeven 
dat dit zo spoec:lig mogelijk dient plaats te vinden. Op de gec:leelten 
met onderafdichting is de noodzaak tot snel aanbrengen vanuit het 
oogpunt van grondwaterverontreiniglng minder aanwezig. Om beschadi
gen van de bovenafdichting te voorkomen zal de grootste ongelijkmatl
ge klink van het afval voorbij moeten zijn. Bij een goec:I verdichte 
stortplaats zal na ca. 4 jaar de meeste klink zljn opgetrec:len. Er Is dan 
nog sprake van enkele diameters klink. Het volgen van de zakkingen 
door jaarlijkse hoogtemetingen na beeindigen van het storten vormt de 
meest concrete informatle over de snelheld waarmee het klinkproces 
verloopt. 

Het dan aanwezige bronnensysteem voor de onttrekking van stortgas 
kan door de bovenafdlchting heen warden aangebracht. De stortgas
produktie zal, ender de voorwaarde dat het afval al een voldoende 
hoog vochtgehalte heeft, doorgaan. De maximum produktle zal 
enigszins lager zljn dan zonder bovenafdlchting. Daar staat tegenover 
dat door het verminderen van luchtaanzulging de energetische kwaliteit 
van het gas bater zal zljn. 

5.2.4.3 Nazorg 

Algemeen 
Het begrlp nazorg houdt In dat na exploitatle van de stortplaats een 
milieuhygienisch verantwoorde situatie blljft bestaan, waarblj er van 
wordt uitgegaan dat de voorzienlngen voor onbepaalde tijd in stand 
moeten blijven. 
Op dit moment zijn met betrekking tot de nazorg van stortplaatsen 
beperkte wettelljke voorschrlften van kracht die verder gaan dan de 
maxlmale vergunningstermijn van de Aw. Binnen de Aw kan nazorg 
voorgeschreven worden volgens artikel 46. Of de nazorg hiermee 
juridlsch afdoende is vastgelegd dat wll zeggen !anger dan de 
vergunningstermljn is nlet geheel duidelijk. Wei zijn In de eerste versle 
van het Ontwerp-Stortbesluit van mei 1991 regels met betrekking tot 
de nazorg opgenomen. Het betreft hier onder andere de taak van de 
nazorgrechtspersonen en het instellen van een nazorgfonds. 
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In het nlet gepubliceerde, gewljzlgde Ontwerp Stortbeslult (december 
1990) zljn de regals over de nazorg sterk vermlnderd, omdat de 
jurldlsche basis ontbrak. 
In de nota van toellchtlng wordt gemeld dat de reden hlertoe was dat 
noch de Wet bodembeschermlng, noch de Wet algemene bepallngen 
mllleuhygiene een wettelijke basis bieden om hierin te vaarzlen en daze 
basis oak nlet tljdlg kan warden gecreeerd. In voorbereldlng Is thans 
een wljzlglng van de WABM In de Wet Milieubeheer die In daze leemte 
beoogd te voorzlen. Zadra deze wetswljzlglng bij de Staten-Generaal 
is ingedlend, zal in het stortbeslult als nog een regellng van de nazorg 
warden opgenomen. 

Monitoring 
In het kader van de nazorg wordt al tljdens de gebrulksfase het 
grondwater periodiek bemonsterd en geanalyseerd. 
Het accent ligt daarblj aan de stroomafwaartse zijde. Voor een volledig 
monltorlngssysteem wordt langs de west- en noordwestzljde een reeks 
van pellputten aangebracht met filters op 3-4 m, 10-15 m, 25-30 m en 
35-40 m -m.v. Als h.o.h.-afstand wordt 100 m aangehouden. Bl] een 
stljgende tendens van verontrelniglngsparameters zal over het betreffen
de gedeelte een grondwaterbeheerslngssysteem warden ge'installeerd. 
Om het functloneren van het monitoringssysteem c.q. geplaatste 
interceptlebronnen te controleren, warden benedenstrooms van deze 
systemen extra monitoringsbulzen geplaatst. Oak direct bovenstrooms 
de vennen warden monitorlngsbuizen ge'installeerd. 

Nazorqmaatregelen 
De nazorgmaatregelen en -kosten voor beheer, controle en onderhoud 
omvatten de volgende onderdelen: 
- controle van grondwater en verschillende waterstromen; 
- controle op optredende zettlng van de bovenzljde; 
- controle, onderhoud en zonodlg vervanging van de technische 

voorzieningen, zeals leldlngen, installaties en bovenafdichting; 
- onderhoud van wegen, beplantlng, hekwerk e.d.; 
- kosten van lazing en zuivering percolaat en/of grondwater; 
- energlekosten; . 
- technlsche begeleldlng en advlsering; 
- maatregelen bij het ontstaan van bodemverontrelnlging. 

Fondsvormlng 
Een probleem bij het inschatten van de nazorgkosten Is dat de 
werkzaamheden om de voorzleningen In stand te houden, niet op 
bestaande normen kunnen warden gebaseerd. Aangehouden wordt een 
termljn van 30 jaar voor vervanglng van de voorzienlngen. Dit komt 
overeen met de levensduur die voor civieltechnlsche constructles ender 
verzwaarde omstandigheden wordt aangehouden. 
Een uitzondering vormt de bovenafdichtlng. Hlervoor kan een perlode 
van 60 a 80 jaar warden aangehouden. 
De kosten die de nazorgmaatregelen met zich mee brengen, warden 
betaald uit een fonds, dat wordt opgebouwd ult het storttarief. Dit 
fonds wordt beheerd door, of namens, het SMB. De verantwoordelljk-
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held voor de stortplaats in de nazorgperiode zal bij het SMB blijven 
liggen. 

5.2.5 Overige activiteiten/autonome ontwikkelingen 

5.2.5. 1 Vergistingsinstallatie GFT-afval 

Elnd 1991 heeft het SMB besloten een vergistingsinstallatie voor GFT
afval te reallseren. Onlangs Is ten behoeve van de m.e.r. procedure de 
startnotitie MER vergistingslnstallatie GFT-afval Midden Brabant 
opgesteld. Het primaire doel van de voorgenomen activiteit is het 
creeren van een bewerkingsmogelljkheld voor circa 40.000 ton GFT
afval per jaar. 

De voorgenomen activiteit betreft de vergisting van 40.000 ton GFT
afval gemengd met 6.000 ton papier /kartonafval op een locatie naast 
de stortgasopwerkingsfabriek (zie tek. 2-1) SMB Stortgas BV, de 
regionale stortplaats Spinder en de waterzuiveringsinstallatie Tilburg
Noord. Het gehele proces, dat is te schematiseren tot aanvoeren -
voorbewerken - mengen - vergisten - ontwateren/centrifugeren en 
nabewerken, vindt in gesloten ruimten plaats. De eindopslag vindt 
overkapt plaats. De afgezogen lucht wordt via een biofilter geleld, het 
afvalwater wordt (eventueel na voorzuivering) afgevoerd naar de AWAI 
Tilburg-Noord. Het geproduceerde biogas wordt voor de vergistings
installatie zelf gebruikt of, na opwerking tot aardgaskwaliteit blj SMB 
Stortgas BV, in hat aardgasnet van Tilburg ge'injecteerd. 

5.2.5.2 Slibverbranding 

In november 1991 hebben de Noordbrabantse Waterschappen en 
Hoogheemraadschappen de startnotitie m.e. r. -procedure Slibverbran
ding Noord-Brabant opgesteld. Deze notitle Is onder andere gebaseerd 
op de provinciale notitle sllbverbrandlng Noord-Brabant. In die notitie 
is naast een tweetal locaties op bedrijventerreinen (Moerdljk te Klundert 
en BZOB te Helmond) oak onderzocht welke terreinen bij een 
rioolwaterzuiveringsinrichting in aanmerking komen voor de vestiging 
van slibverbrandingsinstallatie. Op grond van een aantal toetsingscriteria 
(afstand tot geconcentreerde woonbebouwing, llgglng in een stads
reglo, capaciteit van de rwzi en de aanwezlgheid van voldoende eigen 
terrein) blljkt voor een locatle bij een rwzl alleen de AWAI Tilburg
Noord in aanmerking te komen. Deze locatle llgt naast het terrain van 
de regionale stortplaats Spinder, waar nu al het ontwaterde slib van de 
AWAI Tilburg-Noord wordt gestort. lndien uit het locatie-onderzoek en 
het locatie-MER voor de resterende drie locatles Tilburg-Noord gekozen 
wordt als locatle voor sllbverbrandlng moet rekenlng worden gehouden 
met een toename van de vervoersbeweglngen (circa 11.000 vrachten 
per jaar), geluidsemissie, mogelljke stankemissle en emissie van 
rookgassen. Er wordt vanuit gegaan dat door doeltreffende maatregelen 
de emissies geen bijzondere problemen opleveren. 
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5.2.5.3 lnnovatieproject AWRI Tilburg-Noord 

Bij de autonome ontwikkellngen kan ook het innovatieproject van de 
afvalwaterreinlgingslnrlchtlng Tilburg-Noord vermeld worden. De 
consequentles van dlt project zijn: 
0 minder stank door: 

- overdekklng bestaande vijzels, zandvangers, voorbezlnklngstanks. 
slibindlkkers; 

- nieuwe installatle-onderdelen zullen eveneens overdekt worden 
uitgevoerd; 

- afgezogen lucht wordt gereinlgd; 
- vergrotlng hydraullsche capacltelt waterzuivering waardoor 

voorbezonken rloolwater minder lang In berglngsbasslns staat. 
0 minder bodem- en grondwaterverontrelnlglng door berglngsbassins 

(in huldlge sltuatle geen bodembeschermende voorzlenlngen onder 
bass Ins; bij innovatie word en beschermende maatregelen getroffen); 

0 minder geluidbelasting door beluchtlng (naar verwachting worden 
huldige puntbeluchters vervangen door bellenbeluchting). 

5.2.5.4 Recreatieve ontwikkeling Blauwe Meer 

Op 1000 m ten noorden van Spinder ligt de zandwinplas "Het Blauwe 
Meer''. Na de zandwinning zal deze waterpartij worden ingerlcht voor 
recreatleve doeleinden, waaronder zwemmen. De route vanuit Tilburg 
loopt langs Spinder. Te verwachten is dat deze recreatieve ontwikkeling 
de verkeersbewegingen van licht verkeer zal doen toenemen. 

5.3 Varianten en alternatieven 

5.3.1 Te kiezen varianten 

lnleiding 
Het selectieproces waarbij tot de voorgenomen activltelt en de 
redelijkerwijs in beschouwlng te nemen alternatieven is gekomen, dlent 
gemotlveerd te zijn. De voorgenomen actlvltelt bestaat ult verschillende 
onderdelen of bouwstenen. Door comblnatie van vaststaande bouwste
nen en variabele bouwstenen (varianten) ontstaan alternatieven. 

In deze paragraaf worden voor de relevante bouwstenen de varianten 
nagegaan en geselecteerd. Bij deze selectle zijn de mllleu-argumenten 
doorslaggevend. Daarnaast wordt gelet op hetgeen technisch en 
binnen de geldende of toekomstlge wettelljke kaders en richtlijnen 
haalbaar is. Varianten die een ongunstlger mllleu-effect hebben dan 
hetgeen de lnltiatlefnemer In de voorgenomen activiteit wil ultvoeren 
vallen eveneens af. 
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Soorten varlanten 
Utt de beschrijving van het nulalternatlef en tljdens in het proces van 
het tot stand komen van dit MER bleek een afweging gewenst voor de 
volgende bouwstenen: 
- ontslultlng en infrastructuur: 
- afvalaanbod; 
- gebruik van Spinder I (ultvoeringsvarianten); 
- vormgeving; 
- stortmethodiek; 
- compartlmentering; 
- bodembeschermende voorzlenlngen; 
- opvang en verwerking waterstromen; 
- maatregelen bij calamiteiten: 
- inrlchtlng en gebruik monodeponie/C3-compartiment. 

De mogelijk in het MER te beschouwen varlanten met betrekking tot 
bovengenoemde bouwstenen en een voorselectle voor de te vergelij
ken alternatleven worden per bouwsteen weergegeven. In paragraaf 
5.3.13 staat aangegeven op welke wijze de geselecteerde varlanten zijn 
gecombineerd tot de in het MER vergeleken alternatleven. 

I nrichtinqsvoorschriften 
De lnrlchtlng van de stortplaats dlent te voldoen aan landelljke en 
provinciale regels en richtlljnen. 

Voor het inrichten en het beheer van een afvalstortplaats gelden de 
!BC-criteria (lsoleren, Beheersen en Controleren van het afval en de 
aangebrachte voorzieningen) die in het Ontwerp-Stortbeslult Wet 
Bodembescherming van 1990 zijn uitgewerkt. Dlt ontwerp zal aanvang 
1993 definitief warden. In de ultvoeringsregeling van het Stortbesluit en 
een aantal bljbehorende technische richtlijnen warden nadere eisen 
gesteld aan de voorzieningen (onderafdlchtlng, dralnagesystemen, 
bovenafdichting e.d.) die volgens de !BC-criteria moeten warden 
aangebracht. Daarnaast stelt de provincie Noord-Brabant als ultwer
kingsplan van PAP II het stortplaatsenbeleidsplan op. Dlt plan Is in 
concept gereed en hierin zijn onder andere de eisen volgend ult de 
uitvoerlngsregellng van het Stortbesluit eveneens opgenomen. 

De IBC-criteria komen op het volgende neer: 
1. direct contact tussen afvalstoffen en grand, grond- en oppervlak

tewater dlent te warden vermeden; 
2. verspreidlng In de bodem van verontreinlgd water afkomstlg ult de 

afvalstoffen (percolatlewater) dlent te warden voorkomen; 
3. de sltuatie waarin de stoffen op of in de bodem gebracht moet 

beheersbaar zijn en ook In de toekomst blijven; 
4. controle op de situatle en op de effectlviteit van de getroffen 

maatregelen moet mogelljk zljn, en dlent regelmatlg plaats te vlnden. 

De eerste twee punten worden In het Ontwerp-Stortbesluit uitgewerkt 
als isolatlecriteria. In hoofdlljnen komt dit neer op: 
- llgglng van de afvalstoffen na zettlng van de ondergrond nlet onder 

0,70 m boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand; 
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- aanbrengen van een lsolerende constructie van twee afdlchtlng
slagen tussen de afvalstoffen en de bodem (onderafdlchtlng) om 
indringen van percolaat In de bodem te voorkomen; 

- aanbrengen van een afdlchting op het afval van twee afdlchtlngsla
gen (bovenafdlchtlng) om het ontstaan van percolaat te voorkomen. 

Het beheerscriterlum behelst In hoofdlljnen: 
- het percolaat moet warden opgevangen en verantwoord warden 

afgevoerd; 
de start moet terugneembaar zljn zonder ingrljpende aantastlng van 
de bodem; 
eventuele verontrelnlglng van de bodem moet kunnen warden 
verwljderd of tegengegaan; 
alle voorzlenlngen moeten In een goede staat warden gehouden; 
er moet een goede regellng voor de nazorg warden getroffen. 

Het controlecrlterium is als volgt ultgewerkt: 
- regelmatlg moeten de bodembeschermende voorzleningen warden 

ge'inspecteerd en gekeurd; 
- de kwalltelt van de bodem (met name het grondwater) onder en 

benedenstrooms van het start moet regelmatig warden onderzocht; 
- de resultaten van de lnspectles, keurlngen en onderzoeken In het 

kader van de controle moeten gedurende de exploitatle- en 
nazorgperiode warden bewaard. 

In het algemeen zljn de aan te brengen voorzleningen van een 
aanzienlljk hoger beschermingsniveau en concreter omschreven dan tot 
nu toe in rlchtlijnen en vergunnlngen Is aangegeven. Blj de herinrlch
tlng van Spinder wordt ultgegaan van het Ontwerp-Beslult en de 
technische bepalingen van het ontwerp-stortplaatsenbeleldsplan. 

Ontqraving Splnder II 
Een belangrljk aspect blj verschillende bouwstenen Is de ontgravlng 
van Spinder II. In de Rlchtlijnen is hiervoor het verrichten van een 
proefafgraving genoemd. Blj de uitgevoerde proefafgraving Is onder 
meer onderzocht de aard en uitloglng van het afval, emissies van stof 
en gas, uitvoeringsmethoden en toestand van de bodem. Voordat de 
varianten warden behandeld, warden In de volgende paragraaf de 
resultaten van de proefontgraving weergegeven. 

Resultaten proefafgraving 

5.3.2.1 /nleiding 

Om een lndruk te krijgen van de milieuhyglenlsche en uitvoerlngstech
nische aspecten van het ontgraven van Splnder II zljn In de maanden 
juni en Juli 1991 proefafgravingen ultgevoerd. Conform de richtlljnen 
MER en de notltle proefafgravingen van het SMB Is aan de volgende 
aspecten aandacht besteed: 
- te verwachten stankemissie en geluids- en stofover1ast voor werkne

mers en de omgeving; 
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- toe te passen uitvoerlngswljze (afgravlngssnelheid, in te zetten 
machines, transport van het afval); 

- toestand van het afval (uitlevering, verdlchtlngsmogelijkheden, aard 
van het afval, uitlogingsmogelljkheden, velligheidsaspecten); 

- toestand van de ondergrond en het grondwater in verband met 
eventuele bodemsaneringsmaatregelen. 

Bijlage 8 geeft een uitgebreide omschrijving van de proefafgraving met 
meetgegevens. De uitvoering en verzamelde gegevens met de 
conclusies ten aanzlen van de bovenstaande aandachtspunten zijn 
hierna beknopt weergegeven in relatie tot de herinrichtingsactiviteiten. 

5.3.2.2 Omschrijving proefafgraving 

Uit een oogpunt van representativiteit zijn op vier iocaties proefafgra
vingen verricht. Een vljfde locatle Is ten behoeve van het plaatsen van 
filters voor grondwaterbemonstering minimaal ontgraven. Totaal is ca. 
5.520 m3 ontgraven. Bij iedere locatie is In principe als volgt te werk 
gegaan: 
- ontgraven en in depot zetten bovengrond; 
- ontgraven en in depot zetten afval; 
- wachttijd ten behoeve van verrichten van borlngen, plaatsen filters 

en monstername; 
- aanvullen en verdichten van het afval; 
- aanvullen en afwerken deklaag. 

Per locatie is een aantal vrachten gewogen om het volume-gewicht te 
bepalen. Bij iedere proefafgraving zijn de aanvangssituatie, de 
ontgraving en de situatle na aanvullen ingemeten. Er is ontgraven tot 
aan de onderzijde van het afval. Uit historische informatie was bekend 
dat bij Spinder II voor het storten een geringe ontgronding had plaats 
gevonden, zodat het afval vaak dieper ilgt dan het oorspronkelijke 
maaiveld. 

5.3.2.3 Emissies van geur, stof en geluid 

Geuremissie 
Tijdens de proefafgraving is een geuremissie onderzoek uitgevoerd 
door Projectbureau Research. Aanpak, gegevens en resultaten van dit 
onderzoek zijn in bijlage 4 opgenomen. De geuremissiegegevens van 
het vrijkomende stortgas, het vars ontgraven afval en het getranspor
teerde afval kunnen warden gebruikt om bij de uitwerklng van de 
uitvoeringsalternatieven de te verwachten geurbelastlng in de omgeving 
aan te geven. 

St of 
Het ontgraven afval is enigszins vochtig. Stofontwlkkellng zal optreden 
indlen bij drogende weersomstandlgheden het ontgraven afval enkele 
dagen in depot ligt alvorens het van Spinder II naar de nieuwe 
bestemming wordt overgebracht. Dit kan incldenteel voorkomen bij 
bijzondere weersomstandigheden. Tegen de uitdroging en stofontwikke-
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llng kunnen in dat geval eenvoudige maatregelen warden genomen In 
de vorm van afdekken met een landbouwfolle of besproelen. 

~ 
Tijdens de proefafgravlngen zijn geen geluidsmetingen verricht. Van de 
in te zetten machines zijn voldoende brongegevens beschikbaar om 
aan de hand van de geprognotiseerde graaf- en verdichtingsmachines 
en transportbewegingen de geluidscontouren van de ontgraving te 
kunnen berekenen. 

5.3.2.4 Uitvoeringswijze 

Ontgraving 
Het ontgraven en in depot zetten is uitgevoerd met 2 hydraullsche 
graafmachlnes en een bulldozer. Een graafmachlne heeft voortdurend 
het afval ontgraven. De andere graafmachine zorgde er met de 
bulldozer voor dat het afval naast de ontgraving in depot werd gezet. 

De snelheid van ontgraven blj de proefafgraving werd voorai bepaald 
door de averige werkzaamheden zeals het in depot zetten van afvai, 
bemanstering van afval en bodem, e.d. Bij de proefafgraving kon een 
redelijk constante snelheid warden behaald, waarblj het in depot zetten 
de snelheld bepaalde. De antgravings- en verwerkingssneiheld bedroeg 
ca. 80 m3 /uur. 

In de praktljksituatle kunnen aanzienlljk hagere ontgravingssnelheden 
warden behaaid. De uit te voeren veiligheldsmetingen, bemansterin
gen e.d. kunnen op basis van de resultaten van deze proef warden 
uitgevoerd zonder remmend op de ontgraving te werken. Per graaf
machine Is een snelheid van 120 m3 /uur goed haalbaar. De te 
antgraven hoeveelheid afval bedraagt ca, 1, 1 mlljoen m3 

/ Om de 
averlast za beperkt mogelljk te houden wordt gestreefd naar een karte 
uitvoeringsduur. Voar een werkbare sltuatle wordt ultgegaan van 
maxlmaal drie graafmachines. De ontgraving van Spinder II is dan in 
ruim 1 1 /2 jaar te realiseren. Verkorten van de ontgravlngsduur is 
magelijk. Echter gekappeld aan de antgraving dlent oak Splnder I met 
een appervlak van 240.000 · m2 te warden geproflleerd, voarzien van 
een tussenafdichting en na het storten van het afval van Spinder II 
voorzien van een bovenafdichting. Door deze langdurende werkzaamhe
den Is het niet haalbaar de ontgraving blnnen 1 jaar in te passen. 

Transoort 
Het afval zal door terrelnwagens rechtstreeks naar de nieuwe bestem
ming worden gebracht. Aangezlen het transport binnen de inrichting 
plaats vindt is wegen overbodlg. De terrelnwagens moeten geschlkt zijn 
om over het afval te rijden. In aanmerking kamen dumpers of 
terreinvrachtwagens zoals ze ook bij het transport van het afval van het 
stortbordes naar het stortfront warden gebruikt. 

in het afval komen grate brokken en lange slierten plastic voar. Om dit 
materiaal zonder problemen te kunnen lessen, moeten enkele dumpers 
geen klep aan de laadbak hebben. lndlen afval met grate delen gaed 
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geschelden kan warden ontgraven is apart tijdelljk In depot zetten en 
met aangepaste dumpers transporteren een mogelljkheid. 

Door het ontgraven neemt het volume per massa-eenheid toe 
(uitleveren). Blj ultleverlng na ontgraven van 25% (zle 5.3.2.5) moet per 
uur 300 m3 /uur x 1,25 = 450 m3 word en getransporteerd. Afhankelljk 
van de inhoud van het transportmlddel zullen 6 tot 1 O wagens nod lg 
zijn. 

Overwogen is een altematieve transportwijze via een lopende band. 
Hierbij is echter veel stagnatie te verwachten door de grate delen 
(plastic, puin) In het afval. Dit alternatief Is niet verder beschouwd. 

5.3.2.5 Toestand van het afval 

Omschrlivinq van het afval 
Het afval is zeer heterogeen van samenstelllng. In het algemeen 
bestaat het uit verteerd huisvuil, industrieel afval (waaronder vrijwel 
altijd leersnippers), plastic, metalen (voornamelljk ijzer) en stukken puin. 
lndicenteel zijn vaten aangetroffen. 

In sommige delen zullen verhoudlngsgewljs bepaalde soorten afval 
meer voorkomen. Ten oosten van proefontgraving wordt op basis van 
historische gegevens veel puin verwacht. Aan de oostzijde is zuive
ringssllb gestort. Hier is op locatie 5 een boring uitgevoerd ten 
behoeve van het plaatsen van filters. In deze beperkte ontgraving werd 
veraard slib en enig verteerd hulsvuil aangetroffen. 

Uitleverlng 
Door opmetlngen voor en na de ontgravlng en van het depot kon 
warden bepaald dat de ultleverlng bij ontgraven varieert tussen 20 en 
40%. Deze hoogste uitlevering is gebaseerd op de zeer kleine 
ontgraving van put 4 en hierdoor minder betrouwbaar. Beschouwen we 
de totale ontgraving dan is de uitlevering gemiddeld 25%. Dlt betekent 
voor de 1.100.000 m3 te ontgraven afval een transport van 1.375.000 
m3. 

Door het opmeten na aanvullen en verdlchten is vastgesteld dat ten 
opzichte van het oorspronkelljk volume een vermlndering van 8 tot 
10% plaatsvlndt. Door het verwerken zal een betere homogenisering 
optreden en minder holle ruimten ontstaan. Dit betekent, dat bij 8% 
volumevermindering op de nieuwe besternming ca. 1.000.000 rn3 wordt 
ingenomen. Voorwaarde daarblj Is een goede laagsgewijze verspreiding 
en sterke verdichting door compactoren. 

Door weging en meting op de wagen van het volume Is een gemld
deld volumegewicht van 1.280 kg/m3 gevonden. Voor ontgravlng moet 
dit ca. 1.600 kg m3 zljn geweest. Na verdlchtlng zal het volumegewicht 
op ca. 1. 750 kg/rn3 Dit voor afval hoge volumegewlcht wordt verklaard 
door: 
- de opgetreden afbraak van organisch materiaal met het daarmee 

gepaard gaan van kllnk en vochtverlies; 
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- de ouderdom van mlnimaal 15 jaar, waarbij het afval destljds minder 
volumineus afval bevatte (kunststoffen, verpakkingen); 

- groot aandeel puinachtig materiaal en grond. 

Chemische samenstelllng van het afval 
Van het afval ult de proefgaten Is een mengmonster samengesteld dat 
op een breed pakket van parameters is geanalyseerd. Bij de bemonstEr 
ring zijn bewust puin, metalen voorwerpen e.d. vermeden. De analysEr 
resultaten zijn in bijlage 8 opgenomen. Verhoglngen ten opzlchte van 
toetsingswaarden ult de Leidraad Bodemsanerlng zijn er voor: 
- lood: met 130 mg/kg tussen de A- en de B-waarde; 
- zink: met 180 mg/kg tussen de A- en de B-waarde; 
- alifatische koolwaterstoffen: met 200-600 mg/kg tussen de A- en B-

waarde; 
- PAK: met ca. 3 mg/kg tussen A- en B-waarde en; 
- PCB's: met ca. 16 mg/kg 1,5 x C-waarde. 

Alie gevonden concentraties zijn lager dan de normen van het Besluit 
Aanwijzing Chemische Afvalstoffen (BACA) van juli 1991. Het te 
ontgraven afval valt hierdoor niet onder de WCA. 

De meeste verhoglng zijn voor afval gerlng te noemen. Dit geldt niet 
voor de PCB's. Een directe verklaring op basis van het aangetroffen 
materiaal voor deze sterk verhoogde concentratle is er nlet. Nagegaan 
is of in algemene zin processen en materialen waarin PCB's voorko
men deze verhoogde concentratles zouden kunnen overoorzaken. 

PCB-houdende mlddelen zijn gebruikt voor het schimmelwerend maken 
van textiel. De toepasslng van PCB-houdende middelen als schimmel
werende stof is in 1972 afgeschaft. Gezien de industri~le geschiedenis 
van Tilburg met in de na-oor1ogse jaren een grate textlelindustrie zou 
dit aspect een oorzaak kunnen zijn van hogere concentraties PCB's in 
het afval dan bij de gemiddelde stortplaats. 

Om na te gaan of het afvalmonster van Juli een toevalstreffer kan 
warden genoemd, zijn de vier proefafgravingen opnieuw bemonsterd. 
De analyseresultaten van de vier deelmonster zijn in bijlage 8 vermeld. 
De PCB-concentratles lagen tussen 1,5 en 0,02 mg/kg. Op basis 
hiervan kan worden gesteld dat een hoog PCB-gehalte voor geheel 
Spinder II niet waarschijnlijk is, maar dat hoge concentraties kunnen 
voorkomen. Bij de afgraving zal blj het nemen van de veiligheidsmaat
regelen hiermee rekening moeten warden gehouden. 

Ultloglng 
Ult de uitloogproef (maximale uitloging met cascade proef en pH van 
ca. 2) zijn alleen voor koper en zink een verhoglng in het eluaat 
gevonden ten opzlchte van de A-waarde. Op lange termijn en bij 
verzadlging van het afval kan een concentratle koper van ca. 40 µ.g/ 1 
(2,5 x A-waarde) en zink van 450 p.g/I (tussen 8- en C-waarde) 
warden waargenomen. Daze concentratles komen goed overeen met 
de concentratle in het grondwater onder Splnder II (zle 5.3.2.6). 
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lnhoud vaten 
Monsters uit de aangetroffen vaten zijn geanalyseerd op parameters die 
naar de aard van de inhoud het meest zinvol leken. De inhoud 
bestond meestal uit olie- en vetachtig materiaal. Een van de vaten 
bevatte afgewerkte olie en wordt daarom als chemlsch afval be
schouwd. De overige vaten bevatten geen chemisch afval. 

Gasemlssie 
De microbiologlsche processen in Spinder II ziJn de laatste jaren 
afgenomen. Dit wordt geconcludeerd uit de vermlndering van de 
gasproduktie. De metingen op zuurstof- en methaangehalte tijdens de 
ontgraving leverden ook geen noemenswaardlge concentraties methaan 
op. 

Blj de proefontgraving heeft het afval enige tljd In depot gelegen. Naar 
de praktijk toe kan dit warden beschouwd als de sltuatle op de nleuwe 
bestemming. Opvallend daarblj was dat, gezlen de verhoogde tempera
tuur In het afval bij weer ontgraven van het depot ten behoeve van de 
aanvulling, in het afval opnieuw afbraakprocessen op gang gaan 
komen. De conclusie hieruit is dat de vergraving de stortgasproduktle 
enige tijd zal stagneren door toevoer van zuurstof, maar na het 
opnieuw storten van het afgegraven afval de gasproduktie weer op 
gang zal komen. De produktie zal wel laag zijn omdat goed afbreek
baar materiaal al is verdwenen. 

Veillgheidsaspecten 
In verband met de onbekendheid over de aan te treffen stoffen en 
gassen is bij de proefontgravlng een velllgheidspakket aangehouden, 
dat overeenkomt met de zwaarste veiligheidsklasse blj bodemsanering. 
De metingen naar gassen betroffen: 
- continue meting naar zwavelwaterstof, methaan, zuurstof, kooldi

oxide en totaal koolwaterstoffen; 
- incidentele metingen met gasdetectlebulsjes op bovenstaande 

componenten; 
- meting op vluchtige aromatlsche en gechloreerde koolwaterstoffen 

via een adsorptiebuisje. 

Er zijn geen gasconcentratles gemeten die enig rlsico zouden kunnen 
opleveren. In de praktljk kan een minder zwaar velligheidspakket 
warden gehanteerd. In bljlage 8 zijn hlervoor aanbevellngen opgeno
men. Belangrijk is het voorkomen van stof, omdat met stofdeeltjes 
eventueel PCB's verspreld kunnen warden. Daarnaast Is van belang 
een continue registratle van het vrijkomen van gassen die explosiege
vaar kunnen geven. 

5.3.2.6 Toestand van ondergrond en- grondwater 

Ondergrond 
Uit de ondergrond van de proefontgravlngen 1 t/m 4 zljn grondmon
sters tot 2 m onder de onderzijde van de ontgraving genomen. In 
eerste instantie zijn hiervan de monsters van O tot 0,50 minus 
onderzijde geanalyseerd. Omdat geen verhoglngen ten opzichte van 
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natuurfljke achtergrondwaarden zljn gevonden zijn de dlepere mon
sters nlet geanalyseerd. 

Grondwater 
De grondwaterkwallteit van Spinder II Is onderzocht door bemonste
ring en analyse van grondwatermonsters ult filters die na de ontgra
ving zljn geplaatst. In de locatles 1, 2, 3 en 5 zljn op ca. 3-5 m en ca. 
13-15 m minus onderzijde ontgravlng filters geplaatst. Ult de analysere
sultaten (zle bijlage 2) komt het volgende beeld naar voren: 
- Het gehalte ammonium Is In het ondlepe grondwater (5 m - m.v.) 

van de locatles 1, 2 en 3 verhoogd ten opzlchte van de C-waarde 
(concentratles resp. 10, 190 en 10 mgN/I; C-waarde 3 mgN/1). In 
het diepere grondwater (15 m - m.v.) op deze locaties Hgt het 
gehalte ammonium op achtergrondniveau. Ter plekke van het sllbveld 
ligt In het ondiepe grondwater het ammonlumgehalte op achter
grondnlveau en Is het gehalte In het dlepere grondwater relatief sterk 
verhoogd (230 mgN/I) 

- Het gehalte chloride is relatief sterk verhoogd ten opzlchte van het 
achtergrondniveau (50-75 mgN/I) in het ondlepe grondwater van de 
locatie 2 en 3 (resp. 250 en 300 mg/I) en het dlepere grondwater 
ter plekke van het slibveid (979 mg/I). Verhogingen van het CZV
gehaite lopen parallel met verhogingen van het chloridegehalte. 

- Het gehalte zink komt zowel in het ondlepe als dlepere grondwater 
voor in concentraties tussen de 8- en C-waarde. In het grondwater 
op locatle 1 en 3 zijn concentraties zink gemeten ruim boven de C
waarde (ondiep en diep). 

- lncidenteel is een concentratie minerale olle boven de 8-waarde 
aangetroffen (locatle 1, ondiep grondwater). 

- Het gehalte aromaten is verhoogd op locatle 2 (ondiep grondwa
ter, 8-waarde niveau) en op de locatie van het slibveld (diep 
grondwater, 1,5 maal C-waarde niveau). 

- Het gehalte nikkel ligt op enkele locaties net boven de 8-waarde 
(diep grondwater locatle 1; ondiep grondwater locatie 2, dlep 
grondwater slibveld). 

Voor Spinder II als geheel zijn ammonium en zlnk de parameters die 
ten opzlchte van de C-waarde ult de Leldraad Bodemsanerlng worden 
overschreden. Deze stoffen komen in de dlrecte omgeving van Spinder 
vaak verhoogd ten opzichte van de 8-waarde voor waarschljnlijk als 
gevolg van bemesting door landbouw. lncldenteel komen andere 
componenten boven de B-waarde. Deze zljn nlkkel, mlnerale olie en 
aroma ten. 

Maatregelen bl! herlnrlchten 
In de grondlaag direct onder het afval komen geen verhoogde 
concentratles voor. Maatregelen In de vorm van verwijderen of lsoleren 
van verontreinlgde grond zljn op basis van de vier ondergrondmonsters 
niet nodlg. 

Het grondwater onder Spinder II bevat concentratles chloride, 
ammonium, BZV, C'Z>/, zlnk, nikkel, aromaten en alkanen (minerale olie) 
die hoger zljn dan natuurfljke achtergrondwaarden. De componenten 
chloride, ammonium en zink komen ook bulten Splnder II verhoogd 
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voor, zodat het hanteren van de A-waarde als plaatselijk achtergrondni
veau voor deze componenten niet terecht is. 

In de Ontwerp-uitvoeringsregellng van het Stortbesluit wordt een 
controlesysteem op lekkage van de onderafdlchting voorgeschreven. 
Dit controlesysteem moet bestaan uit drains in het grondwater, die 
periodiek warden bemonsterd. Uit veranderlngen van de analysere
sultaten van deze monsters in de loop van de tljd wordt Indirect een 
lekkage gesignaleerd. Componenten zoals chloride, ammonium, sulfaat, 
CZ>/, zink en load zijn daarbij de meest frequent te analyseren 
componenten. 

De nulsituatle van het dralnagesysteem heeft voor het geheel of een 
gedeelte van Spinder II, afhankelljk van de component, al hogere 
concentraties dan natuurlijke achtergrondconcentraties. Dit betekent dat 
een lekkage van de onderafdichting van Spinder II in eerste instantie 
niet wordt gesignaleerd door middel van de componenten die al zijn 
verhoogd. De detectie van eventuele lekkage kan plaatsvinden door 
analyse van de componenten die nu niet zijn verhoogd. Echter deze 
componenten, te weten zware metalen uitgezonderd zink en nikkel en 
koolwaterstoffen, zijn niet de componenten die het snelst tot uitloging 
komen. Dit maakt lekdetectle via de niet verhoogde componenten 
twijfelachtig. Bij de varianten voor bodembeschermende voorzieningen 
wordt nader ingegaan op mogelijke oplossingen voor een betrouwbaar 
controlesysteem. 

Varianten voor ontsluiting en infrastructuur 

Hoofdontsl uitlng 
De huidige ontsluitingsweg moet voor de ontgraving van II warden 
verplaatst en kan dan nag enige tijd als transportroute warden 
gebruikt. De nieuwe ontsluitingsweg wordt langs de oostzijde gelegd. 
Door het inpandig maken van het C3-compartiment (zie paragraaf 
5.3.9.4.) verschuift de doorgaande weg naar het oosten en zal ten 
noorden van Spinder op het huidige trace aansluiten. De gronden die 
voor de nieuwe weg nodig zijn, zijn elgendom van de gemeenten 
Tllburg en Loon op Zand. 

Centrale voorzlenlnqen 
De huidige voorzienlngen voor ontvangst, registratie, controle, overslag 
en opslag, voorzleningen voor compostering groenafval en wasstraat 
kunnen nag geruime tijd in het centrum gehandhaafd blljven. Een goed 
moment voor het verplaatsen van daarvoor in aanmerking komende 
onderdelen Is blj de inrichting van een tweede fase van Spinder I (rand 
2008) (zie paragraaf 5.4.2.5). 

Voor de omvang en vormgeving van de toegangsvoorzleningen is 
onder ander het aantal en type voertulgen van belang. In totaal gaat 
het om ca. 450 vrachten per dag. Ontsluiting zal blijven plaatsvinden 
via de oostzijde. De globale ligging van de toegangsvoorzieningen Is 
daarmee vastgelegd. Gezien de uitbreiding van de centrale voorzienin
gen met intensievere controle op chemisch afval in bedrijfsafval en 
extra opslagfaciliteiten (tanks, putten) voor dit afval is meer oppervlak 
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nodig dan in de huldlge sltuatle. Daarbij wordt ultgegaan van totaal ca. 
3,5 ha. 

Allereerst gaat de keuze tussen llgglng blnnen of bulten de huidlge 
grens van de inrichtlng. De mogelijkheden bulten de grens warden 
bepaald door de beschikbare rulmte. Op tekenlng 2-1 Is de rulmte 
aangegeven die voor de toekomstige GFT-vergistlngs-installatle Is 
gereserveerd. De bufferbasslns nag verder verklelnen is vooralsnog niet 
mogelljk, zodat er een beperkte rulmte van circa 0,5 ha resteert. Oft Is 
te kleln, zodat alleen sltuerlng blnnen de terrelngrens mogefljk is. 
Kantoren, dlenstgebouwen, voorzulvering en het gemaal kunnen nog 
wel In de beschlkbare rulmte ten oosten van de ontslultlngsweg 
warden gesltueerd. De rulmten kunnen gecomblneerd met de vergls
tlngslnstallatle warden gebrulkt. 

Bij de figging van de centrale voorzlenlngen blnnen de grens kan nog 
gekozen warden tussen: 
1. een permanent rulmtebeslag, dat oak bij eindafwerking nlet wardt 

benut (figuur 5.3-1); 
2. een tljdelijk ruimtebeslag, waarblj de voorzlenlngen voor de elndaf

werklng warden verwijderd en de achtergebleven ruimte alsnag 
wordt ingericht als start en aangevuld met afval (figuur 5.3-2). 

1. Ligqinq centrale voarzienlngen met permanent ruimtebeslag 
De nadelen bij een permanent rulmtebeslag is het verlles van capacl
teit, die afhankelljk van de varmgevlng rand 800.000 m3 kan 
bedragen en een figging die meer effecten buiten de inrichting zal 
hebben voar visuele hinder en geluid. Vaardeel van deze ligging is 
een eenvaudiger eindafwerking. 

2. Ligginq centrale voorzlenlngen met tlidell!k ruimtebeslag 
Het nadeel van een tijdelljk rulmtebeslag is het apvullen van rulmte 
nadat alle voorzlenlngen zljn verwijderd. Dlt kan gebeuren door: 
- het afval dat in deze rulmte kan (ca.200.000 m3

) tljdelijk op naast 
gelegen gedeelten boven de elndhoogte te bergen en na lnrlchten 
weer te ontgraven en te storten; 

- afval te storten waarval"! herkomst en aard volledlg eenduldlg zljn, 
zodat kan warden valstaan met wegen en andere voorzlenlngen 
en controles nlet nodlg zljn. Omdat dlt slechts voor een deel van 
het afvalaanbod geldt, zal het opvullen 1 a 2 jaar duren. 

De voordelen zljn het behouden van capacltelt en minder effecten op 
de amgeving. 

De bavenstaande kenmerken zljn In tabel 5.3-1 vergeleken. 
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figuur 5.3-1 

Figuur 5.3-2 

Centrale voorzieni~gen 
met permanent ru1mte
beslag. 

C trale voorzi~ningen 
m~~ tijdelijk ru1mte
beslag. 
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Tabel 5.3-1: Vergelljking varianten toegangsvoorzieningen 

Variant varkaar bedrijfsma- capaciteit 
tighaid 

1 Binnen terrain mat + + -
permanent ruimte-
baa lag 

1 Binnen terrain mat + 0 + 
tijdalijk ruimta• 
bas lag 

waardering van variant ten opzichte van criterium: 
+ : gunstig 
O minder gunstig 

negatief 

visuale 
hinder 

0 

+ 

geluid 

0 

+ 

Uit de vergelljklng blijkt dat de keuze gaat tussen locatle met tljdelljk 
rulmtebeslag meer voordelen biedt. Deze variant wordt bij alle 
alternatieven gehanteerd. 

Afvalaanbod 

In paragraaf 2.3 zijn de maximum en minimum prognose gegeven. 
Deze zouden als varianten kunnen warden beschouwd. De minimum 
prognose is gebaseerd op het volledig reallseren van alle beleidsdoel
stellingen op het gebied van preventle, hergebruik en nuttige toepas
singen zoals voor het jaar 2000 geformuleerd In NMP-plus en PAP-II 
(zie ook paragraaf 2.2) en een technisch maximaal haalbare verminde
ring van de hoeveelheid te storten afval na 2000. 

Gezien de procedurele achterstand die op dit moment aanwezig is ten 
opzichte van de beleidsdoelstelllngen en de optimistlsche benaderlng 
voor de periode na 2000 Is de minimum prognose nlet aan te merken 
als een realistlsch te verwachten ontwikkeling. De maximum prognose 
kan warden beschouwd als een pesslmistlsche benadering van 
afvalstoffenverwijderlng bij gedeeltelljk slagen van de beleidsdoel
stellingen. 
Voor het voorkeursalternatief zal warden uitgegaan van de maximum 
prognose. Blj het meest mllieuvriendelijk alternatief wordt rekening 
gehouden met de minimum prognose. 

Uitvoeringsvarianten 

5.3.5.1 Algemeen 

Voorgenomen actiViteit 
De herinrichtlng omvat twee hoofdactiViteiten namelijk het inrlchten van 
monodeponleen voor chroomhoudend afval ult de leerlndustrie aan de 
oostzijde van Splnder Ill en hat verplaatsen van het afval van Spinder 
II met aanslultend herinrichten van Spinder II voor nieuw afval. 
Concreet houd dit volgtijdlg In: 
- inrichten monodeponieen; 
- afgraven Splnder II met een oppervlakte van 16 ha en een inhoud 

1, 1 miljoen m3 afval. Dit afval Is gestort tot 1977; 
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- overbrengen afval van Spinder II naar Spinder I; 
- inrichten Spinder II en centrum tussen I en II met totaal netto 

oppervlak van ca. 23,5 ha; 
- aanbrengen bovenafdlchtlng Spinder I; 
- start nieuw afval vanaf elnd 1995 in heringericht Splnder II. 
Op figuur 5.3-3 is deze verplaatslng van het afval weergegeven. Deze 
werkwijze is in de richtlijnen voor het MER als voorgenomen actfviteit 
aangegeven. 

Varianten 
Voor het storten van het ontgraven afval van Spinder II zijn naast de 
voorgenomen actfviteit meerdere mogelijkheden. In de richtlljnen zijn 
daarvoor de uitvoeringsalternatleven A en B opgenomen. De voorge
nomen actfviteit en de uitvoeringsalternatieven warden hlerna als 
varianten beschouwd op uitvoeringswijze, vormgeving en capaciteit en 
milieu-aspecten. Daarna wordt mede op basis van de kamende 
wettelijke regals aangegeven welke alternatleven in de verdere 
planvorming beschouwd zullen warden. 

Een bijzonder aspect bij alle alternatieven is het verplaatsen van de 
leidingstraat van ondergrondse hoafdtransportleldlngen aan de zuidzijde 
van Spinder I en II in de richting van de terreingrens. De mogelljkheid 
de leidingstraat te verplaatsen wordt beperkt door het trace van de 
Noord-West tangent van de geplande stadsrandweg van Tllburg. 
Haewel de tracekeuze nog moet warden gemaakt is te verwachten dat 
het natuurgebied ten zuiden van de bavengrondse hoogspanningslei
ding niet zal warden aangetast. Op tekening 2-1 is het trace met een 
breedte van 60 m op basis van dit ultgangspunt aangegeven. Voor 
de leidingstraat wordt de huidige gemiddelde breedte van 40 m 
aangehouden. 

Door de verplaatsing van de leidingstraat zal de capaciteit taenemen. 
Bij de beschouwing van de varianten zal het al dan niet verplaatsen 
van de leidingstraat warden betrokken. 

5.3.5.2 Voorgenomen activiteit (volgens Richtlijnen) 

Uitvaeringswijze 
Het afval van Spinder II wordt op de west- en zuidzijde zonder ander
afdichting gebracht. Tegen hat oastelijk talud van Spinder I wordt de 
onderafdichting van Spinder II daargetrokken en tegen het naardelijk 
talud van I de anderafdlchting van Ill. Dit principe is in figuur 5-1 al 
aangeven voor Spinder I en Ill en in flguur 5.3-4 voor Splnder I en II 
aangegeven. 

heidemlj 
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Vormgevlnq en caoacltelt 
Ultgegaan kan worden van Splnder als een rulmtelljk geheel. De 
vormgeving die hleruit volgt Is in paragraaf 5.3.6 nader ultgewerkt. De 
totale netto capacltelt die daarbij aanvullend wordt gecreeerd ten 
opzichte van de toegestane eindvorm conform de vlgerende vergunnlng 
Is ruim 7.800.000 m3

, overeenkomstlg met 10.100.000 ton. Dlt is zonder 
het verplaatsen van de leidingstraat. Bij het verplaatsen van de 
leidingstraat en het ontgraven van de drie klelne afvalheuvels aan de 
zuidzljde wordt een netto capacltelt van 1.300.000 m3 gewonnen. Deze 
capaclteit Is meer dan opgegeven In de Startnotltle (4.400.000 m3

). In 
de Startnotltie Is ultgegaan van een minimum lnschatting van de 
bergingscapacltelt volgend ult het rapport "Onderzoek afvalberglng 
Heidebloem/Spinder" van juni 1989. Daarin is ultgegaan van een lagere 
elndhoogte. 

Mllleu-aspecten 
a. Op Splnder I kan 2 a 3 jaar later dan nu mogelijk is de ultelndelijke 

bovenafdichting worden aangebracht. Extra wachttijd om klink van 
het opgebrachte afval van Splnder II te laten plaatsvinden is gezien 
de goede verdichtingsmogelijkheden niet nodig. 

b. De belasting van de bodem door het 2 jaar later aanbrengen van 
bovenafdichting en het afval van Spinder II wordt bepaald door: 
a. de huldlge invloed van het percolaat van Splnder I; 
b. de ultloging van het opgebrachte afval van Splnder II. 

ad a.: Ultloging Splnder 1 
In bijlage 2 wordt geconcludeerd dat de be'invloedlng van de grondwa
terkwalltelt buiten Splnder nlet of nauwelijks is waargenomen. Alleen in 
monster II aan de zuid-westzijde van Spinder I direct langs de ringsloot 
worden concentraties boven de B- en C-waarde aangetroffen. Op enige 
afstand wordt geen of nauwelijks be'invloeding gevonden. 
Het aanwezige drainagesysteem zorgt ervoor dat verspreiding beperkt 
is. 

ad b.: Uitloglng Splnder II 
In het kader van de proefafgravlng zijn ultloogproeven op een 
afvalmonster gedaan en Is percolaat opgevangen en geanalyseerd. 
Bij de ultloogproeven zijn zware metalen en koolwaterstoffen geanaly
seerd. Alleen zink loogt nog in concentraties tussen de B- en C
waarde van de Leidraad Bodemsanering ult. In het opgevangen 
percolaat ult de onderzljde van de wanden van de proefafgravlngen 
varieren de concentratles enorm. Geanalyseerd zljn algemene voor 
percolaat kenmerkende parameters en zware metalen. De concentra
tles varleren tussen B-waarde en vele malen C-waarde. 

Ult a. en b. kan worden afgeleid dat extra belasting van de bodem 
onder Splnder I zal optreden. Versprelding van verontreinigd grond
water ontstaan door het huidige afval van Splnder I en de toename 
van ultloglng door het opgebrachte afval zal door de werklng van de 
drainage onder I beperkt blijven. 

- De voorzieningen voor stortgas op Spinder I moeten worden 
ver1engd. Zowel de nieuwe aanslultingen als de ver1englngen die 
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tijdens het storten van het afval van II moeten worden meegeno
men zijn kwetsbaar door zettingen en horizontale krachten In het 
afval. 

5.3.5.3 Uitvoeringsalternatief A 

Ultvoeringswllze 
Het afval van Spinder II mag alleen worden overgebracht naar 
gedeelten met onderafdichting. Gezien het gestelde betreffende de 
landmark in de uitgangssituatie kan er geen afval van II naar I (figuur 
5.3-5. Op Spinder I wordt de definitieve bovenafdichting aangebracht. 
Voor de aansluiting Spinder I en II is daze variant als doorsnede in 
figuur 5.3-6 aangegeven. De onderafdichting bij de herlnrichting van 
Spinder II blijft gelijk aan de voorgenomen activlteit. 
Er zal eerder dan bij de voorgenomen actlvlteit met herinrlchten van 
II moeten worden begonnen, omdat het afval van Spinder II allereerst 
naar Spinder Ill meet. De restcapaciteit van Spinder Ill voor nieuw afval 
is hierdoor minder. 

Vormqevlnq en caoacitelt 
Voor de vormgeving en de capaciteit heeft dit alternatief belangrijke 
consequenties. Een geheel nleuwe vorm als een ruimtelijk geheel zeals 
bij de voorgenomen activiteit is niet mogelijk. Het te handhaven 
gedeelte van Spinder I be"invloedt nadrukkelijk de vormgeving voor het 
op te hogen gedeelte. In paragraaf 5.3.6. is dit verder uitgewerkt. De 
inhoud vermindert aanzienlijk. De netto capacateit wordt ca. 
4.800.000m3

, overeenkomend me 6.240.000 ton. Bij het gedeeltelijk 
verplaatsen van de leidingstraat is een netto capaciteitswinst van ca. 
400.000 m3 mogelijk. 

Mllleu-aspecten 
- Het ontgraven afval wordt direct ender IBC-omstandigheden op 

Spinder Ill gestort; 
- De bovenafdichting van Spinder I wordt op korte termljn aange

bracht, waardoor de belasting van de bodem eerder minder wordt; 
- De huidige stortgasbronnen op Splnder I moeten worden doorge

voerd door de bovenafdichting, waardoor gedurende enkele 
maanden de onttrekking zal stagneren. Echter daarna blijven de 
bronnen goad bereikbaar en is er nauwelijks risico voor verstorin
gen. 
Als blijkt dat door het eerder volraken van Spinder Ill de capaciteit 
Is bereikt voordat procedures ten behoeve van de herinrichting zljn 
afgerond, zljn er noodmaatregelen nodlg. Het tljdelijk extra ophogen 
en later afgraven of extra transport door rullen van capacitelt met 
andere regio's geeft extra hinder. 

heidemij 
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5.3.5.4 Uitvoeringsalternatief B 

Uitvoerinqswlize 
Spinder I wordt eerst van een deformeerbare bovenafdichting voor
zien. Hleronder wordt verstaan een afdichtende laag die zijn functie 
behoudt, rekening houdend met de nog optredende zetting van de 
ondergrond en klink van het afval van Splnder I. Daarna gaat afval 
van II naar I. Door deze voorziening is het In prlncipe ook toegestaan 
nleuw afval op I te storten. In figuur 5.3-7 Is dlt alternatief In doorsnede 
aangegeven. 

Vormgevlng en capaclteit 
De vormgevlng Is gelljk aan de voorgenomen actlvltelt. De capacltelt 
vermlndert enlgszins door de onderafdlchting op Spinder I tot 
7.700.000 m3

, overeenkomend met 10.000.000 ton. Dit is zonder 
verplaatsen van de leidingstraat. 

Mllieu-aspecten 
- Het ontgraven afval wordt direct onder !BC-criteria op Splnder I 

gestort; 
- De bovenafdichting van Spinder I als tussenafdichting 1/11 zou 

formeel 1 a 2 jaar later warden aangebracht dan In de huidige 
situatie, omdat eerst de procedures rondom de herinrlchting moeten 
zijn afgerond. Het percolaat van Spinder I zou daardoor !anger in de 
bodem kunnen infllteren blJ lage grondwaterstanden. Als verbetering 
van de milleuhyglenische sltuatie zou blnnen de huidige vergunning 
toestemming verkregen moeten worden om een bovenafdichting 
aan te brengen, die is aangepast als tussenafdichting binnen de 
nieuwe vergunning. Hiermee kan dit nadeel worden ondervangen. 

- De huidige stortgasbronnen kunnen niet betrouwbaar genoeg door 
de onderafdlchting op Spinder I en het te storten afval worden 
doorgezet. Met name de doorvoer door de onderafdichting is 
kwetsbaar voor zettingen, die door de aanwezigheid van het 
bovenliggende afval moellijker is op te vangen met telescoop 
constructies. Door Spinder I eerst te profileren, zodanlg dat het 
stortgas onder de onderafdichting goed aan de bultenzijde is op te 
vangen, kan dit nadeel warden ondervangen. 

heldemij 
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5.3.5.5 Selectie ten behoeve van alternatieven 

Varianten en wettelijk kader 
De beschouwde varianten c.q. alternatieven zijn nog te bezlen in hat 
llcht van de technische rlchtlljnen en wettelljke kaders "Oud" afval 
wordt juridisch als afval beschouwd. In relatie tot de komende 
regelgeving - Stortbesluit met bljbehorende uitvoeringsbesluiten en 
richtlljnen - wordt voor het storten van afval voorgeschreven dat onder
en bovenafdichtlng moet worden aangebracht. Een uitzondering wordt 
mogelijk gemaakt voor afval dat eenduidlg qua samenstelling en slecht 
uitloogbaar Is. 

Haalbaarheid voorqenomen actlviteit conform Richtllinen MER 
Ult de uitloogproeven blljkt dat het afval van Splnder II nauwelljks 
ultloogt, echter de concentratles In hat percolaat van de proefgaten 
kunnen bijzonder hoog zijn. Hat afval blljkt uit de proefafgravingen in 
ieder geval geen eenduidige samenstelling te hebben. lncldenteel 
kunnen concentraties PCB's voorkomen die hoger zijn dan de C
waarde van de Leidraad Bodemsanering. 

Er moet dan oak warden verwacht dat bij een vergunnlngaanvraag 
gebaseerd op de voorgenomen activiteit volgens de Richtlijnen MER of 
de vergunningsvoorschriften of als uitspraak van Raad van State een 
boven- tevens onderafdlchting op Spinder I voor het afval van II wordt 
voorgeschreven. De voorgenomen activiteit zoals in de richtlijnen 
aangegeven is daarmee nauwelljks meer haalbaar. 

Beoordellnq uitvoerlngsvarlanten 
In tabel 5.3-2 zljn de uitvoeringsvarianten vergeleken op de criteria 
vormgeving, capaciteit, milieuaspect (voornamelijk belasting grondwa
ter), tljdige realisering en haalbaarheid op basis van richtlijnen. 

Tabel 5.3-2: Vergelljking uitvoeringsvarlanten 

Variant vorm-
geving 

Voorgenomen activiteit + 
Richtlijnen 
Uitvoeringsalt. A 0 

Uitvoeringsalt. B + 

+ :gunstig beoordeeld 
O: minder gunstig beoordeeld 
-: ongunstig beoordeeld 

ca pa- milieu-
citeit aapect 

+ -
- + 
+ 0 

tijdige haalbaar-
raalisering he id 

+ -
0 + 
+ + 

De voorgenomen actlviteit volgens de Rlchtlijnen wordt voor twee 
belangrijke criteria negatief beoordeeld t.w. milieu en haalbaarheid. Dit 
is de reden daze variant nlet meer in hat MER te beschouwen. 

De minder goede beoordellng van uitvoeringsaltematief A geldt met 
name voor de minder dlrecte mllleu-aspecten vormgeving en capacl
teit. Dit uitvoeringsalternatief wordt in het MER beschouwd. 
De meeste posltieve beoordellng geldt voor ultvoerlngsalternatief B met 
een neutrale beoordellng voor de directe milleuaspecten. Het in de 
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rlchtlijnen genoemde ultvoerlngsalternatlef B wordt aangehouden als 
het voorkeursalternatief. 

Verplaatsen leldlnqstraat 
Daarnaast is nog wel een mogelljkheid om binnen de twee ultvoerings
alternatieven het verplaatsen van de leidlngstraat te beschouwen. Op 
basis van de aanwezigheid van de noord-west tangent Is er nog een 
extra ruimte van gemiddeld 50 m tussen teen en talud en verplaatste 
leidingstraat die kan worden benut. De netto capacltelt is ca. 
400.000 m3

, overeenkomend met ca. 520.000 ton blj ultvoeringsalter
natlef A en ca. 1.300.000 m3

, overeenkomend met 1.690.000 ton bij 
ultvoeringsalternatief B. 

Tijdens het onderzoek naar locaties in 1989 is door de Grontmlj een 
grove lndlcatle van kosten gegeven voor het verplaatsen van de 
leidingstraat. Rekening houdend met prijsstljgingen sindsdien en de 
ontgravingskosten van de heuvels wordt ultgegaan van een extra 
kostenpost van ca. 1 O miljoen gulden blj alternatief A en ca. 15 mlljoen 
gulden bij alternatief B. Deze extra capacltelt betekent voor dlt afval blj 
alternatief A ca. f 20,-/ton meerkosten en bij alternatief B ca. 
f 10,--/ton meerkosten. 

De kosten van verplaatsen van de leidingstraat zullen gezlen de 
ontwlkkeling van de tarieven op provinciaal nlveau en de extra dekking 
die op de werkelijke kosten, lnclusief nazorg wordt behaald binnen de 
toekomstige tarieven geen belemmering zijn. Het Is daarom zinvol om 
in het MER en de vergunnlngsaanvragen ult te gaan van verplaatsen 
van de leidingstraat. 

Vormgevingsvarianten 

De varianten in de vormgeving komen voort ult de ultvoeringsvarian
ten. Bij de voorgenomen actlvltelt en ultvoeringsalternatief B wordt 
Spinder I in een nieuwe vorm betrokken. Bij ultvoeringsalternatief A 
behoud Spinder I aan de bovenzljde zijn huldige vorm. 

In bijlage 7 zijn de ontwerpen blj beide uitgangspunten uitgewerkt. De 
grootte van Spinder wordt in beide varianten dusdanig dat geen 
aanslulting kan warden gevonden bij kleinere elementen in het land
schap. Aanslulting kan warden gezocht bij elementen van vergelijkbare 
orde zoals de hoogspanningsleidingen en de toekomstige noordwest
tangent. 

Het verplaatsen van de leidlngstraat werl<t in dlt verband positief. Door 
het verdwijnen van drle verhoudingsgewijs lage en kleine heuvels aan 
de zuidzijde zal de nieuwe vorm langs de zuldzljde eenduidlg zijn. 

De vormgeving blj de voorgenomen activltelt en het ultvoerlngsalter
natief B zijn in figuur 5.3-8 weergegeven. Deze vorm kan als een 
maximaal model worden gemeten. De vormgevlng van het ultvoerings
alternatief A is op figuur 5.3-9 aangegeven. 

heldemij 
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verklaring: 

--.q .. - - hoogtelijn in meters t.o.v. NAP 
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Figuur 5.3-8 
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Eindvorm voorkeursal tern~
tief I uitvoeringsalternat1ef B. 
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verklaring: 

--·•n•-- hoogtelijn in meters t.o.v. NAP 

-·-·-·· werkgrens 

---------···--··--···· ·- begrenzing bodemafdichting 

== == == == geprojecteerde weg Figuur 5.3-9 : Eindvorm uitvoeringsalterna
tief A. 
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Varianten bij de stortmethodiek 

De stortmethodlek van het nulalternatief kan op verschlllende onder· 
delen worden aangepast. De volgende varlanten zljn daarbij denkbaar: 
- Verklelnen van het totale oppervlak van het stortfront naar ca. 

2500 m2 door met een stortfront te werken of twee zeer kleine 
stortfronten van 25 x 50 m2

• De werkrulmte voor de twee compac· 
tors en het aanvoerend materiaal wordt daarmee te kleln. Deze 
variant wordt niet verder meegenomen. 

· Voorzleningen voor lnfiltratle van te reclrculeren percolaat tljdens het 
storten aanbrengen en lndlen mogelijk geleldelijk ver1engen. 

- Voorzlenlngen voor de stortgasonttrekklng opbouwen met het 
storten. Bij grote storthoogten, zeals hler, Is dit te verkiezen om 
diepe moellljke boringen door het afval te voorkomen. 
Voor het onttrekken van stortgas warden ook van ca. 2 m boven de 
afdichting geperforeerde buizen met een diameter van 0,80 m, 
omhuld met grof materlaal omhoog gebracht. Grote rlngen warden 
als een glljdende beklstlng met het storten omhoog getrokken. 
Voor Spinder II, tweede fase en de monodeponleen hebben deze 
voorzleningen door het kleine aandeel organisch materiaal geen zin. 

• Afschermen van het stortfront door dradenconstructles of door 
dagelijks afdekken. Een constructie heeft de voorkeur, omdat die een 
continue atscherming geett, en geen afdekgrond vraagt. Het 
afschermen vermindert het zwerfvuil, de geuremissie en de vogel· 
overlast. 

· Varianten blj het storten van chroomhoudend afval worden behan· 
deld In paragraaf 5.3.9. 

Keuze varianten 
In alle alternatleven wordt opgenomen het inbrengen van stortgas· 
voorzieningen en reclrculatlevoorzleningen tijdens het storten voor 
Spinder II, eerste fase. Diepe boringen door afval warden daarmee 
voorkomen. Afschermen van het stortfront door een dradenconstructie 
wordt in alle alternatieven opgenomen. Dagelijks afdekken van het niet· 
chemisch en het chemlsch afval is In het MMA opgenomen. 

Compartimenteringsvarianten 

Overwegingen 
Er zijn twee redenen om afvalstoffen geschelden In compartimenten op 
te slaan c.q. storten. Deze zljn: 
· de specifieke samenstelling en aard van een type afvalstof is zodanig 

dat het bij het verwerken en aparte activltelt/handellng vergt en/of 
ten aanzien van emlssies (gasontwlkkellng en percolaat) sterk afwijkt 
van de hoofdstroom of het gemiddelde afvalaanbod zeals C3-afval; 

- de afvalstof komt In de nabije toekomst mogelljk In aanmerklng voor 
hergebruik. 

Het is relevant om voor een van deze redenen tot compartlmenterlng 
over te gaan indien de hoeveelheld van de betreffende afvalstof(fen) 
een belangrijk deel van de totale afvalstroom vormt of een sterke 
afwljkende verwerking vraagt. 
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Compartlmentering maakt de lnrlchtlng, de bedrijfsvoerlng en de 
elndafwerklng complexer. Op deze aspecten zal eerst worden 
lngegaan, omdat ze ook een rol spelen blj de keuze om tot compar
tlmentering over te gaan. 

lnrlchtlng 
Blj de aanleg van voorzlenlngen zal rekening moeten worden gehou
den met: 
- een groter oppervlak van het overslagbordes In verband met apart 

overslaan van de te compartlmenteren afvalstoffen. lndlen voor te 
compartlmenteren afvalstromen rechtstreeks afvoer naar het stortfront 
wordt gekozen kan het bordes mlsschlen enlgszlns klelner. Hlerte
genover staat meer verkeer op het stort zelf; 

- blj compartlmenten van afvalstoffen met specifieke samenstelllng Is 
het nodlg aparte leidingen, mogelljk aparte zuiveringen en mogelljk 
verschillende bodembeschermende voorzienlngen aan te leggen. 

Bectrl!fsvoerinq 
Onder bedrljfsvoerlng wordt nlet alleen de lnzet van mens en machi
nes bedoeld, maar ook de wljze van verwerklng. Consequenties zijn: 
- doordat tegelijkertijd op verschillende plaatsen wordt gewerkt zijn 

meer machines nodig; 
- er ontstaan meerdere stortfronten die blj het toepassen van een een 

compartiment voor de betreffende stof ook ver ult elkaar zullen 
llggen. Afhankelljk van de aard van de te compartlmenteren 
afvalstoffen kunnen hlerdoor de emissies van stank, stof en geluid 
toenemen. 

Elndafwerkinq 
Bij lntegraal storten is er sprake van gemengde massa die ten aanzien 
van emissles en klink als een geheel wordt beschouwd met zeer 
plaatselijke heterogeniteiten. Compartimenterlng zal voor deze aspecten 
het volgende betekenen: 
- bovenafdlchtlng zal in meer fasen en In sommlge situatles minder 

snel worden aangebracht. Dit Is het gevolg van verschillende kllnk 
per compartiment en het nlet aansluiten van compartlmenten doordat 
het ·aanbod anders wordt dan de prognoses waarop de grootte van 
het compartlment Is gebaseerd; 

- een compartiment zal geheel of gedeeltelijk boven of ender ander 
afval liggen, waardoor hergebrulk nlet altijd eenvoudlg is. Dit Is op 
te lessen door vertlcale wanden als scheidlng toe te passen, 
hetgeen de compartlmentsschelding en de bovenafdichting kostbaar 
maakt. 

Om een indruk te krijgen of compartimenterlng van bepaalde afval
stoffen zln heeft, gezien de zojuist vermelde complexiteit die dat met 
zlch meebrengt, wordt voor een aantal mogelijk geschlkte afvalstof
categorieen hlerna lngegaan op de hlervoor genoemde aspecten van 
lnrlchting, bedrljfsvoering en elndafwerklng. 
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Bouw- en sloopafval 
- Doordat de tarieven van stortplaatsen over het algemeen hoger zljn 

dan de tarieven van puinbrekers Is de aanvoer nu al relatief gering. 
Door verdere stljglng van de storttarieven wordt geen toename In 
aanvoer verwacht. 
Het bsa dat nu nog gestort wordt is gemengd en verontreinigd 
bouw- en sloopafval wat nlet geschikt Is voor de pulnbreker. 
Er is reeds veel brekercapacitelt In de regio aanwezlg. 
Aangezien er lnspannlngen warden verricht voor het schelden aan 
de bron waardoor de hoeveelheld te storten gemengd en verontrel
nigd bouw- en sloopafval zal afnemen en gezlen bovenstaande 
argumenten wordt een apart compartiment voor bouw- en sloopafval 
niet zlnvol geacht. 

Groenafval 
- Thans wordt er op de Splnder een behoor11jke hoeveelheid groenat

val aangevoerd ondermeer afkomstig van de particulleren, waarvoor 
op dlt moment een composteringsinrichtlng Is gereallseerd. 
Er is nog discussie over de gewenste schaalgrootte van composte
ring van groenafval en de relatie met de compostering of vergisting 
van het gescheiden ingezamelde GTF-afval. DuideliJkheid over de 
wenselljkheid van atzonderlijke compostering en over de locatie, 
aard en omvang van de benodigde voorzleningen is er nu niet. 
Vooralsnog wordt ruimte op het stortterreln gebruikt voor eventueel 
benodigde voorzienlngen (composterlngsfaclllteit, geen stortcompartl
ment). 

Chroomhoudend afval 
- Hiervoor is een apart monodeponie voorzien aan de oostzijde van 

Spinder Ill. In paragraaf 5.3.12 wordt op inrichting en gebruik 
waaronder compartimenterlng van het monodeponie en combinatie 
met C3-compartiment ingegaan. 

Afvalverbrandinqsreslduen 
- In het provlnclaal beleid wordt ervan ultgegaan dat residuen op 

stortplaats Zevenbergen worden verwerkt. 
- Bij capaciteltsproblemen te Zevenbergen zou discussie over de 

noodzaak van het afvoeren van de reslduen naar reglonale stort
plaatsen kunnen ontstaan. 

- Vooralsnog zal worden ultgegaan van het storten van de afvalver
brandingsreslduen op stortplaats Zevenbergen en wordt er derhalve 
geen compartiment op de Spinder voor deze afvalstroom lngericht. 

- Voor de assen van de eventuate sllbverbranding Is ult storttechnische 
aspecten en hergebrulksoptle geen apart compartlment nodlg, 
behalve voor het C3-gedeelte hlervan. 

Bodemsaneringsgrond 
- Te storten llcht verontrelnfgde grond kan worden toegepast als 

tijdelijke afdeklaag of als steunlaag. 
- Grond met concentraties grater dan de B-waarde die kan warden 

gerelnlgd zal in de nablje toekomst nlet ais definltlef te storten 
warden geaccepteerd. 
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- Er wordt geen TOP voorzlen op Splnder voor grand die mogelijk 
later nag gereinigd kan warden. 

- Op basis van bovengenoemde overweglng Is besloten geen 
compartiment voor bodemsaneringsgrond in te richten, behoudens 
het C3-afval hiervan. 

C3-afval 
- C-3-afvalstromen moeten in een afzondertljk compartiment warden 

gestort in verband met de sterk afwijkende aard. 
- Het aanbod, lnclusief het leerafval wordt geschat op 23.000 ton per 

jaar. In paragraaf 5.3.12 Is afzondertljk op dlt compartiment 
ingegaan. 

Samenvattend 
Compartimentering zal alleen plaatsvinden voor C3-afvalstoffen. Binnen 
deze stream wordt in paragraaf 5.3.12 op al dan niet gemengd storten 
in een compartiment ingegaan. 

5.3.9 Varianten van bodembeschermende voorzieningen 

5.3.9.1 Controledrainage 

Functie controledralnaqe 
Een controledrainagesysteem bestaat ult horlzontale drains gelegen 
ender de laagste grondwaterstand. Zij moeten het mogelljk maken 
binnen een bepaalde signaleringstljd een lek van de onderafdlchting te 
detecteren. Hlertoe warden deze 2x per jaar bemalen, bemonsterd en 
geanalyseerd. Een stijging van concentraties in de monsters ten 
opzichte van een natuurtljke achtergrondwaarde duidt op lekkage. 
lndien een lek is geconstateerd kan de controledralnage, afhankelljk 
van de hoogteligging ten opzlchte van LG en de h.o.h.-afstand, als 
beheersmaatregel tegen verspreiding van verontrelnlging warden 
toegepast. 

Drainage Spinder I en Ill 
De huidige drainages ender Splnder I en' Ill behouden hun functie. Bij 
Spinder I zullen de grondwaterdrains ender het gedeelte zonder 
onderafdichting nag dienen om het percolaat, dat na het aanbrengen 
van de bovenafdichting nog uitzakt en door lekkage nag ontstaat, 
samen met het grondwater af te voeren. 

De grondwaterdralnage ender Spinder I stroomt gedeeltelijk naar het 
oosten. Bij het benutten van het centrale gedeelte voor het storten zal 
er ender de afdlchting tussen Splnder I en II een voorzlenlng moeten 
komen om de drains aan te slulten. Ook voor de percolaatdrains is 
een aansluiting nodig. Uit een oogpunt van onderhoud, controle en 
beheer wordt een begaanbare tunnel voorgesteld ender de afdichting, 
waarin de verzamelleldingen van grondwater- en percolaatdrains zijn 
gelegen. De tunnel is vanaf de zuidzijde vanaf het maaiveld toeganke
lijk. Aan de noordzljde tegen vak 2 wordt door de afdlchtlng en het 
afval een noodschacht opgebouwd (proflel 8 van tek. 2-2-). 
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De controledrainages ender het foliegedeelte van Splnder en ender 
Splnder Ill kunnen op dezelfde wljze warden gebruikt als tot heden. 
Voor de opvang van de controledralns aan de oostzl]de van Splnder 
Ill warden in verband met de aanleg van het C3-compartlment de 
drains met een dlchte buis ver1engd tot voorblj de randwal aan de 
oostzijde (zie profiel 4 van tekening 2-2). 

Ontwerp nleuwe controledrainaqe C3-compartiment 
Ter plaatse van het C3-compartlment zijn in 1989 grondwatermonsters 
genomen en geanalyseerd. Hierin zijn geen concentraties zware 
metalen en organische microverontreinlging boven de A-waarde 
gevonden. Het controledrainagesysteem ender de afdlchting kan hier 
in het grondwater warden gelegd. De drains moeten na zettlng op 0,20 
m beneden de laagste grondwaterstand (LG) komen te liggen. De LG 
ver1oopt van NAP + 7,80 m aan de zuldzijde naar NAP + 7,50 m aan 
de noordzijde. 

Ontwerp nieuwe controledrainaqe Splnder II 
Blj het bodemonderzoek in het kader van de proefafgraving is 
geconstateerd dat het grondwater bij Spinder II concentraties ammo
nium, chloride CZ>/, zink en nikkel bevat die ruim boven de A-waarde 
llggen. Dit maakt het moeilijk een lek van de onderafdlchting snel te 
constateren, omdat deze componenten juist als eerste ult het afval 
zulien percoleren. Bij lekkage warden concentraties die neg beneden 
de reeds aanwezige concentraties liggen nlet waargenomen. Een 
aanzlenlijke lekkage kan al zljn opgetreden voordat dlt zich uit In een 
stljglng van concentraties in de drains. 

Door de controledrains te leggen tussen twee afdichtingslagen komt 
een drain niet in contact met het verontreinlgde grondwater en is het 
mogelljk een lek te detecteren. In figuur 5.3-1 O is deze sandwichcon
structie in combinatie met twee afdlchtingslagen aangegeven. Een lek 
in de eerste afdichtingslaag van HDPE-folie zal in de tussenlaag met 
drains een dunne laag water veroorzaken die enerzljds de minerale 
afdichting zai doen zwelien en bi] een sterk afschot van de onderste 
afdichtingslaag anderzijds afstroomt naar de controledralns. Zodra aan 
het uiteinde van een controledraln water wordt aangetroffen betekent 
dlt dat de folie een lek heeft. Het westeli]k gedeelte van Spinder II 
dralneert naar de tunnel. Het oostelijk gedeelte dralneert naar controle
putten aan de oostzijde. 

Dlt systeem maakt het ook mogelljk om gedeelten van de tussenlaag, 
waarin een lek Is geconstateerd, waterafslultend te maken. Hiertoe 
wordt de tussenlaag via de controledrains ge'injecteerd met een 
vloelstof die de holle ruimten opvult en een waterafslultende werklng 
heeft. 

heldemij 



percolutdrains 

folie 

132 

Flguur 5.3-1 O: Onderafdlchting met controle laag (sandwlchconstruc
tle) 

dik 0.20 rind 

dik 0.30 zand 

controledrains 

(7/77777777777/7'1 zand-bantoniet afdichtiog dik 0.30 

Varianten In onderhoud en beheer controledrainage 
De controledralnage naar het oosten van Splnder Ill wordt verlengd. Dit 
betekent een grote lengte (maximaal 350 m) en hlerdoor een matige 
controle en onderhoudsmogelljkheld. De maximale lengte bi] de huldige 
stand van onderhoudsapparatuur in combinatie met de geringe 
diameter van 80 mm is 250 m. Vanuit een tunnel op de grens van 
Spinder II en het C3-compartiment ender de afdichtingsconstructie 
zouden de controledrains goed te onderhouden zijn. Ten aanzien van 
de noodzaak van de controlefunctie wordt opgemerkt dat aan de 
noord- en westzijde van Spinder Ill een vertlcaal monitorlngssysteem 
wordt aangelegd, die op een later tijdstip en minder gerlcht op de 
plaats van de locatie, eveneens lekkage detecteerd. In het MMA 
worden de controledrains van Spinder Ill onder de afdlchtlng In een 
tunnel opgevangen. 

De controledrainage is tussen Spinder I en II te controleren en te 
onderhouden vanuit de tunnel. 

Varianten drainafstand en slgnalerlngstlid 
Door de h.o.h.-afstand van de drains In het grondwater te varieren 
ontstaan verschillende slgnalerlngstljden. In de Richtlijnen ten behoe
ve van bodembeschermende maatregelen Qlt. 16, bljlage 2) wordt als 
maximale signalerlngstijd 5 jaar genoemd. Ultgaande van een stro
mlngssnelheid van het freatisch grondwater van 10 m per jaar en een 
llgging van de drains op de stromingsrichting onder een hoek van 45° 
volgt hieruit een h.o.h.-afstand van de drains van 35 m. Het huidlge 
stramlen van Spinder Ill is 20 m. Hierop zal verder worden ultgebouwd, 
waarmee de slgnaleringstljd bljna 3 jaar wordt. 

Een slgnalerlngstijd van 1 jaar betekent een h.o.h.-afstand van de 
drains van 7 m. Hiermee wordt berelkt dat de bodem ender een 
lekkage over een kleiner oppervlak zal zijn verontrelnlgd voordat de 
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lekkage wordt geconstateerd, en eerder maatregelen kunnen warden 
genomen om verspreldlng tegen te gaan. 

Blj de controledralns van de sandwlchconstructle Is geen waterstro
mlng aanwezig. Eerst moet lekkage en enlge opbolllng op de onderste 
afdichting ontstaan voordat stroming naar de drains plaatsvindt. 
Bij een h.o.h.-afstand van 20 men een puntlekkage zal ca. 250 m2 op 
de onderste afdichting warden verontreinlgd, voordat In het ergste 
geval een afstroming in de drains plaatsvindt. Dlt komt blj een 
maxlmale opbolllng van 0,25 m overeen met een hoeveelheld lekwater 
van circa 12 m3

• Bij een h.o.h.-afstand van 10 m zljn oppervlak en 
opbolllng kleiner en de hoeveelheid lekwater wordt dan geschat op ca. 
2 m3

. 

Keuze varlanten 
In het voorkeursaltematlef wordt voor de h.o.h.-afstand van de 
controledralnage 20 m aangehouden. In het MMA Is dlt 7 m bij het C3-
compartiment en 1 O m bij Spinder II. De opvang van de controledrai
nage van Spinder Ill gaat in het \loorkeursalternatlef door het veriengen 
van de drains met een dlchte buls naar de oostzijde. In het MMA 
worden deze controledralns opgevangen in een tunnel onder de 
onderafdlchting. 

5.3.9.2 Onderafdichting 

Algemeen 
Onderafdichting wordt aangebracht om verspreiding van percolatie
water in de bodem te voorkomen. De monodeponieen, Splnder II en 
het centrum worden van onderafdichting voorzien. Bij ultvoeringsal
ternatief B krijgt Spinder I een bovenafdichting alvorens met het storten 
van afval van Spinder II wordt begonnen. Dez.e bovenafdichting 
fungeert dan tevens als onderafdichting voor het afval van Spinder II. 

De onderafdichting bestaat ult de afdichtingslagen en het percolaat
draingagesysteem op de afdichting. Het Ontwerp-Stortbeslult schrijft 
een gecombineerde afdichting voor van een folie op minerale afdich
ting. Bij de gecomblneerde afdichting bestaande ult folie en minerale 
afdichting kan onderscheld worden gemaakt tussen een comblnatie
afdlchting en een sandwichafdichting. Bij een combinatieafdichting 
llggen de folie en de minerale afdichting direct op elkaar. Bij de 
sandwichafdichtlng ligt er een grove zandlaag tussen de twee 
afdlchtingslagen. Blj Splnder II wordt de sandwlchafdichting toegepast. 
BIJ het C3-compartiment de combinatieafdlchting. 

Aanleghoogte 
De aanleghoogte van de onderafdichting kan worden afgeleid ult artlkel 
5 van het Ontwerp Stortbesluit, dat luidt: "Het storten van afvalstoffen 
dient zodanig plaats te vinden dat de gestorte afvalstoffen - na zetting 
van de ondergrond - nlet beneden 0,7 m boven de te verwachten 
gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) kunnen geraken". lndien 
de drainagelaag op de onderafdichting voor de bovenste 0,20 m 
bestaat ult een grindlaag wordt een afstand van 0,50 m tussen GHG 
en afval geaccepteerd. 
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Percolaatdrainagelaag 
De drainagelaag bestaat blj toepassing van een grindlaag ult 0,30 m 
zand met daarop gescheiden door een vlies een grindlaag dlk 0,20 m. 
In de dralnagelaag liggen drains voor de afvoer van het percolaat (zie 
ook figuur 5.3-10). Met deze constructie wordt een goede toestroming 
van het percolaat naar de drains berelkt, en tevens vormt het grind 
een onderbreking in de caplllalre zone bij een niet verzadigde laag. 
Door dlt laatste verminderen diffuse stromen van afval naar zand, en 
mag het niveau van het afval op 0,50 m boven de GHG warden 
aangehouden. De percolaatdrains van het C3-compartlment en het 
oostelijk deel van Splnder II stromen af naar een verzamelleiding 
blnnen de rondwal met enkele doorvoeren naar de transportlelding aan 
de oostzijde. Het westelljk gedeelte van Splnder II en het opgebrachte 
afval van Spinder II op I stromen af naar de verzamelleiding in de 
tunnel. 

Zettlngan 
Blj de aanleg van de voorzleningen aan de onderzljde meet rekening 
warden gehouden met de optredende zettingen. Op figuur 5.3-11 zijn 
de ophogingen ten opzichte van de ultgangssltuatie aangegeven. De 
maximale ophoging is 41 m. Hiervoor is op basis van de boorprofielen 
en geschatte bodemeigenschappen een zettingsberekening gemaakt 
(zie appendix 2.8). Bij deze ophoging is een zetting van ca. 0,50 m te 
verwachten in de ondergrond. Bij de ultwerking van het inrichtingsplan 
tot ontwerp dienen nauwkeurige zettingen te warden bepaald op basis 
van grondmechanisch onderzoek. Tijdens en na het storten van het 
afval warden de optredende zettingen van de ondergrond en de 
bodembeschermende constructies gecontroleerd door jaarlijkse 
hoogtemetingen. 

heidemij 



135 

/ -

\ 
', --

-- -

verklaring: 

ophoging in meters t.o.v. uitgilngssituiltie 

Figuur 5.3-11 

• \ 

II 

0 so 100 200 300 4 OOm _ 

Ophoging in meters voorkeurs
al ternatief 

L---------heklemii----------



136 

Onderafdlchtlng op Splnder I 
Bij het toepassen van een tussenafdichting/onderafdichting op Spinder 
I moet de afdichtingslaag de zettingen van Spinder I op kunnen 
vangen, voordat de definitieve bovenafdichting op het opgebrachte 
afval van Spinder II wordt gebracht. Gezien de ouderdom van het afval 
van Spinder I (5 jaar en ouder) zullen de grootste zettingen In Splnder 
I zi]n opgetreden. Hoogtemetingen van 1990 en 1991 geven een 
maximale klink van 0,20 m. Het maximale zakkingsverschil dat op een 
afstand van 100 m wordt gevanden is 0,10 m. De kllnk zal per jaar 
minder warden. Een maximaal nag te verwachten verschil In klink van 
0,50 m is gezien de auderdom en de opgetreden kllnk van het afval 
in 1991 (het derde jaar na sluiting van Spinder I) een veilige aanname. 
De afstanden waarop gemeten Is, Is 100 m. Onregelmatige zakkingen 
warden niet meer geconstateerd, echter het maximale verschil van klink 
kan op kortere afstand dan 100 m optreden zonder dat het als 
anregelmatig wardt ervaren. Als kleinste afstand hauden we hiervoor 
10 m aan. De lengteverandering in de afdichting bedraagt dan 1 a 2 
cm, dus minder dan 0,2 pracent. Alie gangbare afdlchtingsmaterialen 
kunnen een dergelijke lengteverandering opvangen. 

Aan deze onderafdichting mogen aanzienlijk lagere eisen worden 
gesteld dan aan de onderafdichting van Splnder II. Snel (na ca. 2 jaar) 
wordt al een definitieve bovenafdichting aangebracht, waardoor de 
tussenafdichting geen functie meer heeft. De bestaande deklaag kan 
tot ca. 0,50 m boven het afval worden weggegraven, waarbij de 
resterende laag als steunlaag voor de afdichting dient. 

Varianten follelaag 
Bij de anderafdichting voor nieuw in te richten gedeelten kan voor 
verschillende materialen warden gekozen. Het meest toegepaste 
faliemateriaal is HDPE, dik 2 mm. HDPE Is van de verkrijgbare 
kunststoffen het meest resistent, en de dikte van 2 mm is vaortgeko
men uit het streven naar een optimale dlkte bij een goede verwerk
baarheid. Er is geen reden om hiervoor varianten aan te brengen. 

Varianten mlnerale afdlchtlng 
De minerale laag onder folie, al dan niet met controle-tussenlaag, zou 
kunnen bestaan uit natuurlijke Nederlandse klei, zandbentoniet of 
alternatieve bentonietmengsels. 
Als doorlatendheidseis geldt maximaal 5x10"10 m/s bij een gradient (i) 
van 25. Alleen specifleke klelsoorten uit zuld-oost Nederland kunnen 
hieraan voldoen. Gezien de grate transportafstand wordt dit nlet 
realistisch geacht. 

Zand-bentoniet is een inmiddels beproefd materiaal, waarvaor gaede 
cantrole- en uitvoeringsvoarschriften bestaan, die de vereiste doorla
tendheid waarborgen. Het bentoniet, waarvan het percentage in het 
mengsel tussen 6 en 8% zal llggen, wordt ge"importeerd. Het zand is 
regionaal te winnen. De laagdlkte is ca. 0,30 m. 

Alternatieve bentanietmengsels kenmerken zlch door dunnere dlkten 
dan zand-bentoniet, hogere kosten en een snellere uitvoering. 
Functioneel is er geen verschil. 
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Er Is geen reden alternatleve minerale afdichtingen dan zand-bentoniet 
te beschouwen. 

Varianten onderafdlchtlnq op Splnder I 
Voor het materlaai van de afdichting op Spinder I bl] ultvoeringsalter
natlef B kan warden gekozen uit: 
- folle dik 2 mm; 
- zand-bentonlet, dlk 0,25 m; 
- comblnatle folle en zand-bentoniet. 

Folle is eenvoudlg aan te brengen tegen lagere kosten dan zand
bentoniet, en heeft hlerom bij een enkele afdichtlng de voorkeur. Te 
meer omdat andere aspecten van levensduur en het opvangen van 
ongelljke zettingen hler nlet meespelen door de korte duur waarvoor 
de functionallteit aanwezlg moet zijn. Een combinatleafdichting 
verhoogd de velllgheld van de afdichting. Als reele varlanten warden 
beschouwd enkele afdichtlng met folie bij het voorkeursaltematlef en 
de combinatie afdichting folie met zand-bentonlet bij het MMA. 

5.3.9.3 Bovenafdichting 

Met de constructie van een gecombineerde afdlchting, zeals in 
paragraaf 5.2.4.2 beschreven voor het nulalternatlef wordt een optlmale 
voorzlening aangelegd. Varianten voor definitleve bovenafdichting 
warden niet ingebracht. Door het toepassen van tijdelljke bovenafdich
ting wordt de hoeveelheld percolaat eerder verminderd. Voor het op 
gang komen van de methanogene processen is het van belang dat er 
een hoog vochtgehalte heerst In het afval. Tijdelljke bovenafdichtlng zal 
daarom pas na de zure fase van 1 a 3 jaar warden aangebracht. Bij 
het C3-compartlment Is het op gang komen van mlcroblologlsche 
processen, zeals die bij afval van hulshoudelljke afkomst ontstaan, niet 
waarschijnlijk. Hier kan ter beperking van de waterstromen eerder een 
tijdelljke bovenafdichting warden aangebracht. Dit wordt nader In 
paragraaf 5.3.12 uitgewerkt. 

In het voorkeursalternatlef wordt geen tijdelijke bovenafdlchting 
aangebracht. Dlt wordt wel opgenomen in het meest mllieuvrlendelljk 
alternatief. 

5.3.1 o Varianten voor opvang en verwerking waterstromen 

In appendix 1 van bljlage 3 is een overzlcht gegeven van de water
stromen en de verwerkingsmogelljkheden. deze zijn in tabel 5.3-3 
weergegeven. Varlanten in de behandeling zijn mogelijk voor het water 
van verharde terreingedeelten en het onverdunde percolaat. 
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Tabel 5.3-3: Overzicht waterstromen in m3 /jaar 

Wateratroom 

Extra grondwater bi1 aanleg 
- achoon grondwater 

- verontreinigd grondwater 

Gabruikafaaa 
- zuur parcolaat onverdund 

- methanogeen percolaat, 
onverdund 

- methanogeen percolaat I en 
II, gemengd met grondwater 

- grondwater uit controle
drainage 

- grondwater uit interceptie
bronnen vak 1 en vak 2 

- grondwater uit interceptie
bronnen weatrand Spinder 

- afatromend water vanaf de 
bovenaf dichting 

- afstromend water van ver
dachte terreingedeelten 

- afstromend water van onver
dachte terreingedeelten en 
dalen 

- water wasatraat 
- huishoudelijk afvalwater 

Hazor~ase 
- met~nogeen percolaat, 

onverdund 
- methanogeen percolaat I en 

II, gemengd met grondwater 
- grondwater uit controle

drainage 
- grondwater uit interceptie

bronnen vak 1 en vak 2 
- grondwater uit interceptie

bronnen waatrand Spi.nder 
- afstromend water vanaf de 

bovenafdichting 
- afatromand water van onver

dachte terreingedeeltan en 
dalen 

Nul- Voorkeura- Meeat milieu- Lozing 
vriendelijk 
alternatief 

alternatief alternatief 

bronneri.ng 
voor laidin
gan laatate 
gadaelte 
Spi.nder Ill 

35.000 

40.000 

147.500 

60.000 

107.000 

0-160.000 

1.500 

5.oool 

< 500 
< 4 

1.300 

31.000 

50.000 

80.000 

350.000 

160.000 

5.ooo1 

idem 

bronnering 
voor leidin
gen rondom 
Spinder I en 
II en CJ-comp 

idem 

idem 

bronnering 
bij aanleg 
tunnel III
C3-comp 

bronnering idem 
bij tunnel 
I-1I 
terreinontwa- idem 
taring II 

35.000 

35.000-55.000 

17.500 

70.000 

104.000-
80.000 

0-350.000 

0-180.000 

1.500 

5.0002 

< 500 
< 4 

1.500 

17.500-0 

70.000 

80.000 

350.000 

180.000 

5.ooo2 

bronnaring 
bij ontgraven 
vak 2 
2750 m3 /d 
4 l 6 mnd 

35.000 

2.800-4.400 

17.500 

75.000 

104.000-
80.000 

0-350.000 

160.000-
180.000 

1.500 

4 ,50021 
500 

< 500 
< 4 

1.500 

17.500-0 

75.000 

350.000 

180.000 

4.50021 
500 

oppervlaktewater 

AWRI 

na voorzuivering op 
AWRI . Bij m.m.a. 
tweede trap 
bij m.m.a. na voor
zuivering op AWRI 
op AWRI 

oppervlaktewater, 
zonodig op AWRI 
AWRI 

AWRI 

oppervlaktewater 

AWRI 

1 op AWRI 
2 oppervlaktewater 

AWRI 
AWRI 

AWRI, bij m.m.a. na 
voorzuivering 
AWRI 

oppervlaktewater, 
zonodig AWRI 
AWRI 

AWRI 

oppervlaktewater 

l AWRI 
2 oppervlaktewater 
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Varianten voor onverdachte terreinqedeelten 
In het voorkeursalternatief wordt het water van onverdachte verharde 
terreingedeelten volledlg naar oppervlaktewater afgevoerd. Onverdacht 
zljn terrelngedeelten die qua gebrulk overeenkomen met openbare 
wegen. In het MMA wordt het verbeterd geschelden stelsel toegepast. 
Hierbij wordt de eerste 0,2 mm via het gemaal naar de RWZI 
afgevoerd. De maatgevende afvoer bedraagt hlervan 2 m3 /uur. Het 
meerdere regenwater wordt geloosd op oppervlaktewater. 

Varlanten voor percolaatwater 
Voorzulveren van percolaat bij de lnrichtlng heeft alleen zln voor 
onverdund percolaat. In het voorkeursalternatlef wordt uitgegaan van 
voorzuivering van het zure percolaat door flocculatie/coagulatie en 
anaerobe zuivering. Het gemlddelde debiet bedraagt ca. 98 m3 /dag. De 
maatgevende afvoer is ca. B m3 /uur. 

In het MMA worden het effluent van de anaerobe zulverlng en het 
methanogene percolaat samengebracht en vervolgens door hyperfil
tratie verder gezulverd. De gemiddelde hoeveelheld te zulveren water 
In de tweede trap bedraagt 98 m3 /dag van het effluent en 150 tot 100 
m3 /dag voor het methanogeen percolaat. Totaal ca. 250 tot 200 
m3 /dag. De maatgevende afvoer van het methanogene percolaat is 325 
tot 200 m3 /dag. Totaal is de maatgevende afvoer voor de hyperfiltratie 
ca. 22 tot 17 rn3 /uur. 

5.3.11 Varianten voor calamiteiten en grondwatersanering 

Gebleden met grondverontrelniging 
In de sliblaag in de sloten van de bergingsbasslns komen concentra
tles zware metalen, PAK en EOX voor in concentraties boven de 8- en 
C-waarde. De grond onder Spinder II bevat geen concentraties boven 
de 8-waarde. 

Gebleden met grondwaterverontreiniqinq 
Op basis van filters 85 en 83 is aangenomen dat het grondwater van 
vak 1 en 2 is verontreinigd. Dit is een aanname omdat In deze vakken 
geen monsterpunten aanwezlg zijn. Het grondwater onder Spinder II 
Is verontrelnigd ammonium, CZI/ en zlnk. De concentratles ammonium 
en zink zijn op een dlepte van ca. 15 m -m.v. nog hoger dan de C
waarde. 

Varianten voor qrondwatersanering vak 1 
In de nulsltuatle wordt er voor vak 1 een grondwaterbeheersings
systeem aangelegd. Met dlt systeem zal voor onbepaalde tijd grondwa
ter moeten worden onttrokken, omdat de bronnen t.w. afval dat in 
grondwater is gestort, aanwezig blljven. De bronnen worden direct 
langs de noordwestzljde van vak 1 geplaatst (zie ook paragraaf 
5.2.3.11 en bijlage 2). Het deblet bedraagt gemlddeld 220 m3 /dag. 

De verontreiniglngsbron (afval) van vak 1 kan worden verwijderd door 
ontgraven. De grondwatersanerlng zal daardoor korter ver1open. Bij het 
voorkeursalternatief zal een gedeelte voor het verplaatsen van de 
leldingstraat ontgraven moeten worden. Deze hoeveelheld is ca. 25.000 
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m3
• Voor een gehele ontgravlng van vak 1 Is de hoeveelheld ongeveer 

175.000 m3
• Voor de ontgravlng Is een pellver1aglng van o tot 1,50 m 

nodig, afhankelljk van de actuele grondwaterstand. 

Varlanten voor grondwatersanerlnq vak 2 
Op vak 2 zal nog afval met een hoogte van 30 m worden gestort. Hier 
doorheen en door de onderafdichting op vak 2 en de bovenafdichting 
bronnen aanbrengen, zal problemen geven voor de ultvoering, de 
betrouwbaarheid van de afdlchtlng en de levensduur van de bronnen. 
De lnterceptlebronnen kunnen worden verplaatst naar de westzijde van 
Spinder 1/111, op een afstand can ca. 450 m van vak 2. De monitorings
resultaten aan die zijde moeten bepalen wanneer lnterceptiebronnen 
nodig zijn. Het debiet bedraagt voor vak 2 afzonder11jk ongeveer 80 
m3/dag. 

lndien vak 2 ontgraven wordt kan de tunnel tussen Splnder I en II nog 
ca. 100 m worden doorgetrokken en zljn er mogelljkheden om 
saneringsbronnen aan de onderzijde van de tunnel in vak 2 te 
plaatsen. Om zettingsverschillen tussen de onderzijde van de bron en 
de tunnel op te vangen moet de bron telescoopverbindingen hebben 
en een glijdende aansluiting op de tunnel. Probleem is hierbij de 
aanslulting goed dicht te krijgen. Ervan uitgaande dat deze bronnen 
door het ontgraven van het afval een elndige sanering betekenen, is 
een beperkte levensduur met moellijke vervanglng geen wezenlijk 
bezwaar. Bij vak 2 is een bljkomend voordeel van het ontgraven dat 
het gestorte klinkgevoelige afval wordt vervangen door ophooggrond 
en goed te verdichten afval op de onderafdichting. 

De hoeveelheid te ontgraven afval wordt geschat op 85.000 m3
. Het 

ontgraven zou voor een goede controle op de verwijdering van het 
afval bij voorkeur in een droge bouwput moeten plaatsvinden. De 
bemaling die voor een gefaseerde drooglegging nodig is, bedraagt 
ongeveer 2.750 m3 /dag. Lazing op oppervlaktewater zal door de 
aanwezige grondwaterverontreiniging niet mogelijk zijn. Voor lozing naar 
de AWAI is een aparte leiding nodig. Een alternatief is ontgraven in 
den natte. Er zal dan meer specie ontgraven/gebaggerd moeten 
worden om zeker te zijn dat al het afval verwijderd is. 

Varianten voor qrondwatersanering Spinder II 
Bij Spinder II zou grondwaterbeheerslng na het aanbrengen van de 
onderafdichting kunnen worden toegepast. Gekozen kan worden tussen 
lnterceptiebronnen tussen Splnder I en II en ten noorden van Spinder 
II of interceptiebronnen ten westen van Spinder I/Ill op 500 a 600 m 
afstand. Een drainagesysteem heeft te weinig effect, omdat al 
verontreiniglng op 15 m -m.v. Is geconstateerd. De lnterceptlebronnen 
tussen Splnder I en II komen ender de tunnel en de interceptiebronnen 
ten noorden van Spinder II komen ender het afval. Seide zijn moeilijk 
te onderhouden. Het voordeel van lnterceptlebronnen direct langs 
Spinder II is dat de grondwaterbeheersing directer plaats vindt, en niet 
eerst het watervoerend pakket ender Spinder I wordt verontreinigd. 
Echter te verwachten Is dat op afzienbare termijn voor het gedeelte 
van Spinder I zonder folie ook lnterceptlebronnen nodig zljn. 

heidemij 



141 

Keuze grondsanering 
De verontrelnlgde grand In de sloten van de bergingsbassln ter plaatse 
van het monodeponle/C3-compartiment wordt voor de aanleg 
ontgraven en afgevoerd naar een relnlglngsinstallatie of tijdelijke 
opslagplaats bl] alle alternatleven. 

Keuze varianten qrondwatersanerlnq 
Grondwaterbeheersing door lnterceptiebronnen wordt in het voorkeurs
alternatief opgenomen voor vak 1 en 2 en voor Spinder II. De 
lnterceptiebronnen van vak 1, na beperkte ontgraving, staan bij het 
vak. De lnterceptiebronnen van vak 2 en Splnder staan aan de 
westzljde van Spinder I/Ill. Hlerdoor zal voor vak 2 het debiet enigszins 
hoger zijn dan in het nulalternatief, nl. 90 m3 /dag. In het MMA wordt 
ultqegaan van ontgraven van vak 1 en 2 en grondwatersanering/-be
heersing bij vak 1, vak 2 en Spinder II. In alle alternatieven geldt dat 
speclfiek verontreiniglngsonderzoek plaats en tljdsltp van aanbrengen 
van de bronnen nog zal moeten bepalen. 

5.3.12 Varianten monodeponie en C3-compartiment 

5.3.12.1 Algemeen 

Aan de oostzljde van Spinder Ill zijn in de Startnotltle monodeponieen 
voor chroomhoudend afval ult de iederlndustrie gepiand. In eerste 
instantie is deze locatle gedacht In het westelijk deel van het ber
gingsbassin I van de AWRI Tilburg-Noord. 

De monodeponieen zijn bedoeid voor de volgende twee soorten 
chroomhoudende afvalstoffen: 
- wetbiue afvalstoffen, bestaande ult lappen, schaafsei, snoeisei en 

schuurstof; 
- slibben, afkomstig van de fysisch-chemische zuivering van het 

afvalwater ult het chroom-loolingsproces. 

Naar de terugwinbaarheid van chroom ult het schaafsel zijn en worden 
onderzoeken ultgevoerd. Een beperkt pilotplant onderzoek van het 
instltuut voor Leder en Schoenen TNO te Waalwijk is afgerond en de 
resultaten zullen binnen afzienbare termijn worden gerapporteerd. Ult 
mondelinge informatie van TNO blijkt dat terugwinning van chroom 
technlsch moellljk, maar wei mogelljk is, maar de kosten zo hoog zljn 
dat het economlsch nlet haalbaar is. 

Tljdens het opstellen van dit MER zijn tot standgekomen het concept
stortplaatsenbeleidsplan van de provincie Noord-Brabant en de 
concept-notltie "Categorle-indeling te storten afvalstoffen: Grenswaarden" 
van het Ministerie VROM. De consequentie hiervan voor Splnder is dat 
In de nabije toekomst bepaalde chemische afvalstoffen, vallend ender 
de C3- en C4-categorie zullen worden gestort. 

De C3-afvalstoffen moeten in een afzonder11jk compartlment worden 
gestort. Het chroomhoudend afval ult de leerindustrie hoort tot deze 
categorie. De andere C3-afvalstoffen die hler zullen worden verwerkt 

heidemij 



142 

zijn grondreinigingsresidu, baggerspecieresidu, niet reinigbare grond en 
kleine hoeveelheden overig C3-afval, zoals boorgruls, nlet relnlgbaar 
straalgrlt en kabelafval. De totale stream C3-afval wordt geschat op 
ongeveer 23 ton. Het Hgt voor de hand om het C3-compartlment 
samen met de monodeponleen In het MER te betrekken. In de 
volgende paragrafen wordt ingegaan op de varianten die voor deze 
compartimenten mogelljk zijn. 

5.3.12.2 Aanbod en aard van het chroomhoudend afval 

De hoeveelheid wetblue afvalstoffen bedraagt ca. 2700 ton per jaar. 
Dit bestaat voor ruim 80% uit schaafsel. Schuurstof wordt in te 
verwaar1ozen hoeveelheden aangeboden, en Is voor stortmethodlek 
verder nlet relevant. 
Over de jaren 1988 en 1989 Is gemiddeld ca. 4000 ton sllb per jaar 
aangevoerd. Het droge stofgehalte varieerde tussen < 5% tot ca. 50%. 
Het totale stortvolume voor dlt aanbod van vast afval en slib is geschat 
op 6800 m3 per jaar. 

In de loop van 1990 is geconstateerd dat de hoeveelheid sllb met een 
droge stofgehalte < 25% sterk afneemt. Waarschijnlljk door de hogere 
storttarieven zijn producenten overgegaan het zeer natte slib te 
ontwateren. Het sllb met lage droge stof gehalten is op dlt moment 
nog afkomstig van onderhoud of calamltelten van de persinstaliaties bij 
de producenten. Het te storten sllb zal conform het stortplaatsenbe
leidsplan in de toekomst een minimaai droge stof gehalte van ~ 
moeten hebben. 

Het chroomgehalte van het vaste lederafval varieert tussen 2 en 4 
gewichtsprocent. In het slib komt een veei grotere spreiding in 
concentratie voor. Bij vloelbaar en geperst sllb llgt de chroomconcen
tratie tussen 2 en 6% en bij het steekvaste slib tussen 2 en 15%. 

5.3.12.3 Monodeponieen 

Voor- en nadelen gemengd storten chroomhoudend afval 
Gescheiden houden van de vaste lederafvallen en de slibben, onder1ing 
en van de overige C3-afvalstoffen, is vanult een hergebruiksoptie aan 
te bevelen, echter aan de realltelt van terugwinning meet oak op lange 
termijn warden getwijfeld (zie bljlage 1). Als verwerking van het 
chroomhoudend afval wordt gemengd storten voorgesteld, waarbij de 
twee typen afval elkaars negatieve aspecten compenseren. 
De wetblue neemt het vocht op van het slib. De lage pH (hoge 
zuurgraad) van de wetblue wordt geneutraliseerd door de hoge pH van 
de slibs, met name van het steekvaste sllb, dat als eerste onder1aag 
wordt gestort. 

\ 

Het verminderen van stuiven van het schaafsel door nat sllb is nu het 
slib steeds beter gedroogd wordt aangeboden minder relevant 
geworden. Het neutrallserende effect blijft wel aanwezig. 
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Verwerkbaarheid chroomhoudend afval 
De verwerkbaarheid blj geschelden of gemengd storten Is eveneens 
een criterium voor het toepassen van compartimenten. Op 3 juli 1991 
is een proef gedaan naar de verdlchtlngsmogelijkheden en berijdbaar
held van gemengd gestort wetblue en geperst sllb. Het mengsel van 
vast leerafval en sllb kan goed met bulldozers worden verwerkt. 
Werken met kranen of wlelladers kan blj gemengd storten alleen met 
sllb met hoge droge stofgehalten (> 20%). Geperst sllb Is nlet voor 
machines begaanbaar. 

Keuze geschelden of qemengd storten chroomhoudend afval 
In verband met de ongunstlge perspectleven van hergebrulk en de 
posltleve mllleuhyglenlsche aspecten van gemengd storten, Is voor het 
laatste gekozen waarblj slib met lage droge stofgehalten niet mogen 
worden aangeboden. 

Gemengd storten C3-afval 
De overige C3-afvalstoffen bestaan voornamelijk ult reslduen van 
reinigings- en scheidingslnstallatles en verontrelnlgde grond. De aard 
hlervan is voornamelljk grond- en sllbachtig. Ten aanzlen van de 
ultloging van deze C3-categorle, lnclusief het chroomhoudend afval is 
welnig bekend (zie paragraaf 5.3.12.7 en appendix 3.1). Wei zal de 
organische vuillast aanzienlijk minder zijn dan van het overige afval. 

Voor het chroomhoudend afval is o.a. ult milieuhygienisch oogpunt 
gekozen voor gemengd storten. De hergebruiksoptie is daarmee in feite 
vervallen. 

Aangezien de aard van het chroomhoudend afval en de overlge C3-
afvalstoffen overeenkomt, zijn er geen redenen om bij het comparti
menteren nog onderscheid te maken tussen chroomhoudend afval en 
de overige C3-afvalstoffen. In alle alternatieven wordt derhalve 
uitgegaan van een C3-compartiment, waarln alle C3-afvalstoffen 
gemengd warden gestort. Bij de keuze voor deze verwerkingswijze is 
het economlsche aspect van stortkosten versus hergebruikskosten en 
het milieuhyglenische voordeel bij het storten doorslaggevend. Aparte 
compartimentering voor de afzonder1ijke C3-afvalstoffen vergt een 
aanzienlijk grater ruimtebeslag van het C3-compartlment en verhoogt 
de verwerkingskosten. De hergebruiksoptles zljn voor deze afvalstoffen 
naar verwachtlng ook In de toekomst gerlng. 

5.3.12.4 Varianten voor algemene inrichting en capaciteit 

Vanult een oogpunt van vormgevlng en capacltelt Is het beter het C3-
compartiment direct aan te laten sluiten op Spinder Ill. Langs de 
huidlge randwal van Splnder Ill wordt tot een hoogte van ca. 8 m-+ 
m. v. het C3-compartlment lngericht. 
De huldige leldlngen voor percolaat en controiedrainage van Splnder 
Ill dienen hierbij te warden aangepast. 

Het oppervlak ten noorden van de centrale voorzieningen bedraagt 
circa 34.000 m2• Bij een hoogte van ca. 8 m + m.v. en een aansluiting 
tegen het taiud van Spinder Ill op ca. 19 m + m.v., overeenkomend 
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met ca. 7 m storthoogte Is de inhoud dan 310.000 m3
• Met een 

aanbod van 23.000 ton per jaar en een soortelljk gewlcht van 1,3 
ton/m3 kan hler ongeveer 18 jaar warden gestort, derhalve tot 2014. 
Gezlen de grote onzekerheden bij de schattlng van het aanbod, Is voor 
de locatle van het C3-compartiment na 2014 geen keuze gemaakt. 
Deze zal in leder geval aan de zuldzijde of oostzijde van Splnder II 
komen te llggen In verband met het gescheiden houden van waterstro
men. 

5.3.12.5 Varianten acceptatie en stortmethodiek 

Acce0tatle 
Voor registratie en controle kunnen de aanwezige centrale voorzlenin
gen warden gebruikt. 

Gedacht kan warden aan het drogen van nat sllb (chroomhoudend 
slib, relniglngsreslduen en drlnkwatersllb) op de stortplaats. De typen 
slib zijn zo gering en de aard dermate verschlllend, dat sllbdroging 
als nleuwe activltelt relatief veel lnspanning, rulmte en kosten met zich 
meebrengt. Gekozen Is om door een stortverbod in te stellen nat slib 
te gaan weren. Tussenoverslag van het vast C3-afval blj het bordes 
geeft daar overlast door o.a. stuiven en een extra behandelingstrap. 
Gezlen de relatief geringe hoeveelheid wordt het vaste afval recht
streeks naar het compartiment gebracht. 

Faserlng 
Begonnen wordt aan de noordzijde met een vak van ca. 10.000 m2

• 

leder vak wordt eerst op hoogte gebracht voordat in het volgende 
wordt gestort. De huidige weg wordt gebruikt als route naar het 
stortvak en met het volraken van de vakken geleidelijk geruimd. 

5.3.12.6 Varianten bodembescherming 

Voor de bescherming van de bodem zijn de volgende varianten 
opgesteld: 
- controledralnage h.o.h. 20 m (voorkeursalternatlef) of 7 m (MMA); 

bestaande controledrainage Splnder Ill verlengen naar de oostzijde 
van het C3-compartlment (voorkeursalternatief) of tunnel ender de 
onderafdichting ten oosten van de huldige randwal van Spinder Ill 
(meest milieuvriendelijk alternatief); 
onderafdichtlng geen varianten; 
ter beperking van percolaat kan gekozen warden voor tussentijdse 
bovenafdichting. In het voorkeursaltematief wordt ultgegaan van 
20.000 m2 dat niet is afgedlcht. De hoeveelheid percolaat Is 7.000 
m3 /jaar, maatgevend 2 m3 /uur (zle appendix 3.1 ). Blj het MMA Is 
alleen het stortfront van 100 m breed en 20 m dlep Is nlet afgedlcht. 
Het overlge gedeelte van het compartlment Is voorzien van tljdelijke 
bovenafdlchtlng (max. 18.000 m2) en deflnltleve bovenafdichting. 
Door klelne stortvakken wordt ervoor gezorgd dat er maxlmaal op 
5.000 m2 wordt gestort. De hoeveelheld percolaat vermlndert 
hierdoor tot 1. 750 m3 /jaar. 
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5.3. 12. 7 Varianten percolaatwater 

Voor het percolatiewater zijn geen varianten opgesteld. Als behandeling 
wordt aangehouden: 
- aparte opvang en behandeling samen met het zure percolaat van 

7.000 m3j/aar (voorkeursalternatief) of 1.750 m3 /jaar (MMA); 
- afhankelljk van de concentraties wordt beoordeeld of aparte 

voorbehandellng nodlg is voordat het percolaat van het compartl
ment wordt samengevoegd met het zure percolaat. 

5.3.13 Opbouw van de alternatieven 

Tabel 5.3-4: 

Bouwstenen 

Ontsluiting 
en infrastruc-
tuur 

Afvalaanbod 

Vormgeving 

Leidingstraat 
Stortmethodiek 

Controledrain 

Onderafdichting 

In de paragrafen 5.3.3 tot en met 5.3.12 zijn voor de behandelde 
bouwstenen mogelijke varianten behandeld, waaruit een of meerdere 
varianten als haalbaar zljn geselecteerd. De haalbare varianten 
onderscheiden zich in de mate van invloed op het milieu. Daar waar 
sprake is van keuzes is aangegeven welke variant als voorkeur wordt 
beschouwd. In tabel 5.3-4 zijn de haalbare en relevante varlanten 
verdeeld naar de in beschouiillng te nemen alternatieven t.w. het 
voorkeursalternatief (uitvoeringsalternatief B volgens de richtlljnen MER), 
uitvoeringsalternatief A en het meest mllieuvrlendelijk alternatief 
(M.M.A.). Voor een goed overzicht is eveneens het nulalternatief in 
deze tabel opgenomen. 

Opbouw alternatieven 

Varian ten Nul- Voorkeurs- Uitvoeringe- Meest milieu-
alternatief alternatief alternatief vriendelijke 

(alt. B) A alternatief 

- Centrale voorz . . 
met permanent 
ruimtebeslag 

- Centrale voorz. . . . 
met tijdelijk 
ruimtebeslag 

- Maximum . . . 
Minimum . 

- Benutten Spin-
der I 

. . 
- Verplaatsen . . . 
- lnbrengen . . . 

recirculatie- en 
stortgasvoorzie-
ningen 
tijdens storten 

- Dradencon- . . . . 
structie stort-
front 

- Dagelijks afdek- . 
ken 

- h.o.h. 20 m Stinder Ill . . 
- h.o.h. 10 m ( 1) n.v.t. . 
- h.o . h. 7 m (C3) n.v,t. . 
- Drains Ill ver- n.v.t. . . 

lengen 
- Drains III vie n.v.t. . 

tunnel 
- Sandwich-folie geen . . . 

en zend-bento-
niet (ll) 

- Combinatie- n.v,t. • . . 
folie en zand-
bentoniet (CJ) 

- Tunnel tussen n.v.t. . . . 
Spinder I en II 

- Drainage door n.v.t. . . . 
zand-grind 
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Tabel 5.3-4: Opbouw altematleven (vervolg) 

Bouwstenen Varian ten Nul- Voork.eura- Uitvoeringa- Heest milieu-
alternatief alternatief alternatief vriendelijke 

(alt. B> A alternatief 

- Op Spinder I . . 
geen afval 

- Op Spinder 
folie 

I . 
- Op Spinder I . 

folie + zand-
bentoniet 

Bovenafdichting - lolie en zand- . . . . 
bentoniet 

- Tijdelijke af-
di ch ting 

. 
Opvang c.a. - Anaerobe voor- . . . 
waterstromen zuivering 

- Anaerobe voor- . 
zuivering en 
hyperfiltratie 

- Afvoer van on- . 
verdacht verhard 
oprervlak gedeel-
ta ijk naar AWRI 

Calamiteiten - Vak 1 en 2 be- . . . 
c.q. aanering heereen 

- Vak 1 en 2 ont- . 
!raven, vak 2 

- rondwaterbeheer- . 
sing bij Spinder 11 

- monitorinf grond-
waterkwal teit . . . . 

- lnterceptiebronnen . . . . 
etroomafwaarte 

C3-comparti- - Gemengd etorten . . . 
ment - Controledrainage . . 

h.o.h. 20 m 
- Controledrainage . 

h.o.h. 7 m 
- Controledrainage . . 

Ill verlengen 
- Opvang controls-

drainage III 
. 

in tunnel 
- Tuesentijdse . 

bovenafdichting 
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5.4 Voorkeursalternatlef 

5.4.1 Aanleg en inrichting 

5.4. 1. 1 lnleiding 

Onder aanleg en inrichting worden de activiteiten en voorz1emngen 
verstaan die nodig zijn om tot het storten te kunnen overgaan. 
De volgende hoofdgroepen worden onderschelden: 
- aanleg ontslulting en terreln-infrastructuur; 
- lnrichten C3-compartlment; 
- profileren en aanleg bovenafdichting Spinder I; 
- ontgraven Spinder II en storten op Splnder I; 
- aanbrengen bodembeschermende voorzleningen Splnder II; 
- aanleg grondwaterbeheerslngssysteem voor vak 1 en 2; 
- grondwateronttrekkingen bij aanleg; 
- grondverzet. 

5.4. 1.2 Aanleg ontsluiting en terrein-infrastructuur 

Ontslulting 
Zo spoedig mogelljk wordt de nleuwe ontsluitlngsweg, tevens 
doorgaande weg aan de oostzijde aangelegd. De huidige toegang 
wordt verbonden met de nleuwe ontslultlngsweg. 

Centrale voorzienlngen 
De voorzieningen ten behoeve van controle, registratie en overslag van 
het nulalternatief blijven voorlopig gehandhaafd. Rond 2008 is verplaat
slng noodzakelijk in verband met de faserlng van het storten. De nieuw 
locatie van de centrale voorzieningen ligt grotendeels binnen de 
terreingrens en zal bij het beeindigen van de stortactivltelten worden 
benut als stortcapacltelt. Alleen kantoorruimte en parkeerplaatsen voor 
personeel en bezoekers komen ten oosten van de ontslultlngsweg. 
De zuiveringsinstallatie voor percolaat wordt direct gerealiseerd ten 
zuiden van de stortgasfabrlek. De centrale voorzieningen bestaan dan 
ult: 
- 2 weegbruggen met portiersruimte voor registratie en eerste controle. 

Kantoor met parkeerrulmte. 
- Overkapt en gedeeltelijk afgesloten stortbordes voor de overslag van 

het te storten afval. 
- Loodsen voor stalling en reparatie. 
- KCA-depot voor kleln chemlsch afval met milieustraat. 
- Ultlegrulmte voor KCA-controle van bedrijfsafval. 
- Wasstraat voor materieel dat vanaf het stortterreln de openbare weg 

op gaat. 
- Overslag van groen- en tuinafval van partlculieren. 
- Composterlng groenafval op een wlsselende plaats op stort. 
- Scheidingsstraat. 
- Voorzienlngen voor tljdelijke opslag voor chemisch of verdacht afval 

in de vorm van bovengrondse tanks voor vloelbaar afval en 
containers voor vast afval. 

- Zuiveringsinstallatie percolaat en eindgemaal. 
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Afvoer1eldlnqen c.a. 
- Aanleggen van gescheiden leidingen voor de afvoer van zuur en 

methanogeen percolaat naar de voorzuivering respectlevelijk het 
eindgemaal met de benodigde pompputten en persleidingen. 

- Aanleggen van overstortbassin voor de meerdere afvoer dan de 
eerste 2 mm van onverdacht verhard oppervlak. 

- Graven sloten voor het opvangen van schoon regenwater van 
verhard oppervlak, barmen, de controledralnage en de drainage op 
de bovenafdichting met nodige duikers. 

- Leggen van afvoer1eldingen met pompput voor de afvoer van 
controledrainagewater van Spinder Ill, C3-compartiment, en Spinder 
I, foliegedeelte. 

- Gedeeltelijk aanpassen van de leldingen voor de afvoer van 
grondwater afkomstig uit de drainage van Spinder I, zonder folie. 

- Leggen van leldlngen voor de grondwaterbeheersing. 

Leldlngstraat 
- Aanleggen nleuwe transportleidingen op ca. 1 m-m.v. en verwijde

ren bestaande leidingen. Dit dient plaats te vinden zodra Spinder I 
geschikt is gemaakt voor het storten van afval van Spinder II. 

5.4.1.3 lnrichten C3-compartiment 

- In fasen van ca. 10.000 m2 stortvakken aanleggen. 
- Ver1eggen van de percolaat verzamellelding en -perslelding aan de 

oostzijde van Spinder Ill. 
- Aanbrengen nieuw percolaatverzamelsysteem van verzameldrains, 

doorspuitpunten en 2 pompputten aan de binnenzljde van de 
randwal van Spinder Ill. 

- Ver1engen controledrainage van Spinder Ill naar de oostzijde van het 
compartiment en ver1eggen controledrainage-verzamelleiding naar de 
oostzijde. 

- Aanbrengen van controledrainage onder en verzamelleiding aan de 
oostzijde van het C3-compartiment. De aanleghoogte van de contro
ledrainage ligt 0,20 m beneden de LG op NAP + 7,40 m aan de 
zuidzijde en NAP + 7,25 m aan de noordzijde. Afwatering met 
1 :1000 naar de oostzijde. Bij aanleghoogte is rekening gehouden 
met zetting van 0,20 m (zie tekeningen 2-1 en 2-2). 

- Aanbrengen onderafdlchtlng van 0,30 m zand-bentonlet met kmax = 
5x10·10 m/s en direct daar op HDPE-folie, dlk 2 mm. 
De aanleghoogte van de folie bedraagt NAP + 10,20 tot + 9, 70 met 
een afschot van 1 :500. De aanleghoogte komt overeen met een 
eindhoogte na zetting gelijk aan de HG. Het afval komt dan 0,50 m 
boven de HG. 
Aanbrengen percolaatopvangsysteem op de folle van 0,30 m zand 
en 0,20 m grind, geschelden door een waterdoor1atend vlies. In 
zandlaag percolaat-dralns, diam. 250 mm, h.o.h. 20 m, gelegen in 
grlndsleuf (doorsnede 4 van tek. 2-2). Per stortvak liggen aan west
en oostzijde koppeldralns, met aan de oostzljde doorvoer door de 
randwal naar transportleiding voor zuur percolaat. 
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5.4. 1.4 Profileren en aanleg bovenafdichting Spinder I 

- Verwijderen begroeiing, deklaag tot 0,50 m boven afval en de 
stortgasvoorzienlngen (bronkoppen, leldlngen e.d.). Hlerdoor zal 
tljdelijk (ca. 4 maanden) het neerslagoverschot op Splnder I 
toenemen van 250 mm naar 350 mm als jaargemlddelde. 
Uitvoering van daze activiteit in de periode met meer verdamping 
dan neerslag Ouni-augustus) heeft de voorkeur. 

- Profileren van Spinder I ten behoeve van definitieve bovenafdichting 
aan zuid- en westzijde en tussenafdichting op de bovenzijde. De 
bovenzijde profileren met een afschot van 1 : 100 van de westzijde 
naar de oostzijde. 

- Aanbrengen van steun-/gasdrainagelaag bestaande ult de In depot 
gazette deklaag en banen van dralnagematten, breed 5 m, h.o.h. 10 
m voor een goede afvoer van het stortgas naar de westzijde. 

- Aanleggen gasverzameldrainage en doorvoeren op het snijpunt van 
de definitieve bovenafdichting en de tussenafdichting (figuur 5.3-
5.5). 

- Aanbrengen bovenafdichtlng van PE-folie, dik 2 mm, met bescherm
laag dik 0,50 m op bovenzijde, en in ruitennet gelegde en gekoppel
de percolaatdrains h.o.h. 40 m. 

- Aanbrengen bovenafdlchting op falud aan oostzijde als bovenzljde. 
Onderste 5 m (vertlcaal gemeten) uitvoeren als onderafdichting 
Spinder II. 

- Aanbrengen definitieve bovenafdichting op de taluds aan de west
en zuidzijde 

5.4.1.5 Ontgraven Spinder II en storten op Spinder I 

- Ontgraven van west naar oost met 3 graafmachines en 1 bulldozer, 
gedurende maximaal 2 jaar. De zuid en oostrand zo lang mogelijk 
handhaven om hinder (geluid, vlsuele hinder, stank) bulten de 
inrichting te beperken. Beperkte ontgravlngen voor de aanleg van de 
ontsluitingsweg e.d. kunnen nodig zijn. 

- Transport van het afval met maximaal 10 terreinwagens. Voor het 
afval ten westen van de huidige ontsluiting kan gedeeltelijk deze weg 
warden gebruikt. 

- Storten, verspreiden en verdichten van het ontgraven afval met 
behulp van 1 bulldozer en 2 compactoren. 

- Afval dat veel vast materiaal bevat en welnig geur of waaivuil 
verspreid wordt zo goed mogelijk gescheiden en tljdelijk in depot 
gezet. Dit materiaal is goed te gebruiken als kern van de wallen die 
boven het nlveau van het stortfront moeten warden opgebouwd. 

- Ontgraven zuidelijke heuvels. 

5.4. 1. 6 Aanbrengen bodembeschermende voorzieningen Spinder II 

- Aanleg tunnelconstructie tussen I en II voor de verzameling van 
percolaat van I en II, grondwater van I en II en controledrainage van 
II. 
Deze tunnel moet aangelegd zijn zodra met het storten op I van het 
ontgraven afval wordt begonnen. 
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- In verband met de grotere zettlngsgevoellgheld van vak 2 wordt de 
tunnel beeindigd aan de rand van vak 2. Percolaatopvang en 
grondwaterbeheersing van vak 2 moet naar dlt punt onder een 
aanzienlljk afschot van 1 :50 plaatsvlnden. 

- Aanleggen onderafdichting bestaande uit zand-bentoniet, dlk 0,30 m, 
controlelaag, dik 0,30 m met drains, en HDPE-folie dlk 2 mm. De 
aanleghoogte van tunnel en onderafdichting wordt bepaald door 
minimale elndhoogte folle na zetting op HG, afschot van 1 :500 van 
het midden naar tunnel aan westzijde en naar teen aan oostzijde. 
Op tekening 2-1 zijn de aanleghoogten die hieruit zijn bepaald 
aangegeven. 

- Aanbrengen percolaatopvangsysteem op de folle van 0,30 m zand 
en 0,20 m grind gescheiden door vlles. In zandlaag HOPE perco
laat-drains, diam. 250 mm, h.o.h. 20 m, gelegd In een grindsleuf. 
Naar de tunnel wordt iedere drain doorgevoerd. Aan de oostrand is 
per stortvak van ca. 2 ha een verzameldrain met 1 doorvoer naar de 
verzamelleiding. 

5.4. 1. 7 Aanleg grondwaterbeheersingssysteem voor vak 1 en 2 

- Bij vak 1 aan de west- en noordzijde, voorzover niet ontgraven ten 
behoeve van verplaatsen leidlngstraat, plaatsen van lnterceptie
bronnen. Diepte nog te bepalen ult nog vast te stellen verontreini
gingsomvang. 

- Voor vak 2 aanbrengen van interceptiebronnen aan de westzljde van 
Spinder I/Ill, zodra ult de monitoring blljkt dat beheersingsmaatrege
len nodig zijn. 

5.4.1.8 Grondwateronttrekkingen 

- Bronnering bij het leggen van de dlepere afvoerieldingen met putten 
van percolaat en grondwaterdrainage gedurende enkele maanden. 

- Bronnerlng blj de bouw van pompputten en het nleuwe eindgemaal. 
- Ontgraven afvai Splnder II kan In den droge plaatsvinden. Bij 

extreem hoge grondwaterstanden llgt er afval in het grondwater. 
lndien dit tijdens de ontgraving voorkomt biedt de ontgravingsduur 
van 1 fase voldoende tljd om perloden met lagere grondwaterstand 
af te wachten voor het betreffende gedeelte. 

- Bronnering bij het bouwen van de tunnel. 
Het aanlegnfveau llgt op 2 a 4 m beneden de grondwaterstand. De 
bouwlengte zal zich kunnen beperken tot ca. 80 m. 

- Zonodig terrelnontwaterlng voor de aanleg van de onderafdlchting. 

5.4.1.9 Grondverzet 

Voor de aanleg van het C3-compartlment wordt de verontrelnlgde 
grond ontgraven. Het terrain kan hier ca. 1 m worden ver1aagd. Met 
deze vrijkomende specie (ca. 30.000 m3

) is de grondbalans voor het 
C3-compartlment vrijwel slultend. 
Blj Spinder II meet voor de julste aanleghoogte zowel ontgraven als 
aangevuld worden. Ult de beperkte proefgaten kan geen aanduiding 
van deze hoeveelheden worden gegeven. 
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5.4.2 Gebruik en beheer 

5.4.2. 1 lnleiding 

Onder gebrulk en beheer vallen de activiteiten tljdens het storten van 
het afval. De volgende hoofdgroepen zijn onderscheiden: 
- Ontsluiting; 

Acceptatie en controle; 
Hoeveelheid en aard van het afval; 
Fasering; 
Stortmethodlek; 
Opvang en verwerking water; 
Stortgasproduktie en -verwerking; 
Hinderbeperkende maatregelen; 
Maatregelen blj calamiteiten; 
Uitvoering grondwaterbeheersing; 
Gebrulk en beheer C3-com~rtiment. 

5.4.2.2 Ontsluiting 

Het afvalaanbod zal enigszins vermlnderen. 
Echter door het verkeer naar de vergisting en eventueel de slibver
branding wordt niet verwacht dat het aantal verkeersbewegingen grate 
veranderingen ondergaat ten opzichte van het nulalternatief. Derhalve 
400 vrachtauto's en 50 personenauto's als gemiddelde per dag met 
pieken rand 10.30 uur en 14.00 uur. 
Voor de transportroutes binnen de lnrichtlng geldt: 

3 terreinwagens van bordes naar stortfronten; 
ca. 50 vrachtauto's rijden rechtstreeks naar stortfront; 
naar monodeponie gemiddeld 3 vrachtauto's per dag. 

5.4.2.3 Acceptatie en controle 

Acceptatle 
- De acceptatie van het afval is overeenkomstlg nulalternatief met de 

volgende uitbreiding: 
Hulshoudelijk afval, grof vuil en KWD-afval, waarbij geen geschei
den GFT-inzamellng heeft plaatsgevonden wordt niet geaccep
teerd zodra er voldoende verwerkingscapaclteit is; 
Reinlgbare bodemsaneringsgrond met concentratles boven de B
waarde wordt niet geaccepteerd. 
Sllbs mogen alleen steekvast warden aangeleverd, afhankelijk van 
type slib ligt het droge stof gehalte dan minlmaal tussen 30 en 
40%. 

Reglstratie en controle 
Overeenkomstlg nulalternatlef (paragraaf 5.2.3.3). 
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Personeel 
Overeenkomstig nulaltematief met ultbrelding In de vorm van een 
technlcus voor bediening van de voorzulvering en het systeem van 
waterstromen en een toezlchthouder op de scheidingstraat. 

5.4.2.4 Hoeveelheid en aard van de afvalstoffen 

Bij het voorkeursalternatlef wordt ultgegaan van de maximum prognose 
van bijlage 1. Vanaf 1996 betekent dit een afvalaanbod van 580.000 ton 
per jaar dat tot 2010 afneemt tot 525.000 ton per jaar. Na 2010 wordt 
een constant blijvende hoeveelheid aangehouden. 
De samenstelllng van de afvalstoffen zal wijzigen. Na 1996 zal naast 
verglsting van de GFT-fractie een gedeelte van het brandbare afval 
worden afgevoerd naar de AVI Moerdijk. 

De organische fractie binnen het totale aanbod wordt minder en het 
aandeel slibs stijgt van ca. 20% naar ca. 25%. Door strengere elsen 
voor de acceptatie zal het droge stof gehalte van de slibs hoger 
word en. 

5.4.2.5 Fasering 

Begonnen wordt met het ontgraven van het gedeelte van Spinder II ten 
westen van de huidlge ontsluitingsweg (fase 1). Na de aanieg van 
onderafdlchting en tunnel en het verplaatsen van de leldingstraat wordt 
hier aan de zuidzijde begonnen met het storten van afval. Het stortfront 
wordt naar het noorden verplaatst zodra de afwerkhoogte wordt 
bereikt. 
Rend 2008 worden de centrale voorzlenlngen verplaatst. Fase 2 van 
Spinder II, het oostelijk deel, kan rend 2010 In gebrulk worden 
genomen. 
In de fasen zijn stortvakken aanwezlg, die geschelden zljn door 
waterscheldende wallen. 

5.4.2.6 Stortmethodiek 

Algemeen 
De stortmethodiek is gelljk aan die in het nulalternatief (paragraaf 
5.2.3.5) uitgebreid met het inbrengen van recirculatlevoorzieningen en 
stortgasonttrekkingen tijdens het storten in Splnder II, fase 1. Ultgezon
derd Is het vaste leerafval. Dlt wordt In het C3-compartlment gestort 
samen met de overige C3-afvalstoffen, in plaats van op Spinder Ill. 

C3-comoartlment 
Van de geschatte 23.000 ton C3-afvalstoffen heeft ca. 60% een 
slibachtig karakter. Het overlge deel Is grondachtig of vast van aard. 
Storten vanaf het transportmiddel rechtstreeks op het reeds gestorte 
afval en verdlchten met een compacter zal hierdoor waarschijnlijk niet 
mogelijk zljn. De transportmiddelen zullen het afval aan de teen van 
het stortfront moeten deponeren. Een graafmachine met een llchte 
bulldozer kunnen vervolgens het afval op de juiste plaats verwerken. 
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5.4.2.7 Opvang en verwerking water 

Alqemeen 
In paragraaf 5.3.10 en appendix 3.1 zijn de verschlllende waterstromen 
beschreven en is aangegeven op welke wljze deze stromen worden 
behandeld. 
Op de systemen van opvang en afvoer Is lngegaan In de paragrafen 
5.4.1.2. en 5.4.1.6. Puntsgewljs worden de waterstromen en de 
methoden van afvoer en behandellng weergegeven. 

Percolaatwater 
Voor het percolaat zljn te onderschelden het onverdunde zure 
percolaat, het onverdunde methanogene percolaat, het met grondwater 
gemengde methanogene percolaat en het percolaat van het C3-
compartiment. Het zure percolaat en het percolaat van het C3-
compartiment ondergaat voor lozing naar de AWRI via het gemaal een 
voorzuivering bestaande ult coagulatie/floculatie en anaerobe zuivering. 
De methanogene percolaatstromen worden via het gemaal zonder 
zuivering geloosd op de AWAI mlts voldaan wordt aan de lozingseisen. 

In de tunnel van Spinder II, de zuid- en oostzijde van Spinder II en 
langs Spinder ill zijn aparte leidingen voor het zure percolaat en het 
al dan niet verdunde percolaat nodig. De hoeveelheden op jaarbasis 
zijn berekend op: 
- zuur percolaat: 35.000 m3 

- methanogeen percolaat (onverdund en gemengd, lncluslef de 
geohydrologlsche lsolatle van vak 1 en vak 2): 155.000 m3

• 

Nlet verontrelnlgd qrondwater ult controledrainaqe 
Dlt grondwater uit de controledrains van Spinder Ill en het C3-
compartiment kan in principe worden geloosd op oppervlaktewater. 
Zodra verontrelniging wordt geconstateerd wordt er via het gemaal op 
de AWAI geloosd. De hoeveelheid voor controle bedraagt maximaal 
50 m3/uur en 70.000 m3/ jaar. De hoeveelheid te onttrekken grondwater 
bij een iekkage is afhankelijk van het oppervlak waar over de iekkage 
moat warden beheerst. Dlt zljn kleine gedeelten, aangezien blj lekkage 
van grote oppervlakten beheersing door interceptlebronnen minder 
onttrekking geeft. 

Afstromend hemelwater van storttaluds 
Wordt aan de rand van het stort opgevangen en blj het percolaatop
vangsysteem gevoegd. 

Afstromend schoon hemelwater van bovenafdlchtlng 
Wordt via het bovendrainagesysteem op de nleuwe ringsloot gebracht 
en aan de oostzijde geioosd op oppervlaktewater. De hoeveelheld 
bedraagt ca. 181.000 m3 jaar. De maatgevende afvoer Is berekend op 
ca. 1600 1/s. 
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Afstromend water van verharde terrelngedeelten 
Onderschelden worden mogelljke verontrelnlgde terrelngedeelten woor 
overslag, opslag of Intern transport van afval en onverdachte terrelnge
deelten. Het regenwater van de verdachte terrelngedeelten wordt via 
het gemaal op de AWZI geloosd. Het regenwater van de overdachte 
terreingedeelten wordt via kolken of lnflltratie geloosd op de ringsloot 
of In de bodem. 

Water wasstraat c.a. 
Het afvalwater en verontrelnlgd regenwater worden na bezlnklng In een 
sllbvanger via het gemaal op de AWAI geloosd. Onder deze water
stroom wordt ook begrepen het water voor het schoonmaken van het 
stortbordes en de stortgoot. 

Hulshoudeli!k afvalwater 
Het hulshoudelljk afvalwater wordt via het gemaal op de AWAI geloosd. 

Tabel 5.4-1 : Overzlcht waterstromen voorkeursalterntlef in m3 /jaar 

Waterstroom Boeveelheden 111Bat§evend Lo zing 
g!m. in in m /uur 
m I jaar 

- zuur percolaat, onverdund 35.000 8 na voorzuivering op AWRI 

- methanogeen percolaat, 55.000 - 14 - 9 aventueel na voorzuivering op 
onverdund 35.000 AWRI 

- methanogeen percolaat, 133.000 - 23 - 21 op AWRI 
gemengd met grondwater 120.000 

- interceptiebronnen 350.000 50 op AWRI 
westzijde Spinder 

- grondwater uit controle- 70.000 (VA) - 50 (VA)- oppervlaktewater, 
drainage 75.000 CMMAl 55 (MMA) zonodig op AWRI 

- oppervlakkig afstre7mend p.m. blijft binnen folie 
water van niet afdichte els percolaat 
taluds 

- afstre7mend water vanaf 181.000 
de bovenafdichting 

220 oppervlaktewater 

- afstre7mend water van var- 1.500 60 AWRI 
dachte terreingedeelten 

- afstre7mend water van on- 5.000 200 oEkervlaktewater (VA) 
verdachte terreingedeelten 2 A I via verbeterd 
en daken gescheiden stelsel (MMA) 

- water wasstraat c.a. < 500 < l AWRI 

- huishoudelijk afvalwater 4 AWRI 

5.4.2.8 Stortgasproduktie en -verwerking 

In paragraaf 5.2.3.8 en bijlage 4 Is de produktle en verwerking van het 
stortgas beschreven. 
Ten aanzien van effecten op de omgeving werkt de gasopwerkingsin
stallatie posltlef. Alleen stortgas bi] in gebruik zljnde stortvakken zal, 
voordat de onttrekkingsbronnen functioneren, worden geemltteerd. 
Daarnaast wordt bij storingen of onderhoud blj de stortgasfabriek het 
stortgas afgefakkeld. Rekening wordt gehouden met 240 bedrijfsuren 
van de fakkelinstallatie (ca. 3% op jaarbasls). 
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5.4.2.9 Hinderbeperkende maatregelen 

Hinderbeperkende maatregelen zijn gelijk aan die in het nulaltematief 
(paragraaf 5.2.3.9). 

5.4.2.10 Maatregelen bij calamiteiten 

Als in nulalternatief (zie paragraaf 5.2.3.1 O) voor: 
stagnatie blj verwerking; 
storing in percolatieafvoer; 
stagnatie blj stortgasonttrekking- en verwerking; 
lek tussen gronddrains (Spinder I) naar dieper grondwater. 

Er Is een verbetering voor de opvang en beperking van lekkage ender 
de afdichting ten opzichte nulaltematief voor Spinder II. De lnspectie 
van controledrains Splnder II vindt via de tunnel plaats en door de 
llgging in een sandwich-afdlchting kunnen deze drains ook warden 
gebruikt om een extra afdichtende laag aan te brengen. 

Bijzondere calamitelten zouden kunnen ontstaan bl] het ontgraven van 
Spinder II door het vrijkomen van explosieve of toxische gassen. Een 
veiligheidsdraaiboek met metingen van de vrijkomende gassen meet 
een gevaarlijke situatie kunnen voorkomen. 

5.4.2. 11 Uitvoering grondwaterbeheersing 

De hoeveelheid te onttrekken grondwater bij vak 1 bedraagt gemiddeld 
220 m3 /dag en 80.000 m3 /jaar. Uitgaande van interceptiebronnen ten 
westen van Spinder I/Ill wordt voor vak 2 rekening gehouden met 
gemiddeld 90 m3 /dag en 33.000 m3 /jaar. Eventuele grondwaterbeheer
sing van de verontreiniging afkomstig van Spinder II of I zal maximaal 
1.100 m3 /dag kunnen gaan bedragen. Hierin is dan begrepen de 
beheersing van vak 2. 
De kwaliteit is op dit moment niet aan te geven. 

5.4.2.12 Controle grondwater 

Ter plaatse van de enkele of gecombineerde onderafdichting wordt 
gedetecteerd met controledrainage. Dit is derhalve bij Spinder 111, C3-
compartiment en Spinder I, folle-gedeelte. 
De controle door grondwaterdrains van Spinder I bij het gedeelte 
zonder folie heeft beperkte waarden. 
Voor controle van de gehele locatie bevinden zich vertlcale monito
rlngsfilters aan de noord- en westzijde van Splnder I en Ill als in het 
nulalternatief. 
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5.4.3 Eindafwerking en nazorg 

5.4.3. 1 lnleiding 

Onder het begrlp eindafwerking en nazorg warden verstaan alle 
activiteiten die warden verricht en voorzieningen die warden getroffen 
nadat het afval is gestort. De hoofdgroepen hierbij zijn: 

eindvorm; 
bovenafdichting; 
nazorg. 

5.4.3.2 Eindvorm en capaciteit 

Als eindvorm Is gekozen voor het maximum model, lnclusief storten op 
Spinder I en verplaatsen leldlngstraat. Voor verdere toelichting, zie pa
ragraaf 5.3.5.4, 5.3.5.5 en 5.3.6. De beschlkbare capacltelt is hierbij 
11.700.000 ton, overeenkomend met een stortperiode tot 2017. 

5.4.3.3 Bovenafdichting 

Construct le 
De definitieve bovenafdichtlng Is gelijk aan die In het nulalternatlef 
(paragraaf 5.2.4.2). 

Ti!dstlp van aanbrengen. 
Bovenafdichting kan warden aangebracht als de klink grotendeels heeft 
plaatsgevonden. Daarbij spelen de volgende overweglngen een rol: 
- Spinder II wordt opgebouwd uit nieuw afval dat na 1995 steeds 

minder organisch materlaal zal bevatten en daardoor minder 
klinkgevoelig is. 

- Splnder I krljgt een nieuwe belasting die de klink door afbraak niet 
zal be'invloeden, maar wel enige kortdurende zetting zal geven. Dit 
is beeindigd tegen de tljd dat al het afval van Spinder II Is omgezet. 
Het vergraven afval zal gezien de resultaten van de proefafgravlng 
bij zorgvuldig verdichten nauwelijks meer lnklinken of zettingen 
vertonen. 

- Het C3-compartiment wordt In langzaam tempo opgebouwd en 
bestaat voor 40% ult grondachtlg en vastmateriaal en voor 60% uit 
slibachtig materiaal. Het geheel Is geed te verdlchten, daarom zullen 
er weinlg zettingen meer optreden als de elndhoogte Is bereikt. 

Te verwachten Is dat op alle delen van Splnder I en II en het C3-
compartiment na enkele jaren, varierend tussen 1 en 3 jaar de 
bovenafdichtlng kan warden aangebracht. Voor Spinder Ill waar nag 
veel klink na het berelken van de afwerkhoogte zal optreden zal 
mogelijk nag 1 a 2 jaar !anger moeten warden gewacht. Frequent 
meten van de optredende klink Is nodlg om het tijdstip te bepalen 
waarop zonder grate nazettingen de bovenafdichting kan warden 
aangebracht. Bljzondere aandacht krijgen de betreffende zettlngen van 
de ondergrond en van stortgedeelten die op elndhoogte zljn. Door 
jaarlijkse hoogtemetlngen wordt het eventueel optreden van ongelijkma
tlge zettingen gecontroleerd. 
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5.4.3.4 Nazorg 

In hoofdlljnen komt de nazorg overeen met die In het nulalternatlef. De 
omvang van de activiteiten voor controle, onderhoud en vervanging is 
groter omdat er meer voorzleningen zijn. 

5.5 Uitvoeringsalternatief A 

5.5.1 lnleiding 

5.5.2 

Het belangrijkste kenmerk van alternatlef A Is het overbrengen van het 
ontgraven afval van II naar Ill en noodzakelljkerwljs naar een heringe
richt gedeelte van II. 
Beschreven worden die aspecten die wijzlgen ten opzlchte van het 
voorkeursalternatief. 

Aanleg en inrichting 

5.5.2.1 Profileren en bovenafdichting Spinder I 

Op Spinder I wordt het talud aan de zuid- en westzijde en de 
bovenzijde voorzien van een definitieve bovenafdichting. Het oostelijk 
talud van Spinder I wordt overeenkomstlg de voorgenomen actlviteit 
voorzien van een tussenafdichting bestaande uit HDPE-folie. 
De stortgasbronnen zijn bij de aanleg van de bovenafdichting 
ontkoppeld en warden na de aanleg van de doorvoerlngen weer 
aangesloten. 

5.5.2.2 Ontgraven Spinder II en storten op Spinder Ill en II 

Rekening houdend met start van de ontgraving In april 1994, kan 
media 1995 een gedeelte van Splnder II gereed zljn voor het storten 
van huishoudelijk afval als eerste stortlaag. Enkele maanden later kan 
al het afval warden gestort. 
lndien het ontgravingstempo van de voorgenomen activiteit wordt 
aangehouden is de capaciteit van Spinder Ill eind 1994 benut, en is er 
ongeveer gedurende 6 maanden geen stortgelegenheid. Om dit 
probleem te voorkomen moet het ontgravingstempo van Spinder II 
lager zijn, waarmee Spinder Ill tot medic 1995 volledig voor het 
afvalaanbod kan warden benut. 

Bij dit alternatief meet daarom: 
a. het ontgravingstempo vermlnderen door de lnzet van 2 graafma

chlnes, 1 bulldozer en maxlmaal 6 terreinwagens. 
b. de aanleg van de eerste fase van Spinder II eerder gereed zijn om 

op tijd afval te kunnen ontvangen. Deze eerste fase zal ook kleiner 
zljn. 

Hlerdoor zal de geluidbelasting absoluut gezlen minder zljn, maar wel 
over langere tijd plaats vlnden. 
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5.5.3 Gebruik en beheer 

5.5.3. 1 Fasering 

Ten opzichte van het voorkeursalternatief is het enlge verschll dat de 
eerste deelfase van Splnder II kleiner Is, en In de volgende fase dit 
weer wordt gecompenseerd. 

5.5.3.2 Opvang en verwerking water 

Splnder I heeft vanaf 1994 bovenafdlchtlng, en geeft eerder een lagere 
hoeveelheld percolaat, dat gemengd met grondwater wordt onttrok
ken. Voor het leldlngensysteem en de zulverlng heeft dlt geen conse
quenties. 

5.5.4 Eindafwerking en nazorg 

5.5.4.1 Eindvorm en capaciteit 

Het model ult de paragrafen 5.3.5.3 en 5.3.6 incluslef het verplaatsen 
van de leldlngstraat geldt bij dlt alternatlef. De capacltelt Is circa 
6. 700.000 ton, overeenkomend met een stortperlode tot 2010. 

5.5.4.2 Bovenafdichting 

Zie 5.5.2.1 en 5.5.3.2. 

5.5.4.3 Nazorg 

De andere voorzieningen voor opvang gas op Splnder I geven geen 
wezenlljke verandering op de punten controle, onderhoud en beheer. 

5.6 Meest mllieuvriendelljk alternatlef 

5.6.1 lnleiding 

In het meest milieuvrlendelljk altematlef (MMA) zljn de haalbare 
varianten samengebracht die ten opzlchte van de voorgenomen 
activiteit een positiever mllleu-effect hebben. 
Beschreven worden die onderdelen die afwljken van het voorkeursalter
natief. 

5.6.2 Aanleg en inrichting 

5.6.2.1 Bovenatdichting Spinder I 

De afdlchtlng die op de bovenzljde, het oostelljk talud en een gedeelte 
van het zuldelijk talud van I als tussenafdlchtlng wordt aangebracht Is 
een comblnatle van HDPE-folle, dlk 2 mm op zand-bentonlet dlk 0,25 
m. Het risico dat lekkage In deze tussenafdlchtlng optreedt voordat de 
definitieve bovenafdlchtlng wordt aangebracht is nlet aanwezig 
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5.6.2.2 Aanbrengen bodembeschermende voorzieningen Spinder II 
en C3-compartiment 

De controledrainage In de tussenlaag bl] Spinder II wordt h.o.h. 10 m 
aangelegd. In het grondwater blj het C3-compartiment llggen de drains 
h.o.h. 7 m voor een signalerlngstijd van 1 jaar. 
Voor de opvang van de controledralnage van Spinder Ill, oostelljk 
gedeelte wordt een tunnel aangelegd onder de onderafdichtlng van het 
C3-compartlment. Door minder doorvoeren is dan minder kans op 
lekkage en voor onderhoud zijn drains makkelijker berelkbaar. 

5.6.2.3 Saneren vak 1 en 2 en beheersing verontreiniging Spinder 
II 

De vakken 1 en 2 worden voor de aanleg van voorzleningen ontgra
ven en aangevuld met schone specie. Voor de eventuele resterende 
grondwaterverontreiniging wordt bij voorkeur een systeem geplaatst dat 
snel saneert. Dlt is vooral blj vak 2 van belang. Voor de ontgravlng Is 
hier een deblet nodig van 2. 750 m3 /dag gedurende 4 a 6 maanden. 

5.6.2.4 Grondwateronttrekkingen tijdens aanleg 

Ten opzichte van het nulalternatief is extra onttrekking nodig voor: 
meer aanslultingen van drainage onder Spinder II op tunnel en 
nieuwe verzamelleidlng aan de oostzijde. Bronnering tunnel en 
bronnerlng drainageverzamelieidlng strekken zich ult over 100 m 
lengte. 
Bronnering voor tunnelconstructle aan de oostzljde van Splnder 
II. Lengte bronnering 60 m. Ver1aging 1 a 2 m. 
Bronnering voor ontgraven vak 1 - met afvai ca. 1 m in het 
grondwater - en vak 2 met afval ca. 4 m in het grondwater. 

5.6.2.5 Grondverzet 

Het grondverzet ult het nulalternatief Is ultgebreid met: 
ontgraven en aanvullen bij tunnel Spinder Ill 
ontgraven en aanvullen vak 1 en 2. 

5.6.3 Gebruik en beheer 

5.6.3.1 Afvalaanbod 

Voor het afvalaanbod geidt de minimum prognose. Dit houdt In een 
aanbod van 416.000 ton per jaar in 1996 afnemend naar 322.000 ton 
per jaar in 201 O. Daarna constant blljvend. 
De organische fractie wordt minder. Hlervoor Is In bijiage 3, appendix 
3.1 en bljlage 4, appendix 4.4 een indicatie gegeven. 
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5.6.3.2 Stortmethodiek 

De stortmethodiek is ultgebreid met dagelijks afdekken van het 
stortfront met minder overlast door zwerfvuil en geur. 

5.6.3.3 Opvang en verwerking water 

De voorzulvering van het percolaat is uitgebreid met het zuiveren van 
het methanogene en gezuiverde zure percolaat door hyperflltratle. Er 
ontstaat minder methanogeen percolaat door het toepassen van 
tussenafdichting. De hoeveelheid onverdund methanogeen percolaat 
verminderd door het aanbrengen van tljdelijke bovenafdichting tot 4.400 
a 2.800 m3 /jaar. 

Afstromend water van onverdachte terreingedeelten wordt door een 
verbeterd gescheiden stelsel opgevangen. Dit betekent een extra afvoer 
van 2 m3/uur naar de AWAI. 

5. 6.3.4 Hinderbeperkende maatregelen 

Als extra hinderbeperkende maatregelen zijn opgenomen: 
- Bredere groenstroken tangs teen talud. Gezien hoogte stort heeft dit 

een zeer beperkt effect. 
- Dagelijks afdekken stortfront. 

5.6.3.5 Uitvoering grondwatersanering 

Er is een kortere duur van de grondwatersanering van vak 1 en vak 
2 te verwachten doordat de verontreinigingsbronnen zijn verwijderd. 

5. 6. 3. 6 Gebruik en beheer C3-compartiment 

Controled ralnage 
Door kleinere afstand van de controledrains en de daarmee samenhan
gende kortere signaleringstijd neemt de hoeveelheid te onttrekken 
grondwater toe met 5.000 m3 /jaar. 

Tljdeliike bovenafdichting 
Het C3-compartiment wordt direct achter het stortfront voorzien van 
tijdelijke bovenafdichtlng. De hoeveelheid percolaat vermindert hlerdoor 
met ca. 5.000 m3 /jaar. 

5.6.4 Eindafwerking en nazorg 

5.6.4.1 Eindvorm en capaciteit 

De eindvorm en de capaciteit zljn gelljk aan die in het voorkeursalter
natief. Door het kleinere afvalaanbod zou de capacitelt van 11. 700.000 
ton vanaf 1996 toereikend zljn tot 2037. 
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5.6.4.2 Bovenafdichting 

Circa 1 jaar na het berelken van de afwerkhoogte wordt een tijdelijke 
bovenafdichtlng aangebracht bl] Spinder II en Ill. Oat jaar wordt benut 
om het snel opgebouwde stort voldoende te bevochtlgen om stortgas
produktie en methanogene fase aan de gang te krljgen. 

5.6.4.3 Nazorg 

In de nazorg Is meer controle, onderhoud en vervanging nodlg door 
de volgende extra voorzlenlngen: 

lntensieve controledralnage; 
. tunnel bij Splnder Ill. 
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6 Gevolgen voor het milieu 

6.1 lnlelding 

Opzet effectbeschrllving 
In dlt hoofdstuk worden de milieu-effecten van de In hoofdstuk 5 
beschreven alternatieven weergegeven. De hierblj gehanteerde 
studlegebleden slulten aan blj de In hoofdstuk 4 aangegeven gebieden 
per onderzocht milieuaspect. 
De beschrljving van mllleu-effecten van de altematleven Is gerlcht op 
een vergelijking met het nulaltematlef, zljnde de bestaande mllleusltuatie 
en autonome ontwikkeling daarvan. 
Blj de beschrljving van de mllleu-effecten Is onderscheld gemaakt In de 
volgende stadia van de alternatleven: 
- de aanlegfase (aanlegactlvltelten); 
- de gebrulksfase; 
- de nazorgfase. 

In beschouwinq genomen alternatieven 
De beschrijving van de milleu-effecten heeft plaatsgevonden voor de 
volgende alternatleven: 
- nulalternatief (huidige sltuatie en autonome ontwlkkellng, zie 

hoofdstuk 4); 
- voorkeursalternatief; 
- ultvoeringsalternatief A; 
- meest milieuvriendelijke alternatief. 

Ge'inteqreerde beschri!ving mllieu-effecten ultbreldlng stortplaats Spinder 
en C3-compartlment 
De ultbreiding van de stortplaats Spinder en de aanleg van het 
C3-compartiment vormen tezamen een ge"integreerd plan. De effectbe
schrijving voor beide actlvltelten (incl. bljbehorende alternatleven) vindt 
daarom ge'integreerd plaats. 
In een aparte paragraaf warden voorzover van belang de milieu
effecten van het C3-compartiment (lncluslef varianten) afzonderlijk 
beschreven. Deze beschrijvlng Is opgenomen In paragraaf 6.9. 

Onderscheiden milieu-effecten 
Bij de beschrljving van de te verwachten milleugevolgen van de 
voorgenomen activltelt en alternatleven is onderscheid gemaakt in 
onderstaande milieu-aspecten: 
- bod em en grondwater (par. 6.2 en technlsche bljlage 2); 
- oppervlaktewater (par. 6.3 en technische bljlage 3); 
- lucht (par. 6.4 en technlsche bl]lage 4); 
- ecol ogle (par. 6.5 en technlsche bljlage 5); 

landschap (par. 6.6 en technlsche bljlage 6); 
- geluld (par. 6.7 en technlsche bljlage 7); 
- volksgezondheld en velllgheld (par. 6.8). 

In navolgende paragrafen zljn de hoofdzaken weergegeven. Voor 
nadere lnformatie wordt verwezen naar de betreffende technische 
bljlagen. 
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6.2 Bodem en grondwater 

6.2.1 lnleiding 

Bij de verschlllende alternatieven zljn voor de mllieu-effecten op bodem 
en grondwater de bovenafdlchtlng, onderafdlchtlng, geohydrologische 
isolatle of sanerlng van vak 1 en vak 2 van belang. Het voorkeursalter
natlef is ten aanzien van deze onderdelen gelljk aan ultvoerlngsalterna
tief A, zodat beide alternatieven In deze paragraaf tegelljk worden 
beschreven. 

Bij de effectbeschrijving wordt onderscheld gemaakt in de normale 
bedrl!fssltuatle waarblj de aangebrachte bodembeschermende voorzie
ningen normaal functloneren en een calamlteltensltuatle. Onder een 
calamlteltensltuatie wordt verstaan het falen van de folie in de 
onderafdichtingsconstructle waardoor percolaat naar het grondwater 
inflltreert. 
Voor de normale situatie en de 'calamiteiten situatle worden de milieu
effecten met betrekking tot de grondwaterkwallteit en grondwaterkwanti
teit beschreven. 

6.2.2 Gevolgen bij aanleg 

6.2.2.1 Voorkeursalternatief en uitvoeringsalternatief A 

G rondwaterkwantiteit 
Voor de ontgraving van Spinder II is tijdelijk bemaling noodzakelijk, tot 
een peil van ca. NAP + 8 m op de laagstgelegen delen. Dlt veroor
zaakt een tijdelijke peilver1aging tot ca. 0,30 m onder LG. Deze tljdelljke 
peilver1aging zal geen verdrogingseffecten In de omgeving hebben. De 
geohydrologische isolatie van vak 1 en 2 veroorzaakt een geringe 
permanente pellver1aglng. De invloedstraal van deze grondwaterstands
dallng is ca. 100 m en zal niet leiden tot verdrogingseffecten in de 
direct omgeving van het start. 

Grondwaterkwalltelt 
Ten aanzien van de grondwaterkwallteit duurt de aanlegfase te kart om 
tot merkbare effecten te leiden ten opzichte van het nulalternatief. 

6.2.2.2 Meest milieuvriendelijke alternatief 

Grondwaterkwantltelt 
Blj dlt alternatlef is niet alleen bemaling voor de ontgraving van Spinder 
II, maar ook voor de ontgraving van vak 1 en 2 noodzakelljk. Tijdelijk 
veroorzaakt deze bemallng een aanzienlijke peilver1aging van ca. 6,5 m 
beneden maaiveld In vak 2. Daama wordt In vak 1 en 2 versnelde 
grondwatersanering uitgevoerd, wat eveneens een tijdelljke peilver1aging 
veroorzaakt. 
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Grondwaterkwaliteit 
Door grondwatersanering zullen de onder de vakken aanwezige 
grondwaterverontrelnigingen worden verwljderd en zal de grondwater
kwalltelt geleidelijk worden hersteld. 

6.2.3 Gevolgen bij gebruik 

6.2.3.1 Voorkeursalternatief en uitvoeringsalternatief A 

Normale sttuatie 

Grondwaterkwantlteit 
Door de geohydrologische isolatle van vak 1 en 2 treedt een perma
nente gerlnge peilver1aglng op. Op 100 m Is geen invloed meer 
merkbaar. Als gevolg van het lnwerkingtreden van interceptiebronnen 
benedenstrooms het stort, treedt een gerlnge grondwaterstandsdaling 
direct benedenstrooms het stort op. Verdrogingseffecten bij vegetaties 
treden nlet op. Een gerlnge droogteschade in de landbouwstrook van 
in totaal 3 hectare direct benedenstrooms het stort kan optreden. 

Grondwaterkwaliteit 
In normale situaties zal de verspreiding van verontrelnlgingen uit het 
stort worden tegengegaan door het dralnagesysteem van Spinder I, Ill 
en het C3-compartiment en de geohydrologische isolatie van vak 1 en 
vak 2. In droge zomersltuaties zal het percolaatdralnagesysteem van 
Spinder I buiten werking zljn, waardoor eventuele verontrelnigingen op 
gelijke wijze als in het nulalternatief zich kunnen versprelden. 

Grondwaterverontrelnlglngen die In benedenstroomse rlchting zlch 
verplaatsen, worden met het monitorlngssysteem gedetecteerd. In een 
dergelijke sltuatie worden de grondwaterverontrelniglngen gesaneerd 
door interceptlebronnen die direct benedenstrooms de stortplaats 
worden geplaatst. Benedenstrooms het stort zal hlerdoor geen 
negatleve be"invloedlng van de grondwaterkwalitelt plaatsvlnden. 

Calamitelten situatie 

G rondwaterkwantiteit 
Eventuele calamiteiten kunnen zijn: lekkage van tussenafdichting tussen 
Spinder I en Splnder II of het falen van de folle In de onderafdlchting. 
Blj dergelljke lekkages kan percolatlewater lnflltreren In de bodem. De 
optredende grondwaterverontreinlglng onder het stort zal gedetecteerd 
worden door de controledralnage In de onderafdlchtlng van Splnder II 
en Ill en/of het monltorlngssysteem benedenstrooms Splnder. De te 
nemen sanerlngsmaatregelen blj een calamlteltensltuatle hebben 
peilver1aglng tot gevolg. 

Grondwaterkwal iteit 
Door de saneringsmaatregelen die genomen worden, zal beneden
strooms het start geen negatieve be'invloedlng van de grondwaterkwali
teit optreden. 
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6.2.3.2 Meest milieuvriendelijk alternatief 

Normale sltuatie 

G rondwaterkwantiteit 
De vakken 1 en 2 worden volleclig ontgraven. Hierdoor zal tljdens de 
gebrulksfase de peilver1aglng door de geohydrologische isolatie 
conform het nul- en voorkeursaltematief minder lang optreden. 

Grondwaterkwaliteit 
De grondwaterkwaliteit blj de stortvakken 1 en 2 wordt volleclig hersteld 
door middel van de grondwatersanering. 
Direct ten westen van Spinder II wordt door middel van interceptle
bronnen vanuit de tunnel ender de onderafdichtlng de aanwezlge 
grondwaterverontreiniging gesaneerd. Hierdoor vlndt bij het meest 
milieuvriendelijke alternatlef een relatlef sterke verbetering van de 
huidige grondwaterkwaliteit plaats. 

Calamiteltensituatie 

Grondwaterkwantiteit 
De effecten op de grondwaterkwantiteit als gevolg van saneringsmaat
regelen (grondwateronttrekklngen) zijn te vergelljken met de effecten 
van het voorkeursalternatlef voor een dergelljke situatle. 

Grondwaterkwaliteit 
De effecten ten aanzien van de grondwaterkwaliteit bij een calamiteiten
situatie zijn te vergelijken met de effecten van het voorkeursalternatlef. 
De extra minerale afdichting In de tussenafdichting blj Splnder I vormt 
een extra bodembeschermende maatregel In de periode dat nog geen 
bovenafdichting is aangebracht c.q. bij een lekkage in de bovenafdich
ting in de nazorgperiode. 

6.2.4 Gevolgen bij nazorg 

6.2.4.1 Voorkeursalternatief en uitvoeringsalternatief A 

Normale sltuatie 

Grondwaterkwaliteit 
Volleclige bovenafdichting van het start voorkomt lnfiltratie van neerslag 
In het stort en naar het grondwater. Negatieve be"invloecllng van de 
grondwaterkwallteit wordt hierdoor grotendeels voorkomen. Door 
diffusie van stoffen kan nag wel enige verontreiniglng het grondwater 
bereiken. Daze zullen samen met de reeds ender het stort aanwezige 
grondwaterverontreinlgingen als gevolg van grondwatertransport door 
het monltoringssysteem gedetecteerd warden. Door grondwatersa
nering zullen deze verontrelnigingen warden weggenomen. Beneden
strooms de locatie zal hlerdoor geen negatieve be'invloecling van de 
grondwaterkwallteit plaatsvlnden. 
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Grondwaterkwantltelt 
Door de geohydrologlsche isolatie van vak 1 en 2 treedt tljdens de 
nazorgperlode een permanente petlverfaging op. 

Calamltelten sltuatie 

Door een breuk in de bovenafdichting kan plaatselijk de sltuatle 
terugkeren van v66r het aanbrengen van de bovenafdichting. Door 
lekkage van de bovenafdichting kan lnflltratie van neerslag in het start 
en naar het grondwater optreden. De grondwaterkwalltelt onder het 
start kan hierdoor negatlef worden be"invloed. Door grondwatersanerlng 
zal de grondwaterkwalltelt benedenstrooms van het start niet negatief 
worden be"invloed. 

Indian het monltoringssysteem of de interceptiebronnen falen wordt de 
grondwaterkwallteit benedenstrooms de locatle negatief be"invloed. De 
effecten van een dergelijke calamitelt komen overeen met de effecten 
zoals beschreven in paragraaf 4.2.1.2 onder "Huidige bedreiging 
Leikeven en Plakkeven door verontrelnlgingen onder Spinder". 

6.2.4.2 Meest milieuvriendelijk alternatief 

Normale sltuatie 
De mllleu-effecten tijdens de nazorgperiode van het meest milieuvrien
delijke alternatief komen grotendeels overeen met de effecten van het 
voorkeursaltematief voor deze fase. Na ontgraving van Spinder II bij 
het meest milieuvriendelljke alternatief vinden nag gedurende beperkte 
tijd onttrekkingen plaats blj geohydrologische isolatle van de vakken 1 
en 2 plaats. 
Spinder i en II zullen wel van een geohydrologische isolatie warden 
voorzien. Tijdens de nazorgperiode zal de isolatle van Splnder II door 
middel van bronnen onder de tunnel mogelijk moeten warden 
vervangen door interceptlebronnen aan de westzijde van Splnder I. 

Calamiteitensituatie 
De milieu-effecten tijdens een calamitelt bij het meest miiieuvriendelijke 
alternatief zljn te vergelijken met het voorkeursalternatief. Voor vakken 
1 en 2 geldt echter dat er geen sprake kan zijn van een calamlteit. 

6.2.5 Vergelijking alternatieven voor bodem en grondwater 

In tabel 6.2-1 warden de altematieven voor het mllleu-aspect bodem 
en grondwater vergeleken. Bij de vergelijking van de altematleven zljn 
als beoordelingscriteria gebruikt: 
- veranderlng In grondwaterkwantltelt. Als gevolg van pellverfaglng 

door grondwateronttrekklngen kan grondwaterstandsdallng ender en 
in de omgevlng van het start optreden. Eventueel optredende 
verdroglngseffecten zijn lndirecte mllleu-effecten van de verfaging; 

- verandering In grondwaterkwalltelt. Een veranderlng in grondwater
kwallteit kan een verbetering inhouden van de bestaande grondwa
terkwalltelt ender het start als gevolg van grondwatersanering danwel 
een verslechtering als gevolg van een calamitelt (lekkage folie). 
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Tabel 6.2-1: Vergelijk.ing alternatieven voor het milieu-aspect bodem en grondwater 

Alternatief Aanleg Gebruik 

Nu1alternatief l - niet van toepassingl- peilbemaling onder 
Spinder I en II; 

Voork.eurs-
al ternatie f / 
uitvoerings
alternatief A 

meest milieu
vriendelijk 
alternatief 

- tijdelijke peilver
laging t.g.v. ter
reinontwatering 

- tijdelijke pe.il
verlaging t.g.v. 
ontgravlllg vak 
1 en 2 en t.b.v. 
grondwatersanering 
vak l en 2. 

- verminderde aanvulling 
grondwater onder af
valstort; geen effect 
op grondwaterhuishou
ding in omgeving. 

- grondwaterverontreini
gingen aanwezig onder 
Spioder I en II, en 
vak l en 2. 

- in droge zomerperioden 
buitenwerkingtreding 
grondwaterdrainage onder 
Spinder I en II met ala 
gevolg percolaatinfil
tratie en grondwaterver
ontreiniging. 

- percolaatinfiltratie bij 
vak l en 2. 

- grondwaterstandsdaling 
t.g.v. geohydrologische 
isolatie vak 1 en 2; 
grondwaterstandsdaling 
buiten stortlocatie 
zeer gering. 

- grondwaterstandsdaling 
onde"r Spinder I c.g.v. 
baheer9111Bacregel 

- in droge zomderperiode 
buitenwerkin.gtreding 
grond.,aterdrainage 
onder Spinder I met als 
gevolg percolaatinfil
tratie naar grondwater. 

- verbetering grondwacer
kwaliteit bij vak 1 en 
2 en ender Spinder Il. 

- door interceptiebronnen 
geen negatieve beinvloe
ding grondwaterkwaliteit 
benedenstrooms stort. 

- grondwater ter plekke 
van vak 1 en 2 na enige 
tijd scboon. 

- grotere effectiviteit 
grondwatersanering 
Spinder II 

- voor overige aspecten zie 
voorkeursalternatief 

Nazorg 

- grondwaterstandsdaling 
t.g.v. geobydrologische 
isolatie vak 1 en 2; 
grondwaterstandsdaling 
buiten stortlocatie zeer 
gering. 

- verminderde aanvulling 
grondwateronderafval
stort; geen effect op 
grondwaterhuishouding 
in D1Dgeving. 

- verbetering grondwater-
kwali tei t bij valt l en 2: 
groodwaterverontreinigingen 
aanwezig onder Spinder l en II 

- door dichte bovenafdichting 
geen verdere percolaatfiltratie 

- door diffusieflux mogelijk.e 
verontreiniging grondwater 
onder s"tort op zeer lange 
termijn; 

- door interceptiebronnen 
geen negatieve beinvloeding 
benedenstroomse grondwater
kwalitei t; 
grondwaterstandsdaling buiten 
stortlocatie gering. 

- grondwaterstandsdaling 
t.g.v. geobydrologischl! 
isolati e vak 1 en 2; 
grondwaterstandsdaling 
buiten stortlocatie zeer 
gering. 

- door dichte bovenaf dichting 
geen verdere percolaatinfil
tratie door diffusieflux 
mogelijke verontreinigi.ng 
gron.dwater onder stort op 
zeer lange termijn; 

- door interceptiebrollllen geen 
negatieve beinvloeding bene
denstroomse grondwaterkwali tei t; 
grondwaterstandsdaling buiten 
stortlocatie gering. 

- grondwater ter plekke 
van vak 1 en 2 na enige tijd 
scboon. 

- voor overige aspecten zie voor
keursal ternatie f 

Calamiteit 

- door lekkage folie onder 
store negatieve beinvloeding 
grondwaterkwaliteit tijdens 
gebruik.sfase. 
door lekkage folie in boven
afdichting negatieve bein
vloeding grondwaterkwaliteit 
tijdeus nazorgfase. 

- door interceptiebronnen geen 
bel:.nvloeding grondvaterkwaliteit 
ben.edenst"rOOlllS score. 

- bij falen monitoringsaysteem of 
interceptiebronnen is negatieve 
beLnvloeding Leikeven niet uit 
te sluiten. Kans op falen van 
deze voorzieningen lijkt uiter
mate gering. 

- zie nu1alternatief 

- dubbele tusaenaf dichting 
bij Spinder I; effecten 
bij lekkage folie in 
bovenafdichting geringer. 

- voor overige aspecten 
zie voorkeursalternatief. 
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6.3 Oppervlaktewater 

6.3.1 Gevolgen bij aanleg 

6.3.1.1 Voorkeursalternatief 

Op de oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit wordt tljdens de 
aanlegfase geen effect verwacht. 

6.3. 1.2 Uitvoeringsalternatief A 

Van ultvoeringsalternatief A warden tljdens de aanlegfase geen effecten 
verwacht op de oppervlaktewaterkwallteit en -kwantiteit. 

6.3. 1.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 

Van het meest milieuvriendelijke alternatief warden tijdens de aanlegfa
se geen effecten verwacht op de oppervlaktewaterkwaliteit en -
kwantiteit. 

6.3.2 Gevolgen bij gebruik 

6.3.2.1 Voorkeursalternatief 

Normale sltuatie 
Het ringleidingsysteem vormt een gesloten systeem, waardoor het van 
de stortplaats afkomstige water altijd via de AWRI afgevoerd wordt. Het 
percolaat wordt bij het voorkeursalternatief voorgezuiverd. Hlerdoor 
wordt de belasting van de AWRI met de vuilvracht In het percolaat 
geringer vergeleken blj de belasting in de huidige situatie. De zout
vracht van het percolaat (chloride) wordt door de AWRI niet verwijderd. 
Hlerdoor wordt de zoutvracht in het effluent van de AWRI llcht 
verhoogd. Een wat hogere belasting van het ontvangend oppervlakte
water met zouten vindt hlerdoor plaats. 

Calamiteltensituatie 
Als calamiteitensituatie wordt beschouwd stagnatie bij de zuivering van 
afvalwater bij de AWRI. In dlt geval vindt tijdelljke barging piaats van 
het af te voeren percolaat in het ringleldingsysteem of in de bergings
bassins. Door deze maatregel wordt voorkomen dat percolaat 
ongezuiverd In het oppervlaktewater of In de bodem wordt geloosd. Bij 
lekkage van het ringleldlngsysteem vindt een negatieve be'invloeding 
van de grondwaterkwallteit plaats. 

6.3.2.2 Uitvoeringsalternatief A 

Van ultvoeringsalternatief A warden tijdens de gebrulksfase dezelfde 
effecten verwacht als van het voorkeursalternatlef (zle paragraaf 
6.3.2.1). 
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6.3.2.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 

6.3.3 

Van het meest mllleuvrlendelljke altematief worden tljdens de gebrulks
fase dezelfde effecten verwacht als van het voorkeursalternatief (zle 
paragraaf 6.3.2.1). De belasting van de AWAI met de vuilvracht ult het 
percolaat is gerlnger vergeleken bij het voorkeursalternatief door de 
dubbele voorzuivering die blj het meest milleuvriendelijk alternatief 
wordt toegepast en de tijdelljke bovenafdlchting waardoor schoon 
water direct naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. 

Gevolgen bij nazorg 

6. 3. 3. 1 Voorkeursalternatief 

Normale sltuatle 
De hoeveelheid percolatiewater zal geleidelijk afnemen. Hierdoor neemt 
de kwalltatieve belastlng van de AWRI af. Effecten op de oppervlakte
waterkwantltelt worden niet ve"Yacht. 
Van de overlge waterstromen zal tljdens de nazorgfase In een normals 
sltuatie het oppervlaktewatersysteem In de omgeving van de stortplaats 
In kwantitatleve zln worden bei'nvloed door het afstromend schoon 
hemelwater dat via de ringsloot wordt geloosd op oppervlaktewater. 
Be'invloeding van de oppervlaktewaterkwalltelt vindt niet plaats. 

Calamiteitensituatie 
Als gevolg van de geringere hoeveelheden percolaat die tljdens de 
nazorgperiode ontstaan zljn effecten bij calamitelten, zoals beschreven 
In paragraaf 6.3.2.1 geringer. 

6.3.3.2 Uitvoeringsalternatief A 

Van ultvoeringsalternatief A worden tijdens de nazorgfase dezelfde 
effecten verwacht als van het voorkeursalternatlef (zle paragraaf 
6.3.3.1). 

6.3.3.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 

Van het meest milleuvriendelljke alternatlef worden tijdens de nazorgfa
se dezelfde effecten verwacht als van het voorkeursaltematief (zie 
paragraaf 6.3;3.1) . De belastlng van de AWRI met de vullvracht van het 
percolaat is gerlnger als gevolg van dubbele voorzulvering van perco
laat. 

6.3.4 Vergelijking alternatieven voor oppervlaktewater 

6.3.4.1 Beoordelingscriteria alternatieven 

De alternatieven zijn beoordeeld op het effect dat ze hebben op de 
oppervlaktewaterkwallteit en -kwantitelt. Het Is niet mogelijk deze 
effecten te kwantificeren. Daarom is volstaan met een kwalitatieve 
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aanduiding van geen, welnlg of veel effect ten opzlchte van het 
nulalternatlef. 
De alternatleven zljn vergeleken met het nulalternatief. Op deze wljze 
is het mogelijk het verschil tussen het nulalternatief en de overige 
alternatieven duidelijk te maken. 

6.3.4.2 Vergelijking alternatieven 

De vergelijklng van alternatieven voor het mllleu-aspect oppervlaktewa
ter is opgenomen in tabel 6.3-1. 
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Tabel 6.3-3: Vergelijking alternatieven voor het milieu-aspect oppervlaktewater 

Jlase van het Aanleg Gebruik Nazorg Calami tei ten 
alternatief 

Alternatief Kwantiteit Kwaliteit Kwantiteit Kwaliteit Kwantiteit Kwaliteit Kwantiteit Kwaliteit 

- Nulalternatief - geen effect - geen effect - geen effect - totale - geen effect - vuilvracht - geen effect - bij zuive-
op omgeving op omgeving op overige vuilvracht op overige percolaat rings tech-

watersyste- stort watersyste- na voor- niecha pro-
men in omge- 18.000 IE men in om- zuiverinf blemen AWRI 
ving; etort - vuilvracht geving naar AWR - tijdelijke 
i s gesloten percolaat - vuilvracht berging 
watersysteem na voorzui- minder dan parcolaat 

vering naar in gebruiks - bij leltkaga 
AWRI; ge- fase; idem vanuit 
rings kwa- voor zout- ringlei-
litieve be- vracht in dingsaya-
lasting effluent teem grond-
AWRI AWRI waterver-

- zeer ge- ontreini-
rings be- ging door 
lasting met percolaat 
zware meta-
len en or-
ganiache 
microver-
ontreini-
gingen 

- Voorkeura- - geen effect - geen effect - zie nul- - zie nul- - zie nul- - zia nul- - geen effect - zie nul-
alternatief op omgeving op omgeving alternatief alternatief alternatief alternatief alternatief 

- Uitvoeringe- - zie voor- - zie voor- - zie voor- - zie voor- - zie voor- - zie voor- - zie voor- - zie voor-
alternatief A keursalter- keursalter- lteuraalter- keuraalter- lteurealter- lteuraalter- keuraalter- keuraalter-

natief natief natief natief natief natief natief natief 

- Meeat milieuvrien- - zie voor- - zie voor- - zie voor- - vuilvracht - zie voor- - vuilvracht - zie voor- - zie voor-
delijk alternatief keursalter- keuraalter- keursalter- percolaat keursalter- parcolaat lteuraalter- keuraalter-

natief natief natief na dubbele natief na dubbele natief natief 
voorzuive- voorzuive-
ring naar r~ naar 
AWRI; zeer A I zeer 
beperkt beperkt 
kwalitatie- kwalitatie-
ve belaa- ve belaa-
ting AWRI ting AWRI 
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6.4 Lucht 

6.4.1 Gevolgen bij aanleg 

6.4. 1. 1 Voorkeursalternatief 

lnleldinq 
Luchtverontrelniging blj de aanleg van het voorkeursalternatlef bestaat 
ult: 
- emissies van uitlaatgassen veroorzaakt door de ontgravingsmachines 

en transportmateriaal; 
- geurhinder veroorzaakt door de ontgraving en herstorten van afval 

van Spinder II; 
- emissles van ultlaatgassen van bestaand transportverkeer van 

aangevoerd afval; 
- geuremlssles van bestaande stortactlvitelten (stortbordes en Spinder 

Ill); 
- geuremlssle van autonome actlvitelten te weten de AWAI Tllburg

Noord en de Vergistlngslnstallatle voor GFf-afval. 

Emissie's ultfaatgassen ontgravinqsmachlnes en bestaand transportver
keer afval 
De emissies van uitlaatgassen zullen erg klein zijn In vergelijking tot de 
emissies veroorzaakt door het verkeer op de omllggende wegen 
(A261). Effecten op de luchtkwallteit tljdens de aanlegfase van het 
voorkeursalternatief Is wat ultlaatgassen betreft te verwaar1ozen. 

Geuremissie bij ontgravinq en herstorten afvai Spinder II 
De totale geuremissie van ontgraven en herstorten tezamen bedraagt 
879 Ge/sec. Ult berekeningen blijkt dat deze bron de 99,5-percentiel
contour van een geureenheid per kubieke meter nlet doet verschuiven. 
Geconcludeerd wordt dat het ontgraven en herstorten van afval geen 
voor de omgeving relevante bljdrage aan de geurimmissie levert. Voor 
de omgevlng zljn de bestaande stortactlvitelten bepalend (zie paragraaf 
6.4.2 gevolgen bij gebrulk). 

Geuremlssle bestaande stortactlvltelten Spinder Ill 
In appendix 4.3 van bijlage 4 wordt de geuremissle van de bestaande 
stortactivitelten gekwantlflceerd. 

Geuremissie AWAI Tllburq-Noord en Verqlstlngslnstallatie GFr -afvai 
(autonome actlvltelten) 
in appendix 4.3 van bljlage 4 wordt een nadere kwantlficerlng van de 
geuremlssle van deze bronnen gegeven. Tevens warden geurlmmissie
contouren van een geureenheid/m3 voor de afzonder11jke actlvltelten 
(stortactivitelten, AWAI en Verglstingslnstallatie GFT-afval) en van de 
activiteiten gezamenlijk (cumulatieve effecten) gepresenteerd. Ult de 
verspreidingsberekenlngen blijkt dat de AWRI na lnnovatle (geurreductle 
met 75%) de relatief grootste bran blljft. De Verglstlngslnstallatie voor 
GFT-afval Is een relatief kleine geurbron. De 98-percentlelcontour van 
1 Ge/m3 ten gevolge van de bronnen op de stortplaats relkt nlet tot 
aan de grens van woonbebouwing. De cumulatieve geurcontour als 98-
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percentiel van 1 Ge/m3 ten gevolge van de geuremlssie van de AWAI, 
de Vergistingslnstallatie voor GFT-afval en de stortplaats Spinder, ligt 

• in de wijk Stokhasselt van Tilburg-Noord. 

6.4. 1.2 Uitvoeringsalternatief A 

lnleiding 
Luchtverontreiniging bij de aanleg van het uitvoeringsalternatief A 
bestaat uit emissies van bronnen zoals vermeld onder de aanlegfase 
van het voorkeursaltematief. 

Emlssies ultlaatgassen ontgravlngsmachlnes 
Ten opzichte van het voorkeursalternatief zal de ontgraving langzamer 
van start gaan, en daardoor langer duren. Dezelfde hoeveelheid 
uitlaatgassen wordt daardoor over een langere periode geemitteerd. De 
emlssies van uitlaatgassen zullen lager zijn per eenheid van tljd In 
vergelijking tot de emissies bij het voorkeursalternatief. Effecten op de 
luchtkwaliteit tijdens de aanlegfase van uitvoeringsalternatief A is wat 
ultlaatgassen betreft te verwaar1ozen, vergeleken blj andere soortgelijke 
bronnen, zoals het wegverkeer van de A261. 

Geuremissie bli ontqravlng en herstorten afval Spinder II 
Het ontgraven en herstorten van afval levert voor de omgeving geen 
relevante bijdrage aan de geurimmissieconcentraties in de omgeving 
(zie paragraaf 6.4.1.1). De geurimmissie-contouren voor de aanlegfase 
van dlt alternatief komen overeen met die van het voorkeursalternatief 
(zie paragraaf 6.4.1.1). 

6.4. 1.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 

lnleiding 
Luchtverontreiniging bij de aanleg van het meest milieuvriendelijk 
alternatief bestaat uit emlssles van bronnen zoals vermeld ender de 
aanlegfase van het voorkeursalternatief aangevuld met emissies van 
uitlaatgassen veroorzaakt door machines die vak 1 en 2 saneren. 

Emissles uitlaatgassen ontgravlng Splnder II en sanerlng vak 1 en 2 
Effecten op de luchtkwalltelt tljdens de aanlegfase van meest mflieu
vriendelijk alternatief zljn daardoor groter dan bij elk and er alternatlef, 
echter in vergelijking tot de emissies van ultlaatgassen door wegverkeer 
op de omliggende wegen is het effect door ultlaatgassen verwaar
loosbaar klein. 

Geuremlssle bi! ontgravlng en herstorten afval Splnder II 
Hat ontgraven en herstorten van afval levert voor de orngevlng geen 
relevante bijdrage aan de geurimmissieconcentraties in de omgeving 
(zie paragraaf 6.4.1. 1). De geurlmmissie-contouren voor de aanlegfase 
van dit alternatief komen overeen met die van het voorkeursalternatief 
(zie paragraaf 6.4.1.1 ). 
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6.4.2 Gevolgen bij gebruik 

6.4.2.1 Voorkeursalternatiet 

lnleldlng 
Relevante bronnen zijn: 
- transportverkeer afvalstoffen 
- storten van afval (zowel blj het stortbordes als aan het stortfront op 

Spinder II) 
- stortoppervlak 
- C3-compartiment. 
Het stortfront wordt niet dagelijks afgedekt. De geuremlssie die 
hierdoor ontstaat is in de verspreidingsberekening verwerkt. 

Emlssies ultlaatqassen transportverkeer 
De emissies van ultlaatgassen zullen erg klein zljn In vergelljking tot de 
emissies veroorzaakt door soortgelijke bronnen in de nabijheid zoals 
het wegverkeer op de A261 (zie paragraaf 6.4.1.1 ). Het aantal 
transportbewegingen op de ontsluitingsweg wordt op ca. 900 geraamd. 
Bij de realisatie van de Vergistingslnstallatie van GFT-afvai en de 
mogelijke slibverbrandlng komt het aantal transportbewegingen op ca. 
935. De verkeersintensiteit op de A261 bedraagt 22.000 mvt/dag. Het 
aantai transportbewegingen op de ontsluitlngsweg bedraagt daarmee 
ca. 5% van de verkeersintensiteit van de A261. Effecten op de 
luchtkwaiiteit tijdens de gebruiksfase van het voorkeursalternatlef is 
wat uitlaatgassen betreft te verwaar1ozen. 

Geuremlssles 
De geurbronnen die in de gebruiksfase van het voorkeursalternatief van 
belang zijn (zie figuur 4.6 appendix 4.1): 
1) het stortbordes (annex groencompostering); 
2) het storten van afval op Spinder II; 
3) het C3-compartiment 
4) autonome activiteiten te weten de AWAI Tilburg-Noord en de 

Vergistingsinstallatie voor GFT-afval. 

Geurcontouren 
De ligglng van de geurcontouren is berekend voor de periode na 2008. 
In de periode na 2008 zal de geurimmissie buiten de stortlocatie 
relatief grater zijn, aangezien de bronnen ongunstlger, dat wil zeggen 
meer aan de zuidgrens van het terreln, zijn gesltueerd. 

In figuur 6.4-1 zijn de 98- en 99,5-percentlel contour11jnen van in de 
gebruiksfase van de stortplaats Spinder weergegeven. Er Is bij de 
berekening ultgegaan van de meest ongunstige sltuerlng van de 
bronnen op de stortplaats aan de zuldzijde van het terreln. 
Voor deze situatie wordt als geurnorm 1 geureenheld/m3 bl] woonbe
bouwlng aangehouden. Een lichte overschrijdlng van de 99.5 percentiel 
van 1 geureenheld/m3 bij woonbebouwing in Tllburg-Noord wordt 
berekend. Gezien de overschatting van de geuremissles van ondermeer 
de niet deflnitief afgedekte delen van het stort mag gesteld worden dat 
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ook In deze sltuatie geen overschrijdlng van de geldende geurconcen
tratles zal plaatsvinden. 
In flguur 6.4-2 zijn de 98-percentlel geurcontouren van 1 en 10 Ge/m3 

in de gebrulksfase na 2008 cumulatief ten gevolge van de stortplaats, 
de vergistlngslnstallatle en de AWAI weergegeven. De cumulatleve 
geurcontour van 1 Ge/m3 is gelegen boven de wijk Stokhasselt. 

Geuremlssle AWAI Tllburq-Noord en Verglstlngslnstallatie GFT-afval 
(autonome actlvltelten) 
Voor de geuremissie van de autonome activiteiten en de cumulatieve 
effecten gelden voor de gebrulksfase dezelfde opmerklngen als voor 
de aanlegfase (zie paragraaf 6.4.1.1). 

6.4.2.2 Uitvoeringsalternatief A 

lnleiding 
Aelevante bronnen zijn: 
- transportverkeer afvalstoffen; 
- storten van afval (zowel bij liet stortbordes als aan het stortfront); 
- stortoppervlak; 
- C3-compartlment. 
Het stortfront wordt nlet dagelljks afgedekt. De geuremlssie die 
hierdoor ontstaat is in de verspreldingsberekenlng verwerkt. 

Emissies uitlaatqassen transportverkeer 
De emissies van uitlaatgassen zullen erg klein zijn in vergelijking tot de 
emissies veroorzaakt door het verkeer op de omliggende wegen. 
Effecten op de luchtkwaliteit tljdens de gebrulksfase van het uitvoe
ringsalternatief A is wat uitlaatgassen betreft te verwaarlozen. 

Geuremissies 
De geuremissie bij de gebruiksfase van uitvoeringsalternatief A komt 
overeen met de situatie van de gebruiksfase van het voorkeursalterna
tief. 
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6.4.2.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 

lnleldlng 
Relevante bronnen zijn: 
- transportverkeer afvalstoffen; 
- storten van afval (zowel bij het stortbordes als aan het stortfront); 
- stortoppervlak; 
- C3-compartiment. 
Het stortfront wordt dagelijks afgedekt. De geurovertast die veroorzaakt 
wordt door het stortgas is aanzienlijk lager doordat de fractie organlsch 
materiaal In het hulshoudelijk afval kleiner Is. 

Emlssles ultlaatqassen transportverkeer 
De emissie van uitlaatgassen van transportverkeer zijn te verwaartozen 
klein ten opzlchte van soortgelijke bronnen In de nabljheld, zeals het 
wegverkeer op de A261. 

Geuremissies 
Door de veranderingen ten opzichte van de gebruiksfase van het 
voorkeursalternatief (kleinere fractie organisch materiaal in te storten 
afval; dagelijks afdekken stortfront) zijn de geuremlssies aanzienlijk 
geringer dan bij het voorkeursalternatief. De geurimmlssiecontour (99,5-
percentiel contourtijn van 1 geureenheld/m3

) zal hlerdoor dichter bij het 
stort llggen vergeleken bij de llgging van de contour van het voorkeur
salternatief. 

6.4.3 Gevolgen bij nazorg 

Bij alle alternatieven geldt in de nazorgfase dat door de gekozen 
eindbestemming van de locatie (extensieve recreatie) geen effecten met 
betrekking tot de luchtkwaliteit zullen optreden. Geurhlnder in het 
gebied van de stortlocatie wordt bepaald door de resterende geurbron
nen, te weten de AWRI en de Vergistingslnstallatie voor GFT-afval. De 
berekende 98-percentiel geurcontour voor beide resterende activiteiten 
overschrijdt de woonbebouwing van de wljk Stokhasselt In Tilburg
Noord. 

6.4.4 Onderlinge vergelijking alternatieven voor milieu-effect 

6.4.4. 1 Beoordelingscriteria alternatieven 

Als beoordelingscriteria voor de alternatleven zijn de grenswaarden 
voor geurconcentraties en luchtverontrelnlglng gehanteerd. 

Voor bestaande lnrichtlngen geldt een geurconcentratle van 1 
geureenheld/m3 als 98-percentlel bi] woonbebouwlng. Voor nleuwe 
lnrichtingen wordt een geurconcentratie van 1 geureenheid/m3 als 99,5-
percentiel blj woonbebouwlng aangehouden. 
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6.4.4.2 Vergelijking alternatieven 

De vergelijking van de altematieven is weergegeven in tabel 6.4-1 . 

Tabel 6.4-1: Vergelijking alternatieven voor milieu-aapect Lucht 

alternatief aanlegfaae gebruikaf aae nazorgfaee calamiteit(l) 

nulalternatief - uitlaatemiaaies - emissiea transport- - reen beinvloeding - tijdelijke 
bouwverkeeraan- ver kaer te uchtkwali teit at:ankover 
leg laatste varwaarlozen door afgadekt last in 
deel Spinder 
III te verwaar-

a tort omgeving 

lozen - binnan 98-percen-
tiel contour 6~n 
geu.reanheid/m van 
atortactiviteiten 
zijn twee won.ingen 
gelegen; geen om-
vangri j ke woonbe-
bouwing 

voorkeuraalter-
natief - luchtemissiea - emiaaiee transport- - geen ber nvloeding - tijdelijke 

ontgravings- verkeer te verwaar- luchtkwaliteit etankover-
machines te lozen door af gedekt last in om-
verwaarlozen a tort geving 

- geuremissie - lichte overechrij-
ontgraving en ding van de 99,5 
heratorten te percentiel va~ 1 
verwaarlozen geureenheid/m 

aerate woonbebou-
wing Tilburg-Noord 

uitvoeringsal- zie voorkeura- zie voorkeurs- - reen bernvloeding - tijdelijke 
ternatief A alternatief alternatief uchtkwaliteit atankover-

door afgedekt last in om-
a tort geving 

meest milieu- zie voorkeurs- - emiasiea transport- - reen ber nvloeding - tijdelijke 
vriendelijk ver keer te varwaar- uchekwaliteit at:ankover-
alternatief lozen door afgedekt last in om-

- geuremiaeies op 
atortlocatie aan-

a tort geving 

zienlijk geri.nger 
dan bij voorkeurs-
alternatief; geur-
contour dichter 
bij stort gelegen 

(1) Als calamiteiteneituatie wordt gezien het tijdelijk buiten werking zijn van de 
de stortgaeonttreltk.ing door storing 

6.5 Ecologie 

6.5.1 Gevolgen bij aanleg 

6.5.1.1 Voorkeursalternatief 

6.5. 1. 1. 1 Vegetaties 

Blotoopver1ies 
Door de ingreep verdwijnt een klein sparrenbosje (ca. 2 ha) gelegen 
op Spinder. De betekenis van dit bos voor vegetatle en fauna Is 
gering. 

Emissies via water. bodem en lucht 
In de normale sltuatle treden geen emlssies van stoffen via het 
grondwater op. In de calamiteitssituatie kan een beperkte hoeveelheid 
percolaat terecht komen In het grondwater. Een verdere uitbreiding 
naar de omgeving wordt door beheersmaatregelen voorkomen. Grand-
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waterverontreinigingen warden door saneringsmaatregelen verwljderd. 
Emissies van stortgas naar de lucht treden niet op, aangezien 
stortgasonttrekking plaats vindt. De overige luchtemissies bij de 
aanlegfase hebben geen merkbare effecten op de flora en fauna, 
aangezien de grootte-orde ervan ulterst gering is (paragraaf 6.4). 

Grondwaterstandsverlaging 
In en direct rand het Leikeven en Plakkeven treedt geen grondwater
standsdaling op. De grondwaterstandsdallng tljdens de aanlegfase heeft 
daarom geen verdroglngseffecten in de vennen tot gevolg. In het 
landbouwgebled treden geen grondwaterstandsdalingen op. Daardoor 
zal er geen sprake van landbouwschade zljn. 

Aantrekken van planten 
Op voedselrijke substraten, zeals pas gestort of oud afval, kunnen zich 
op grate schaal ruigtevegetatles ontwlkkelen van lnheemse plantensoor
ten (bijvoorbeeld ganzevoet, bijvoet, distels) en ultheemse plantensoor
ten. Voorwaarde hiervoor is dat het substraat gedurende langere tijd, 
dat wil zeggen een tot enkele jaren, onberoerd bll]ft llggen. Aangezien 
zowel het afgraven als het opnieuw storten van het afval ult Spinder 
II in een snel tempo plaatsvindt, is een omvangrl]ke ontwlkkellng van 
ruigtevegetaties niet te verwachten. 

Zwerfvuil 
Gezien de in het algemeen vochtige toestand van het te ontgraven 
afval zal welnig verwaaiing optreden. Oak door vogels en andere 
dieren zal weinig afval verspreid warden, gezien het geringe voedsel
aanbod. 

6.5. 1. 1.2 Fauna 

Biotoopverlies 
Door de ingreep verdwijnt een klein sparrenbosje (ca. 2 ha) gelegen 
op Spinder. De betekenis van dlt bas voor vegetatie en fauna is 
gering. Voorts gaan ruige begroeiingen verloren waarin de grasmus 
thans algemeen voorkomt (ca. 15 terrltoria). 

Emissies van stoffen via water. bodem en lucht 
In de normale sltuatie treden geen emissies van stoffen via het 
grondwater op. In de calamlteltssltuatie kan een beperkte hoeveelheid 
percolaat terecht komen In het grondwater. Een verdere ultbreiding 
naar de omgevlng wordt door beheersmaatregelen voorkomen. 
Grondwaterverontreinigingen warden door saneringsmaatregelen 
verwijderd. Emissies van stortgas naar de lucht treden nlet op, 
aangezien stortgasonttrekking plaats vindt. De overige luchtemissies bij 
de aanlegfase hebben geen merkbare effecten op de flora en fauna, 
aangezlen de grootte-orde ervan ulterst gering is (zle paragraaf 6.4). 

Aantrekken van dieren 
Het aantrekken van dieren zeals meeuwen, kraaien en ratten door 
afvalstorten berust op het voedselaanbod dat deze storten leveren. Dlt 
voedselaanbod Is enerzijds afhankelijk van de aard van het afval, en 
anderzijds van de berelkbaarheid van het afval voor genoemde dieren. 
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Bij het afgraven, transporteren en storten van afval afkomstig ult 
Splnder II gaat het om mlnlmaal 15 jaar oud afval, bestaande ult ender 
meer verteerd hulsvuil, lndustrleel afval, plastic, metalen en stukken 
puin. Het is door de opgetreden afbraak van organisch materiaal niet 
waarschljnlljk dat het afval nog veel voedsel voor vogels en rattan 
bevat. Daarom wordt geen sterke aantrekking van dieren verwacht. 
Mocht er wel geschikt voedsel In het afval voorkomen, dat Is een 
sterke aantrekklng van dleren te verwachten omdat het afval tljdens 
afgravlng en storten goed berelkbaar Is. In dat geval kan ook een 
secundair effect op de vegetatie In de omgeving optreden, bljvoorbeeld 
doordat op het stort fouragerende meeuwen in de omgevlng rusten en 
daar door hun ultwerpselen eutrofiering veroorzaken. Vooral de 
vegetaties in de relatlef voedselarme vennen zljn hlervoor gevoellg. 
lndlen er wel een sterke aantrekklng van dleren, met name meeuwen 
en kraaien, plaatsvindt, kan ook een secundalr effect op de fauna in 
de omgevlng optreden. Zo zou de predatiedruk van meeuwen en 
kraaien op de eleren van weidevogels In het gabled ten zuiden van 
Galgeneind kunnen toenemen. 

Verstorlng door qeluid 
Als gevolg van het werken met machines zal enlge verstorlng van met 
name de avlfauna en zoogdlerfauna in de naaste omgevlng optreden. 
Omdat In de dlrecte omgevlng (tot op ca. 500 m afstand) voor zover 
bekend slechts weinig dleren voorkomen die bljzonder gevoelig zijn 
voor verstoring, zullen de effecten echter gering zijn. Met name zouden 
enkele broedparen van de wulp in het aangrenzende deel van de 
Loonsche Helde kunnen verdwljnen. 

6.5.1.2 Uitvoeringsalternatief A 

De ecologische effecten van de aanlegfase van het ultvoeringsalternatief 
A komen overeen met de effecten van de aanlegfase van het voorkeur
salternatief. 

6.5. 1.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 

6.5.2 

De ecologische effecten van de aanlegfase van het meest mllieuvrien
delljke alternatief komen overeen met de effecten van de aanlegfase 
van het voorkeursalternatief. 

Gevolgen bij gebruik 

6.5.2.1 Voorkeursalternatiet 

6.5.2.1.1 Vegetatie 

Emlssies van stoffen via water. bodem en lucht 
In de normale stortsltuatle treden geen emlssles van stoffen via het 
grondwater en oppervlaktewater op. In de calamlteltensltuatle kan een 
beperkte hoeveelheld percolaat terecht komen In het grondwater. Een 
verdere uitbreldlng naar de omgevlng wordt door beheersmaatregelen 
voorkomen. Aangezlen In en nabij de afwateringssloot geen natuur-
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waarden aanwezig zljn, zijn de effecten van een dergelijke calamltelt 
op vegetatle en fauna te verwaar1ozen. 
Grondwaterverontrelniglngen worden door saneringsmaatregelen 
verwijderd. Emissies van stortgas naar de lucht treden nlet op 
aangezien stortgasonttrekklng plaatsvindt. De overige luchtemissies bij 
de gebrulksfase hebben geen merkbare effecten op de flora en fauna 
aangezien de grootte-orde ervan ulterst gering Is (zie paragraaf 6.4). 

Grondwaterstandsver1aqlng 
In en direct rond het Lelkeven en Plakkeven treedt geen grondwater
standsdallng op. Er zullen daarom geen verdrogingseffecten in deze 
vennen optreden. In het westelljk aan het stort grenzende landbouwge
bied treedt over een oppervlakte van ca. 3 km een grondwaterstands
daling op van 5 a 15 cm. Deze daling kan een gerlnge droogteschade 
voor de landbouw veroorzaken. In het overige landbouwareaal is de 
daling van de grondwaterstand kleiner dan 5 cm, en wordt geen 
droogteschade verwacht. 

Aantrekken van olanten 
Ontwikkellng van ruigtevegetaties tijdens de gebruiksfase wordt niet 
verwacht, aangezien het afval tijdig wordt afgedekt. 

Zwerfvuil 
Gezien de aard van het afval en de aantrekkingskracht ervan voor 
dieren wordt in deze fase een grotere verspreiding van zwerfvuil 
verwacht dan in de aanlegfase. 

6.5.2. 1.2 Fauna 

Emissies van stoffen via water. bodem en lucht 
De effecten voor emissies van stoffen op de fauna zijn te verwaar1ozen. 
Tijdens de normale stortsituatie zijn de emissies te verwaar1ozen klein 
c.q. niet aanwezig. In calamiteltensltuaties worden emissies en 
verontreinigingen direct gesaneerd (zie tevens 6.5.1.1 ). 

Aantrekken van dieren 
Omdat het hier het storten van vers afval betreft, dat ten dele ult 
huishoudelijk afval bestaat, moet er van ult worden gegaan dat er een 
hoog voedselaanbod voor dieren is. Omdat het afval ook goed 
berelkbaar Is, zullen daarom grote aantallen meeuwen, kraaien en 
ratten worden aangetrokken. Het eventuele secundalre effect op de 
vegetatle in de omgeving, door eutrofiering van voedselarme gebieden, 
zal hierdoor groter zijn dan in de aanlegfase. Het is mogelljk om 
maatregelen te treffen tegen de aantrekking van dleren. Het meest 
afdoende in dlt opzlcht is het beperken van de bereikbaarheid van het 
afval. Dlt wordt gerealiseerd door het gestorte afval dagelljks at te 
dekken met grond en/of het stortfront af te schermen met een 
dradenconstructie. 
De kans op een negatieve be'invloeding van de fauna in de omgeving, 
bijvoorbeeld door predatie van meeuwen en kraalen in weidevogelge
bieden, is in deze fase eveneens groter dan in de aanlegfase. 
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Verstoring 
De effecten op de fauna ten gevolge van rustverstorlng tijdens de 
gebrulksfase komen overeen met de effecten tljdens de aanlegfase (zie 
paragraaf 6.5.1.2). 

6.5.2.2 Uitvoeringsalternatief 

De ecologische effecten van de gebrulksfase van het uitvoeringsalterna
tlef A komen overeen met de ettecten van het voorkeursalternatlef 
(paragraaf 6.5.1 ). 

6.5.2.3 Meest milieuvriendelijke alternatief 

6.5.3 

De ecologische effecten van de gebruiksfase voor het meest milieu
vriendelljke alternatief komen overeen met de effecten van hat 
voorkeursalternatief. Echter, door het dagelljks afdekken van het afval 
en door het afschermen van het stortfront zullen geen dleren warden 
aangetrokken. Daardoor wordt ook de verspreiding van zwerfvull 
verminderd en Is een negatleve be'invloedlng van de venvegetatles en 
weldevogels In de omgevlng uitgesloten. 

Gevolgen bij nazorg 

6.5.3. 1 Voorkeursalternatief 

6.5.3. 1. 1 Vegetatie 

Emissles via water. bodem en lucht 
Door de isolerende bovenafdlchting zullen tijdens de nazorgperiode 
geen emissies van stoffen via bodem, oppervlaktewater, en lucht 
optreden. Negatieve be'invloeding van vegetaties vindt hierdoor niet 
plaats. 

Grondwaterstandsdallng 
De effecten van de grondwaterstandsdallng komen overeen met die 
van de gebrulksfase. 

Compenserende maatregelen 
Een mogelijkheid om het ver11es van de thans op de locatie aanwezlge 
ecologische elementen te compenseren Is door de ontwlkkellng van 
bloemrljke droge graslanden, rulgten en jonge struwelen op (delen van) 
het afgewerkt start. 
Hlerdoor kunnen zich karakterlstieke plantesoorten en (plonier)vegeta
tles van voedselarme en voedselrijke droge milieus vestlgen. Deze 
situatie kan warden berelkt door verschlllende delen van het stort met 
een ulteenlopende trequentle te maalen; bljvoorbeeld sommlge delen 
jaartljks, andere eenmaal per twee jaar, weer andere om de drle tot vljf 
jaar. Het maalsel dlent te warden atgevoerd. 
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6.5.3. 1.2 Fauna 

Emissles via water. bodem en lucht 
Door de isolerende bovenafdlchtlng zullen tijdens de nazorgperiode 
geen emlssles van stoffen via bodem, oppervlaktewater en lucht 
optreden. Negatieve be'invloeding van fauna vlndt hlerdoor nlet plaats. 

Verstorlng 
Er treden geen ecologische effecten door verstoring (geluldsemissie's) 
op. 

Compenserende maatregelen 
De hierboven onder "Vegetatie" aangegeven maatregelen kunnen lelden 
tot het ontstaan van een rljke lnsektenfauna en vestlglng van vogel
soorten zoals grasmus, kneu en geelgors. 

6.5.3.2 Uitvoeringsalternatief A 

Ecologische effecten van de nazorgperiode van het ultvoeringsalterna
tlef A komen overeen met die van het voorkeursalternatief (zie 
paragraaf 6.5.3.1). 

6.5.3.3 Meest milieuvriendelijke alternatief 

Ecologische effecten van de nazorgperiode van het meest mllieuvrien
delijk alternatlef komen overeen met die van het voorkeursalternatief 
(zie paragraaf 6.5.3.1). 

6.5.4 Onderlinge vergelijking alternatieven voor milieu-effect 

6. 5.4. 1 Beoordelingscriteria alternatieven 

Als beoordelingscrlteria voor de alternatieven zljn gehanteerd: 
versnlpperlng de mate waarin de ecologische 

hoofdstructuur wordt doorsneden; 
vernietiging/aantasting de mate waarin zeldzame, 

heldemij 

kenmerkende en natuur1ijke 
levensgemeenschappen wordt 
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6.5.4.2 Vergelijking alternatieven 

De vergelijklng van de alternatieven is weergegeven In tabel 6.5-1. 

Tabel 6.5-1: Vergelijklng altematleven voor mllleu-aspect ecologie 

alternatief aanleg gebruik nazorg calamiteiten 

nul-alternatief - Enige veratoriug van - Aantasting van vegeta- - Geen naga- - Bij lakkage fo-
vogels (met name wulp) ties in voedselarme tieve be- lie tiidena ge-
an zoogdieren in vennen (eutrofiHring invloeding bruika aae geen 
naaste omgeving. door meeuwen). acologie verdere verbrei-

- Aantrekken van maeu- ding door be-
wen, kraaien en rat- heerrrmaatregelen. 
ten. 

- Predatie op weidevo-
gels door meeuwen en 
kraaien. 

- inige veratoring van 
vogels (met name wulp) 
en zoogdieren in naas-
te OllJ8eViug, 

- Optreden van zwerfvuil 
' 

Voorkeursalter- - Sparrenbos (2 ha) var- - Ale nulalternatief . - Ale nul- - Als nulalterna-
natief dwijnt. al terns- tief. 

- Ruige begroeiingen (10 tief. 
ha) verdwijnen. 

- Grasmus-territoria var-
dwijnen (ca. 15). 

- Enige veratoring van vo-
gels (met name wulp) en 
zoogdieren i.n OllJ8eving. 

Uitvoeringsal- - Als voorkeursalterns- - Ala nulalternatief. - Ala nul- - Als voorkeurs-
ternatief A tief. al terns- alternatief. 

tief. 

Meest milieu- - Als voorkeursalterna- - aantrekken dieren - Ala nul- - Als uitvoeringe-
vriendelijke tief. treedt niet op el terns- alternatief A. 
alternatief - verspreiding zwerfvuil tief. 

geringer 
- negatieve bernvloeding 

van vegetaties en 
weidevogela uitge-
aloten 

heldemij 
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6.6 Landschap, cultuurhistorie en belevlng 

6.6.1 lnleiding 

Bij de beschrljvlng van de gevolgen voor het landschap van de 
ultbrelding van de stortplaats Splnder Is relatlef de meeste aandacht 
besteed aan de nazorgfase. In tegenstelling tot aanleg- en gebrulksfase 
is de nazorgfase van een tijdsduur die in een gelljkwaardige verhou
dlng staat tot de tljdschaal van processen In het landschap. De 
gevolgen voor het landschap hangen vooral af van de vorm die het 
start krijgt. 

6.6.2 Gevolgen bij aanleg 

6.6.2.1 In/aiding 

Twee onderdelen van de aanlegactlvltelten hebben dlrecte landschappe
lljke gevolgen te weten het afgraven van Spinder II en het verplaatsen 
van de centrale voorzleningen vanuit het centrum van de stortplaats 
naar de oostzijde. 

6.6.2.2 Voorkeursalternatief 

Uitvoerlng van het voorkeursalternatlef betekent dat de landschappelljk 
ingepaste vorm van Splnder II wordt afgegraven. Het hlerbij vrljkomen
de afval wordt na aanbrengen van afdichtende lagen op Splnder I 
aangebracht. Spinder II verdwijnt langzaam ult het landschap. Daarvoor 
in de plaats wordt Spinder I opgehoogd. Door het verplaatsen van de 
leidingstraat wordt een extra beslag op de ruimte gelegd. Ook voor de 
inrichting van het C3-compartlment wordt extra ruimte ingenomen. De 
centrale voorzleningen zijn in het nulaltematief in het centrum van de 
stortlocatie gesltueerd. Verplaatslng naar de rand van het terrein 
betekent een extra tljdelljke vlsuele lnbreuk op het landschap. 

6.6.2.3 Uitvoeringsalternatief A 

Uitvoeringsaltematief A betekent dat Spinder II wordt afgegraven; In dlt 
geval wordt het vrijkomende afval alleen op Splnder Ill gestort. Splnder 
II verdwijnt tljdens de aanlegfase langzaam ult het landschap. Splnder 
I wordt In dlt alternatlef tljdens de aanlegfase alleen aan de oostzijde 
opgehoogd. Ook In dlt alternatlef wordt de leldlngstraat verplaatst. Dit 
heeft een extra ruimtebeslag tot gevolg. De verplaatslng van de 
centrale voorzleningen heeft een extra tijdelljke vlsuele inbreuk tot 
gevolg. 

6.6.2.4 Meest mllieuvriendelijk a/ternatiet 

De landschappelljke gevolgen van aanleg van het meest 
mllieuvriendelljk alternatief zijn gelljk aan die van het voorkeursaltema
tief (zie paragraaf 6.6.2.2). 

heidemlj 
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6.6.3 Gevolgen bij gebruik 

6.6.3.1 lnleiding 

Voor het landschap relevante aspect van gebruik van stortplaats 
Spinder Is het storten van afvalstoffen. De landschappelijke gevolgen 
zijn het groelen naar de elndvorm van het stort, de vlsuele hinder van 
aanwezigheid van centrale voorzieningen en van de aan- wezigheld van 
zwerfvuii. 

6.6.3.2 Voorkeursalternatief 

Bij gebruik van het stort volgens het voorkeursalternatief groelt het 
stort op termijn naar de voorgestelde eindvorm. Gedurende de 
gebruiksperlode zal op verschlllende plaatsen op het stort afval te zien 
zljn (zie figuur 6.6-1 en 6.6-2). Daarnaast zal in het landschap zwerfvuil 
te zlen zijn. Gedurende de gebruiksperiode zullen de centrale voorzle
nlngen vanult het omringende landschap zichtbaar zljn. 

6.6.3.3 Uitvoeringsalternatief A 

De gevolgen van gebruik volgens alternatlef A zljn gelljk dan die van 
het voorkeursalternatief, alleen de gebruiksperiode is korter. 

6. 6. 3.4 Meest milieuvriendelijk alternatief 

De gevolgen van gebruik blj het meest milieuvriendelijk alternatief zljn 
gelijk aan die van het voorkeursalternatlef, alleen de gebruiksperiode 
is korter. 

6.6.4 Gevolgen bij nazorg 

6. 6.4. 1 lnleiding 

In de nazorgfase is het rulmtelijk effect van de gerealiseerde stortplaats 
compleet. Het stort heeft in deze periode de ontworpen vorm 
gekregen. Het zal in deze periode een functie krijgen ten behoeve van 
de extensieve recreatie. Ott is voor wat betreft de landschappelijke 
gevolgen de belangrljkste fase. De duur van deze fase staat in een 
redelijke verhoudlng tot de tljdschaal van processen In het landschap. 
De ruimtelijke effecten voor de nazorgperlode zljn gevlsuallseerd In de 
flguren 6.6-3, 6.6-4 en 6.6-5. De locatles van de standplaatsen van de 
vlsualiserlngen zijn aangegeven in flguur 6.6-1. 

6. 6.4.2 Voorkeursalternatief 

De ulteindelljke vorm die het stort Spinder In de nazorgfase bereikt bij 
ultvoering van het voorkeursalternatlef heeft een duldelljk visueel
ruimtelijk effect in het landschap. Zowel In de grootte als in de vorm 
wijkt het stort sterk af van de meeste elementen in het landschap. Dlt 
betreft vooral agrarlsche elementen ult de eerste laag van het 

heldemij 
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landschap. De vormgevlng sluit echter wel aan bi] elementen ult de 
tweede laag van het landschap waartoe a.a. de hoogspannlngs
leidlngen en de toekomstige noordwesttangent behoren. In het 
voorkeursalternatief Is gekozen voor een vorm voor het totale start. 

6.6.4.3 Uitvoeringsalternatief A 

Stortplaats Spinder krijgt bij ultvoeringsalternatief A een tweesoortige 
vormgeving. Evenals In de referentlesltuatle heeft het noordelljk deel 
een geometrlsche vormgevlng die aanslult blj de tweede laag In het 
landschap. Het zuldelljk deel Is qua vorm meer aanslultend bl] 
elementen ult de eerste laag. Maar door de maat die het zuldelljk deel 
in dlt alternatlef heeft gekregen past het zuldelljk deel nlet echt blj de 
elementen ult de eerste laag. De vorm en de maat van het zuidelljk 
deel zijn In deze landschappelljke context nlet met elkaar In overeen
stemmlng. De totale vorm bij het ultvoeringsalternatief A heeft een 
duallteit In vormgevlng gekregen. Blj dlt altematlef ontstaan ultelndelijk 
grate hellende vlakken, die elgenlijk alleen neg als extensief wandelge
bied zljn te gebruiken. 

6. 6.4.4 Meest milieuvriendelijk alternatief 

De landschappelijke gevolgen in de nazorgfase van ultvoering van de 
ultbreidlng volgens het meest milieuvriendelijke alternatlef zijn gelljk aan 
de gevolgen van het voorkeursalternatief. 

6.6.5 Vergelijking alternatieven voor landschap 

6. 6.5. 1 lnleiding 

Op grond van vooraf bepaalde beoordellngscrlterla wordt in deze 
paragraaf een vergelljklng getrokken tussen de verschlllende alternatie
ven ten aanzien van het milieu-aspect landschap. 

6. 6. 5.2 Beoordelingscriteria alternatieven 

Bij vergelljking van de verschlllende alternatieven zijn de volgende 
beoordellngscriteria gebruikt: 
- Visueel-rulmtelijk effect; 
- Gebrulkswaarde blj elndbestemmlng; 
- Ruimtebeslag. 

heidemij 
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• uitgangssituatie 

• situatie in de nazorgf ase 

__.:z:::::::-:- . . - .. - . . 

figuur 6.6-4 

visualisering 
vanuit standplaats B 
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situatie = uit gangssituatie 

• situatie in de nazorgf ase met chroomdeponie en verlegde weg 

figuur 6.6-5 

visualisering 
vanuit standplaats C 

.-.-------------------------------he~emij---------------------------------1 



194 

In het onderstaande worden de beoordelingscriteria toegelicht. 

Vlsueel-rulmtelllk effect 
Bij bepaling van het visueel-ruimtelijk effect spelen de onderstaande 
factoren een rol. 
1. De mate waarin het stort als eenheid in de totaalvorm tot ultdrukking 

komt. 
2. De mate waarin de eindvorm aansluit bij elementen in het omringen

de landschap ult de eerste en tweede laag landschapselementen (zie 
paragraaf 4.6). 

3. De visuele hinder c.q. storing van acltlvltelten en voorzlenlngen, die 
het storten van afval met zich meebrengt, voor het omringende 
landschap.Gebruikswaarde bij eindbestemming 

Onder dit criterium wordt verstaan de mate waarin de eindvorm van 
het stort een bepaalde flexlbiliteit ten opzichte van toekomstige 
functie(s) in zich draagt. 

Rulmtebeslag 
Dit criterium betreft de hoeveelheid extra ruimte die het stort inneemt 
bij de verschlllende alternatleven. 

6. 6. 5. 3 Vergelijking alternatieven 

lnleldlng 
De verschlllende alternatieven worden eerst in tekst met elkaar 
vergeleken. Een samenvatting van de vergelljking wordt vervolgens in 
tabelvorm aangegeven (tabel 6.6-1). 
In de vergelijking van de verschiilende alternatieven wordt, voor het 
aspect landschap geen verschil gemaakt tussen het voorkeursalternatief 
en het meest milieuvriendelijk alternatief. Deze alternatieven komen ten 
aanzien van de eindvorm met elkaar overeen. 

Vlsueel-rulmtelilk effecten 
In visueel-ruimtelijk opzicht is het voorkeursalternatief hoger te 
waarderen dan het uitvoeringsalternatlef A. De vorm die het stort in het 
voorkeursalternatief krijgt is veel meer een eenheid dan bij uitvoerings
alternatief A. De noord- en zuidzijde hebben een gelijksoortige heldere 
geometrische vormgevlng. Het voorkeursalternatlef is dan ook ingepast 
ten opzichte van de elementen uit de tweede laag (zle paragraaf 4.6). 
De vorm van het stort volgens uitvoeringsalternatlef A slult wellswaar 
qua belljnlng aan op de elementen ult de eerste laag maar de schaal 
van de Spinder maakt dat het toch geen werkelijk element uit deze 
laag kan zljn. 
Voor wat betreft de negatleve effecten door het lnbrengen van storende 
elementen zoals zwerfvuil en installaties scoren beide alternatieven 
gelijkwaardig. Door de langere gebruiksperiode blj het voorkeursalterna
tlef zijn deze effecten dan wel langer aanwezlg. 

Gebrulkswaarde 
Het voorkeursalternatief bledt meer flexlblliteit ten opzichte van 
toekomstig gebrulk dan het ultvoeringsalternatief A. De gescheiden 
vlakken bleden mogelijkheden aan verschlllende functles. 

heidemij 
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Rulmtebeslag 
Het rulmtebeslag van de verschillende alternatleven is gelijk. 

Tabel 6.6-1: Vergelijklng alternatieven voor milieu-aspect landschap 

Alternatief Aanleg Gebruik Nazorg 

Nulal terna tief n.v.t. - zicht op atort en - negatieve waarde-
aventueel zwerf- ring door duali-
vuil geef t nega- teit in vol:fe-
tief aff act op be- ving. Aanal ting 
laving landachap bij eerate en 

- geen extra ruimte- tweede laag vail 
bealag landachapselemen-

ten 
- gebruikawaarde 

voor aindfunctie 
relatief laag 

Voorkeurealternatief - afgraven Spinder - zicht op atort en - poaitieve waarde-
II en ophoging eventueel zwerf- ring eindvorm door 
Spinder I zicht- vuil geeft nega- eenheid van vorm. 
baar tief effect op be- Aaneluiting bij 

laving landschap. twaede laag van 
Deze viauale bin- landachapaelamen-
der duurt langer ten 
dan bij nulalter- - gebruik.swaarde 
natiaf voor aindfunctie 

- zicht op centrale (zoale wandelge-
voorzieningen in bied) relatief 
pariode na 2008 hoog 
vormt extra tijde-
lijke visuele in-
breuk op landschap 

- extra ruimtebeslag 
door C3-comparti-
mant an leiding-
atraat 

Uitvoeringsaltarna- - af gravan Spindar - zie voorkeurs- - zia nulaltarnatief 
tief A II en opvulling altarnatief 

Spinder Ill zicht-
bear 

Meest milieuvriende- - zie voorkeurs- - zie voorkeurs- - zie voorkeurs-
lijk alternatief alternatief alternatief altsrnatief 

6.7 Geluid 

6.7.1 Gevolgen bij aanleg 

6. 7. 1. 1 Voorkeursalternatief 

Llgging ·50 dB(A) contour 
Bl] de aanleg wordt de geluldemlssie veroorzaakt door het bestaande 
transportverkeer van het aangevoerde afval, stortactlvltelten op de 
locatle Splnder Ill en de werkzaamheden lnzake afgravlng en herlnrlch
tlng van Splnder II. De geluldemlssles vlnden plaats In een perlode van 
circa 2 jaar. Op alle locatles zal sprake zljn van verhoglng van het 
geluldnlveau en bi] de waterzulverlng een aanzienlljke verhoglng ten 
opzlchte van het nulalternatlef ten gevolge van de ver1egde toevoerrou
te. Hierdoor overschrijdt aan de oostzljde de 50 dB(A) contour de 
terreingrens. De 40 dB(A) contour aan de oostzljde schulft verder op 
naar het oosten. Blj woning nr. 402 (bedrljfswonlng nabij waterzuive
rlng) wordt als gevolg van de stortactivltelten de geluldlmmlssie
normerlng van 50 dB(A) met 1dB(A) overschreden. De cumulatleve 
geluldbelastlng blj de wonlngen 402, 403 en 404 als gevolg van de 
stortactlviteiten, de AWAI, het wegverkeer op de A261, de stortgasin-
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stallatie en de verglstlngslnstallatie voor GFT -afval tezamen bedraagt 
respectievelljk 53, 52 en 51 dB(A). Overschrljdlng van de geluldnorm 
vindt hierbij plaats (zle tabel 6.7-1). 

Llgqing 40 dB(A) contour 
Tljdens de aanlegfase van het voorkeursalternatlef wordt In het landelijk 
gabled ten noorden van de locatie de geluldimmlssienormering van 40 
dB(A) overschreden. Het gebled beslaat ca. 40 hectare landelljk gebled. 
De geluidsemlsslecontouren voor de eerste en tweede fase van de 
aanlegperlode staan aangegeven In flguur 6.7-1 en flguur 6.7-2. 

Tabel 6.7-1: Geluldnlveaus voor de aanleg- en gebrulksfase van het 
voorkeursaltematief 

Hummer ga- Barak.end& galuidniveau in dB(A) dagparioda 
voalige ra-
atemming Voorlteuraaltarna- AWRI Cumulatiaf 

tiaf Spinder 

aanlag- rbruiks voor na A261 bij aan- bij ge-
fase asa (na renova- renova- legf ase bruiks-
(eind) 2008) tie tie Spinder fase 

(eind) Spinder 
na 2008 

400 36 31 32 22 36 39 37 
402 51 51 50 40 46 53 53 
403 49 50 50 40 47 52 52 
404 48 48 50 40 48 51 51 

6. 7. 1.2 Uitvoeringsalternatief A 

Voor uitvoerlngsalternatlef A komt de llgging van de geluidscontouren 
overeen met de geluldsltuatle blj het voorkeursalternatief. 

6. 7. 1. 3 Meest milieuvriendelijke alternatief 

Voor het meest mllieuvriendelijk alternatief komt de llgglng van de 
geluidcontouren overeen met de geluldsituatle blj het voorkeursalterna
tief. 

6.7.2 Gevolgen bij gebruik 

6. 7.2. 1 Voorkeursalternatief 

Llgglng 50 dB(A) contour 
De geluidbijdrage van de Splnder in deze perlode is bepaald op basis 
van de geluidemlssles van de diverse deelbronnen (vrachtverkeer, 
stortfronten, stortkades, groencomposterlng en het C3-compartiment). 
Uit de berekenlngsresultaten blljkt dat de geluldnlveaus vergelljkbare 
waarden hebben als bij de aanlegfase. Oeze geluldniveaus gelden voor 
de perlode tot 2008. In flguur 6.7-3 staan de geluldcontouren van de 
gebrulksfase tot 2008 weergegeven. De bedrljfswonlng behorende bij 
rekenpunt 402 (nabij de waterzulvering) blljft een geluldbelasting 
ondervlnden hoger dan de te hanteren geluldnorm van 50 dB(A). 
De cumulatieve geluldbelastlng bij de wonlngen 402, 403 en 404 
bedraagt resptlevelljk 53, 52 en 51 dB(A). Overschrljdlng van de 
geluldnorm vindt hlerblj plaats (zie tabel 6.7-1). Als maatregel Is het 
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plaatsen van een afschermlng langs de toevoerroute ter plaatse van 
deze woning aangegeven. 

Ugglng 40 dBCAl contour 
Het oppervlakte landelljk gabled ten noorden van de locatle dat door 
de 40 dB(A) contour wordt omvat, bedraagt ca. 20 hectare. Dlt is 
ongeveer de helft van de betreffende oppervlakte van de aanlegfase. 
Oorzaak hlervan is de verplaatslng van de stortactlvitelten in zuid
oostelljke rlchtlng, van Splnder Ill naar Splnder I. 

Voor de perlode na 2008 staan de geluldcontouren aangegeven In 
flguur 6.7-4 llgglng van deze geluldcontouren komt overeen met de 
llgglng van de contouren van de perlode v66r 2008. 

Geluldemlssles verglstingslnstallatie GFT -afval 
Geluldemlssles van de verglstingslnstallatle voor GFT-afval worden 
veroorzaakt door het transportverkeer van deze actlvltelt. Blj realiserlng 
van de verglstingsinstallatle zal het aantal transportbeweglngen per dag 
op de ontsluitingweg op lopen van 900 (transportverkeer Spinder) naar 
935. De llgging van de geluldlmmlsslecontouren zal hierdoor nauwelljks 
warden be'invloed. 

Sllbverbrandlnqslnstallatie 
Vanwege de onzekerheid over ultelndelljke locatlekeuze van de 
sllbverbrandlngslnstallatle Is de lnstallatle nlet meegenomen In de 
geluidberekeningen. 
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0 
0 
II) 
N 

+ • I l 11 

. . 
.J ' • • 

0 
0 .. 
N 

. . 
.• . 

0 
0 
N 
N 

0 
0 
0 
N 

0 
0 
Ill .. 

198 

8 

... 

0 
0 .. 
N 

D 
D 
N 
N 

0 
D 
D 
N 

D 
D 
Ill .. 
0 
0 
II) 

0 
0 .. 
D 
0 
N .. 
0 
0 
0 .. 
D 
0 
Ill 

D 
D 
II) 

0 
0 .. 
0 
0 
N 

z 
IJ.J 
t!l 

0 >-
:::> 
J: 

(!) 
er 
UJ 
cc 
::::> 
4 
u 

Q) 
Cl> 
~ 

~ 
1ii 
E 
Q) 
~ 

~ 
::I 

~ .... 
0 
g 
Q) 
(I) 

i c 
cu cu 
c: 
f!? 
::i 

~ 
0 
0 

"C 
:; 0 
ii) 0 
CJ 0 

0 ... 
..... 

I 

" ..... 
cO ..... .... ro 
::i ro ::I .c Cl u u: I.I) 

m 
(\J m 
(Il ..... 
l.O 
0 > 
0 0 
OJ c 

,..... 
'- C\J 
w 
E 
E 
:::> 
c: E 

.:.(. ::i 
t. ..... 
w ro 

;ii; CJ 

LU 
..J 

> _J 
0 

m x 
N 

U) 
c:c 
:::> :E 
LU 4 
t-f 0 
z er 
UJ UJ 
t!l t-z t-.... 0 

" UJ 
0 z t-
LIJ :r 
> u 
UJ t-f 
(!) a: 
0 .... 
4 C/) 
4 c 

" c 
~ 



0 
0 
IO 
N 

I Cl 
.. c ca•--c C CllC C 

ai- L--
.u >-aumm 
C •L>'a'O 
:I GI m D 0 0 

i :f •an 
• C U L L 
• Sli-> ~~ 
C :I L &I & D Q 
LCD•Le ..,..., 
•D..OJ:L't:I CC 
• L m u • a o a 
&lllUICIH-m UU 

+. 

•. :. I 

1111 

0 
0 ... 
N 

0 
0 
N 
N 

0 
0 
0 
N 

0 
0 
ID .. 

0 
0 
IO .. 

199 

0 
0 ... .. 

0 
0 
N .. 0 

0 
0 .. 

8 

0 
0 
ID 

0 
0 
IO 

0 
0 ... 

0 
0 ... 
N 

0 
0 
N 
N 

0 
0 
0 
N 

0 
0 ... 

0 
0 
N 

z 
w 
Cl 
>-
::::> ::x: 

Cl 
cc 
LIJ 
ID 
::::> 
4( 
u 

CD rn 
.12 
i5" 
'i 
E 
CD 

.:I:: 

3I ... 
::I 
Q) 
~ ... 
0 

~ 
CD rn 

~ 
CD c: 
a:s a:s 
c: 
~ 
::I 
0 c: 
0 
CJ 

::2 
:::J 0 

Ci5 0 
(!) C\I 0 

0 .... 
C,,j 

I ..... .... 
cC ...... ... 
:::J ftl 

::I ftl 

C> i:::. 

u:::: u 
Ill 

..... 
en 

C\J en 
a:i .... 
ID 
0 > 
0 0 
C1l c 

,..... 
'- C\J 
QI 
E 
E 
::J 
c E 
~ ::J 
'- .... 
QJ ftl 

::;i:; Cl 

LI.I 
..J 

> ...J 
0 

m x 
N 

Ill a: 
::::> x 
w 4( 
...... Cl z a: 
w LU 
Cl I-z I-... 0 

cc 
LIJ 
c 
z I-
w :I: 
> tJ 
LIJ ...... 
Cl a: c .... 
4( Ul 
4( 4( 

cc 4( 
::E 



200 

6. 7.2.2 Uitwerkingsalternatief A 

De figging van de geluidcontouren voor de gebrulksfase van ultvoe
rlngsaltematlef A komt overeen met de llgglng van de contouren blj het 
voorkeursaltematlef. 

6. 7.2.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 

6.7.3 

6.7.4 

De llgging van de geluidcontouren voor de gebrulksfase van het meest 
milleuvriendelljke altematief komt overeen met de llgglng van de 
contouren blj het voorkeursalternatlef. 

Gevolgen bij nazorg 

Tljdens de nazorgperlode zlJn geen geluldemlsslebronnen aanwezlg op 
de stortlocatle. Derhalve zal er geen geluidbljdrage van de stortlocatie 
naar de omgeving zljn in deze perlode. In daze periode wordt de 
geluidsituatle bepaald door de geluldemlssle van het wegverkeer op 
de A261, de AWAI Tllburg-Noord en de Verglstlngslnstallatle voor GFT
afval. De geluidsituatle tljdens de nazorgperiode Is gelijk voor de drie 
alternatieven (voorkeursalternatlef, ultvoerlngsalternatlef A en meest 
milleuvriendelljk alternatief). 

Vergelijking alternatieven voor geluid 

6. 7.4. 1 Beoordelingscriteria alternatieven 

Als beoordelingscriteria voor de alternatieven zijn gehanteerd de 
geluidnormen ult de Wet geluldhinder, te weten: 
1) streefwaarde van 50 dB(A) bij wonlngen; 
2) streefwaarde van 40 dB(A) voor landelijke omgevlng. 

6. 7.4.2 Vergelijking alternatieven 

De vergelijking van de alternatieven is weergegeven in tabel 6.7-2. 
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Tabel 6.7-2: Vergelljklng alternatieven voor milieu-aspect geluid 

Alternatief aanleg gabruik nazorg 

nulalternatief - niet van toepassing - geen overschrijding - geen geluids-
goluidnormering bij emissia's op voor-
woningan rend start maliga stortlocatie 
t . g.v. stortactivi-
teiten 

- door cumulatieve 
geluidbelaeting 
overschrijding ge-
luidnorm bij be-
drijfswoningen; na 
innovatie AWlll geen 
overschrijding meer 

voorkeursalternatief - ruimtebaslag 40 dB(A) - verschuiving 40 an - zia nulalternatief 
ca. 40 hectare lande- 50 dB(A) contour 
lijk gebied naar oosten tan 

- cumulatieve galuid- f avolga van var-
balasting bij be- egging toavoer-
drijf swoningan over- route 
schrijdt geluidnorm; - cumulati eve geluid-
extra geluidafacher- balasting bij be-
ming is voorzien dri jfswoningan 

overschrijdt ge-
luidnorm; extra 
geluidafscharming 
is voorzien 

- ruimtabeslag 40 
dB(A) contour ca. 
20 hectare lande-
lijk gebiad 

uitvoeringsalternatief - zie voorkeusalterna- - zie voorkeursalter- - zie nulalternatiaf 
tief natief 

maast milieuvriendelijk - zia voorkeursalter- - zie voorkeursalter- - zia nulalternatief 
alternatief natiaf natief 

6.8 Volksgezondheid en veiligheid 

6.8.1 Gevolgen bij aanleg 

6.8. 1. 1 Voorkeursalternatief 

lmmlssleconcentraties stof, vluchtlge componenten. geluid bii ontara
ving 
Tijdens de proefontgraving zijn geen gasconcentratles gemeten die een 
gezondheldsrlslco zouden kunnen opleveren voor het personeel (zle 
paragraaf 5.3.2.5) . De emlssle van vluchtlge componenten ult het afval 
in combinatie met ultverdunnlng door de bultenlucht blljkt dermate 
gering dat werknemers nlet kunnen worden blootgesteld aan concentra
ties van stoffen In de lucht, die nadelig zouden kunnen zljn voor de 
gezondheid. Stofontwlkkeling zou kunnen optreden bij droge weersom
standlgheden. Eenvoudige maatregelen In de vorm van afdekken met 
landbouwfolie of besproeien voorkomt blootstelling van werknemers aan 
stof. 
De geluidlmmlssieniveaus van ontgravingsmachines- en verdlchtingsma
chines en transportbeweglngen llggen op het nlveau van reeds 
bestaande stortactlvltelten op Splnder. Deze blootstelllngsnlveaus lelden 
niet tot negatleve gezondheidseffecten blj het personeel (zle paragraaf 
4.8 onderdeel gezondheldsrisico's personeel). 
Huldcontact met afval wordt voorkomen door persoonlljke bescher
mlngsmiddelen in de vorm van handschoenen en overall. In verband 
met de onbekendheid over aan te treffen afval wordt ult voorzorg een 
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velllgheldspakket aangehouden dat overeenkomt met een van de 
zwaardere velligheidsklassen blj bodemsanerlng. Hlerdoor warden 
gezondheldsrlslco's voor personeel tot een minimum beperkt. 

Yolksgezondheld en velllgheld reeds bestaande sto1tactlvitelten 
Tljdens de ontgraving gaan de bestaande stortactlvltelten normaal door. 
De gezondhelds- en veiligheldseffecten van deze actlvltelten komen 
overeen met die van de gebrulksfase van het nulalternatlef. Zle hlervoor 
paragraaf 4.8.1. 

6.8.1.2 Uitvoeringsalternatief A en meest milieuvriendelijk alternatief 

De gezondhelds- en velligheldseffecten van deze alternatleven tljdens 
de aanlegfase komen overeen met de betreffende effecten van het 
voorkeursalternatief. 

6.8.2 Gevolgen bij gebruik 

De gezondheids- en velllgheldseffecten van het voorkeursalternatief 
tljdens de gebruiksfase komen overeen met de betreffende effecten van 
de gebrulksfase van het nulalternatlef. Zle hlervoor paragraaf 4.8.1. Dit 
geldt ook voor het uitvoeringsalternatief A en het meest mllleuvriendelijk 
alternatief. 

6.8.3 Gevolgen bij nazorg 

De gezondheids- en velllgheldseffecten van het voorkeursalternatief 
tljdens de nazorgfase komen overeen met de betreffende effecten van 
de nazorgfase van het nulalternatief. Zle hlervoor paragraaf 4.8.2. Dit 
geldt ook voor het uitvoeringsalternatief A en het meest mllleuvriendellj
ke alternatief. 

6.8.4 Vergelijking alternatieven voor aspect volksgezondheid en 
veiligheid 

In tabel 6.8-1 is de vergelljklng van de alternatleven ten aanzien van 
het aspect volksgezondheld en veiligheld weergegeven. 

heldemij 
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Tabel 6.8-1: Vergelijking alternatieven voor milieu-aspect volksgezondheid en veiligheid 

Alternatief Aanleg Gebruik Nazorg Calamiteit 

Nulalternatiaf - Niet van toepassing - Geen gezondheidsrisico's - Door dichte bovenaf dich- - Bij lekltage folie tij-
voor omwonenden en pas- ting milieuhygienische dens gebruik geen be-
santen in directe omge- isolatie start dreiging drink.wate:cwin-
ving stort ten aanzien - Geen gezondheidsrisico's ning ale gevolg van mo-
van immissieniveaus in voor omwonenden en pas- ni t oring en i nterceptie 
grondwater, oppervlakte- santen in directe om- (sanering) 
water, lucht en van ge- geving 
luid - Geen gezondheidsrisico's 

- Geen bedreiging drink.- recreanten op afgedekt 
waterwi.nningen start 

- Geen aantrekking rattan - Geen bedraiging drink-
of insekten waterwiuningen (~onito-

- Overlast meeuwen kan ring an intarceptia) 
negatieve beinvloeding 
vormen voor zwemwater-
kwalitait Blauwe Meer 

- Geen verhoogd risico 
ten aanzien van ver-
keersveiligheid door 
transportvarkeer 

- Geen verhoogde gezond-
heidsrisico's personeel 

Voorkeursalternatief - Geen gezondheids- en - Zie nulalternatief - Zie nulalternatief - Zie nulalternatief 
veiligheidsrisico's 
voor personeel bij ont-
graving ten gevolge van 
beheers- en veilighe ids 
maatregelen 

Uitvoeringsaltarnatief A - Zie voorkeursalternatief - Zie nulalternatief - Zie nulalternatief - Zie nulalternatief 

Meest lllilieuvriendelijk - Zie voorkeursalternatief - Zie nulalternatief - Zie nulalternatief - Zie nulalternatief 
alternatief 
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6.9 Gevolgen voor het milieu met betrekking tot C3-
compartlment 

6.9.1 lnleiding 

Zoals In paragraaf 6.1 gesteld vormen de ultbreldlng van de stortplaats 
Splnder en de aanleg van het C3-compartlment tezamen een ge'inte
greerd plan. De effectbeschrljvlng heeft daarom ge'integreerd plaatsge
vonden. In deze paragraaf worden voor zover van belang de mllleu
effecten van het C3-compartlment afzonderf ljk beschreven. 

6.9.2 Varianten 

De van belang zljnde varlanten die voor de effectbeschrljvlng van het 
C3-compartiment van belang zljn, betreffen varlanten voor de ultvoe
rlngswijze van de controledralnage en voorzuivering van percolaat (zie 
paragraaf 5.3.12). 
De varianten ten aanzlen van ontslultlng/infrastructuur (zie paragraaf 
5.3.3), ultvoerlng (zie paragraaf 5.3.5), vormgevlng (paragraaf 5.3.6), 
stortmethodlek (paragraaf 5.3.7), bodembeschermende voorzlenlng 
(paragraaf 5.3.9), grondwatersanerlng (5.3.11) vormen onderdeel van de 
ge'integreerde planvormlng en hebben geen speclfleke betrekklng met 
het C3-compartlment. 

6.9.3 Bodem en grondwater 

6.9.3.1 Aanleg en gebruik 

Blj de aanlegfase treden geen em1ss1e van mllleuschadelijke stoffen 
naar het grondwater op. Dlt Is ook het geval blj de gebrulksfase tijdens 
normaal functioneren van de bodembeschermende voorzienlngen. De 
grondwaterkwantltelt wordt evenmin negatief be'invloed. 

6.9.3.2 Nazorg 

Tljdens de nazorgfase voorkomt de dichte bovenafdlchtlng lnflltratie van 
regenwater in het C3-compartiment, waardoor voorkomen wordt dat 
percolaat inflltreert naar het grondwater. Negatleve effecten op de 
grondwaterkwalltelt worden hlerdoor voorkomen. 

6.9.3.3 Ca/amiteitensituatie 

Onder een calamlteltensltuatle tljdens de gebrulksfase ten aanzlen van 
bodem en grondwater wordt verstaan het falen van de folle ender het 
stort als gevolg van een lekkage in de folle. In dlt geval treedt lnflltratle 
van percolaat op naar het grondwater. Het grondwater zal verontreinlgd 
raken met chroom afkomstlg ult leerafval en mogelljk andere zware 
metalen ult C3-afvalstoffen. Een lekkage van de folle zal gesignaleerd 
worden door de controledralnage gelegen ender de comblnatleafdlch
tlng. De ontstane grondwaterverontrelnlglng zal na slgnalerlng door 
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grondwatersanering worden verwijderd. Daze grondwatersanering zal 
plaatsvinden door: 
1. onttrekklng van grondwater ult de controledrainage; 
2. onttrekking van grondwater door middel van lnterceptiebronnen 

direct benedenstrooms het C3-compartlment. Blj deze vorm van 
grondwatersanering is er sprake van een blijvende grondwaterveront
relniging onder het start. Bij het aanbrengen van de bovenafdlchting 
zal de infiltratle van percolaat geleldelijk afnemen tot nul. Op langere 
termijn zal de grondwaterverontreinlglng door mlddel van de 
interceptiebronnen worden weggenomen. 

Door toepassing van bovengenoemde sanerlngsmaatregelen zal de 
grondwaterkwalltelt benedenstrooms het C3-compartiment nlet negatief 
worden be'invloed bij een lekkage. 

Oppervlaktewater 

6.9.4. 1 Aanleg 

Tijdens de aanleg van het C3-compartiment vlndt geen negatieve 
be'invloeding van de oppervlaktewaterkwalltelt plaats. 

6.9.4.2 Gebruik en nazorg 

Het C3-compartiment vormt een gesloten systeem, waarvan het 
percolaatwater na voorzuiverlng wordt afgevoerd naar de AWRI Tllburg 
Noord. Als gevolg van het gebrek aan speclfleke gegevens over de 
ultloogbaarheid van C3-afvalstoffen is de te verwachten percolaatcon
centratie niet nauwkeurig op voorhand aan te geven. De percolaatcon
centratie van het C3-afval wordt als een leemte In kennis beschouwd. 
Ten aanzlen van de voorzuivering van het percolaat zljn er twee 
varlanten mogelljk, te weten: 
1. anaerobe voorzuivering (voorafgegaan door flocculatie/coagulatie); 
2. anaerobe zuivering gevolg door hyperfiltratie. 
Bij de eerste variant zal het chroom en overige zware metalen worden 
geadsorbeerd door het flocculaat/coagulaat. De effluentconcentratle van 
het chroom en overige zware metalen wordt gereduceerd tot maximaal 
enkele mllligrammen per liter. Het sllb van de AWRI wordt hierdoor 
nagenoeg niet meer met chroom belast. 
Bij de tweede variant is de effluentconcentratie van het chroom en 
overlge zware metalen nog gerlnger waardoor de belasting van het sllb 
van de AWRI nag sterker beperkt wordt dan bl] de eerste variant. 
De vracht chroom en zware metalen komt terecht In het resldu van de 
voorzuiveringsstappen, te weten het flocculent/coagulent c.q. het 
extract van de hyperfiltratle (zle appendix 3.5 bljlage 3). 
Het ontvangende oppervlaktewater van de AWRI Tllburg Noord zal door 
de diverse zuiverlngsstappen niet belast worden met chroom, c.q. 
zware metalen. 
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6.9.5 Lucht 

6.9.5.1 Aanleg 

Tijdens de aanlegfase treden emissies van ultlaatgassen van bouwver
keer op. 
Deze emissies zijn te verwaar1ozen kleln ten opzlchte van andere 
luchtemlssles (bljv. wegverkeer A261 ). 

6.9.5.2 Gebruik 

De in deponle gezette sllbs, het wetblue afval en C3-afvalstoffen 
emltteren geen vluchtlge stoffen. Blj het storten van het leerafval vlndt 
een kortstondlge geuremlssie plaats. Deze geuremlssle geeft geen 
geurhinder in de dlrecte omgevlng. De enige luchtemissle wordt 
gevormd door het transportverkeer van de afvalstoffen. Het aanbod van 
afvalstoffen wordt geraamd op ca. 6800 m3 per jaar. Dlt komt neer op 
gemiddeld 2 a 3 vrachtwagens per werkdag. De emlssle van ultlaatgas
sen van deze verkeersstroom is te verwaar1ozen ten opzichte van de 
overige emissies van ultlaatgassen van verkeer in het studiegebled. 

6.9.5.3 Nazorg 

Tijdens de nazorgfase treden geen luchtemissles vanult het C3-
compartlment. 

6.9.6 Geluid 

6.9.6.1 Aanleg 

Tijdens de aanlegfase van het C3-compartiment treden geluidemissies 
op door het bouwverkeer. Deze geluldemlssies zijn te verwaar1ozen 
klein. 

6.9.6.2 Gebruik 

Tl]dens de gebrulksfase treden geluidemlssles op door transportver
keer en het storten van het afval. Gezlen de zeer geringe lntensltelt 
van het transportverkeer en het storten (2 a 3 vrachten per werkdag) 
zljn deze geluldemissles te verwaar1ozen. 

6.9.6.3 Nazorg 

Tijdens de nazorgfase treden geen geluidemlssles op. 
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6.9. 7 Ecologie 

6.9.7.1 Aanleg 

Tijdens de aanlegfase van het C3-compartlment verdwljnt een opper
vlakte van ca. 8 hectare areaal. Op dlt terrelngedeelte bevlnden zlch 
geen speclfieke natuurwaarden. 

6.9. 7.2 Gebruik 

Tijdens de gebruiksfase van het C3-compartiment vlnden geen 
negatieve effecten op de ecologie van het gebied plaats. Het te storten 
afval bevat geen organlsch verteerbaar materiaal. Meeuwen en 
ongedierte (ratten) warden hlerdoor nlet aangetrokken. 

6.9.7.3 Nazorg 

Tijdens de nazorgfase treden geen negatieve effecten op de ecologie 
op. 

6.9.8 Landschap, cultuurhistorie en beleving 

6.9.8.1 Aanleg 

Tljdens de aanlegfase zijn de aanlegactivltelten, te weten het aanbren
gen van de bodembeschermende voorzieningen, voor weggebruikers 
van de ontslultingsweg zichtbaar. 

6.9.8.2 Gebruik 

Tijdens de gebruiksfase is een ten dele opgevuid C3-compartiment 
voor weggebrulkers van de ontslultingsweg zlchtbaar. 

6.9.8.3 Nazorg 

6.9.9 

Tijdens de nazorgfase maakt het C3-compartiment onderdeel uit van 
de totale afgewerkte stortpiaats Spinder (zie paragraaf 6.6.4). 
Het C3-compartiment is nlet afzonder1ijk zichtbaar. 

Volksgezondheid en veiligheid 

6.9.9. 1 Aanleg 

Tijdens de aanlegfase van het C3-compartiment treden geen negatieve 
effecten voor de gezondheid en veiligheid op. 

heidemij 
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6.9.9.2 Gebruik 

Gezondheldseffecten lucht- en geluldemissles 
Tljdens de gebrulksfase treden geen emlssles van vluchtlge componen
ten afkomstlg van gestort afval op. Stofvorrnlng tljdens droge perioden 
wordt door maatregelen (afdekken of besproelen) voorkomen. Van 
belang zljnde geluldemlssles treden nlet op. 
Op basis hlervan kan warden gesteld dat gezondheldsrlsico's voor 
personeel en omwonenden nlet zullen optreden. 

Gezondheldseffecten grondwaterverontrelnlglng bl! lekkage folle 
Een grondwaterverontreiniglng als gevolg van een lekkage in de folle 
zal door de controledralnage warden gedetecteerd. Grondwatersanering 
zal plaatsvlnden. Hlerdoor zal de grondwaterkwalltelt benedenstrooms 
het C3-compartlment nlet negatlef warden be'invloed. Gezondheidsrisi
co's bij grondwaterwlnnlng door landbouw of partlculleren zullen 
hierdoor niet optreden. 

Verkeersvelllgheld 
Gezlen het gerlnge aantal vrachten per dag (2 a 3) wordt de verkeers
veillgheid op de ontslultlngsweg niet negatlef be"invloed. 

Aantrekken ongewenste dleren 
Aangezien het gestorte afval geen organisch verteerbare materlaal 
bevat, warden geen ongewenste dleren als meeuwen of ratten 
aangetrokken. 

6.9.9.3 Nazorg 

Door de dlchte bovenafdichtlng Is het C3-compartiment tljdens de 
nazorgfase mllieuhyglenisch ge"isoleerd van de omgeving. Gezondheids
rislco's treden derhalve niet op. 

heidemij 
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7 Vergelijking van de alternatieven 

7 .1 lnleiding 

Blj de vergelljking van de alternatieven Is In de eerste plaats een 
karakterisering gegeven van de huldlge sltuatle van het milieu en de 
daarln te verwachten autonome ontwikkellng. Deze karakterlsering Is in 
een overzlchtstabel beknopt weergegeven (zle In dlt hoofdstuk 
opgenomen tabellen) In dezelfde tabel zljn de de mllleu-effecten van 
de drie beschouwde alternatleven (voorkeursaltematlef, ultvoerlngsalter
natlef A en meest mllleuvrlendelljke altematlef) opgenomen waardoor 
per milieuaspect een goede vergelljklng mogelljk Is. Wear de mllleu
effecten nlet veranderen wordt volstaan met een aanduldlng daarvan. 
De gevolgen voor het milieu bij calamltelten worden afzonder11jk 
vermeld. 

7 .2 Overzichtstabel vergelljklng alternatleven ultbreiding 
capaciteit stortplaats Splnder 

De vergelljklng van de alternatleven Is aan de hand van de volgende 
tabellen weergegeven: 
- tabel 7.2-1: Bestaande toestand van het mllleu. In deze tabel wordt 

een karakterlsering van de huldige mllieukwallteit 
gegeven. Hlerblj zljn lnbegrepen de milieu-effecten van 
de gebrulksfase van het nulalternatlef. 

- tabel 7.2-2: Autonome ontwikkeling van het milieu. In deze tabel 
staat de autonome ontwlkkellng van de huldlge 
milleukwalitelt aangegeven. Deze beschrljvlng houdt 
tevens de beschrljving van de nazorgfase van het 
nulalternatief In. 

- tabel 7.2-3: Mllieu-effecten als gevolg van calamiteiten tijdens de 
gebrulksfase van het nulalternatlef. 

- tabel 7.2-4: Milleu-effecten van het voorkeursalternatlef, onderver
deeld naar aanlegfase, gebrulksfase, nazorgfase en 
calamlteltensltuatle. 

- tabel 7.2-5: Milleu-effecten van het ultvoeringsalternatief A, 
onderverdeeld In vier fasen. 

- tabel 7.2-6: Mllleu-effecten van het meest millewrlendelljke 
alternatlef, onderverdeeld In vier fasen. 

De tabellen 7 .2-1, 7.2-2 en 7.2-3 (mllleu-effecten gebrulkfase, nazorgfase 
en calamiteitensituatle nulalternatlef) vormen het referentlekader van de 
vergelljking. 

heldemij 
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Tabel 7.2-1: Bestaande toestand milieu (milieu-effecten gebruiksfase nulalternatief) 

Bodem- en grondwater IOppervlaktewater 

- slecht doorletende 
deklaag 0-10 m-mv. 
(matig fijn zand 
met lemige lagen). 

- eerate watervoe
rend pakket 10-50 
m-mv. (matig grof 
zand met grlndla
gen). 

- eerste scheidende 
laag 50-110 m.mv. 
(ltleilagen en 
fijne zanden). 

- tweede en derde 
watervoerend pak
ket 110-300 A 350 
m-mv. (grove, 
grindhoudende 
zanden, grind). 

- alechtdoorlatende 
basis op 300 A 
350 m-mv. 

- primaire horlzon
tale grondwater
strODingsrlchting 
op de locatie: 
noord-weatelijk1 
snelheid 10 tot 
70 m/ j. 

- aecundaire hori
zontale grondwa
teratr01lling: 
* ten westen van 

waterscheiding 
richting Donge. 

* ten ooaten van 
wateracheiding 
rlchting Zand
lei j. 

- freatische grond
waterstromings
anelheid 10 tot 30 
m/ j. 

- ligging waterschei
ding direct ten 
ooaten van Spinder 

- vert. neerwaartse 
grondwaterstro
mingesnelheid door 
deklaag ca. 0,3 m/j 

- stortlocatie geisoleerd 
t.o.v. omringend opper
vlaktewatersyateem; 
geen beinvloeding water
kwanti teit naar omlig
gend gebied. 

- percolaatafvoer via 
rlngleidingsysteem naar 
gemaal en AWRI. 

- belasting A'WRI met vuil
vracht percolaat. Vuil
vracht bedraagt 18.000 
IE/ jaar. 

- geplande voorzuivering 
percolaat vermindert 
belasting A'WRI. 

- geen negatieve beinvloe
ding oppervlaktewater
kwali tei t in omgeving 
met uitzondering van 
zoutvracht in effluent 
A'WRI. 

Lucht 

- regionale 
luchtkwaliteit 
goed 

- emieaies trans
portverkeer af
valstoffen te 
verwaarlozen 
t.o.v. emiesies 
wegverkeer A261. 

- geuremiesie door 
A'WRI, geur- en 
emaakstof f eribe
dri jven en ge
plande Vergis
tingsinstallatie 
GFT-afval 

- 98-percentiel
contour 1 geur
eenheid a.g.v. 
stortactiviteiten 
gelegen op 1000 
tot 1300 m van de 
stortlocatie. 
Woonbebouwing van 
enige omvang is 
binnen daze bere
kende contour 
niet gelegen. 

Geluid Ecologie 

- geen overschrijding •
geluidsnomering 

hos- en 
natuurgebieden 
ten noordoosten 
en oosten van 
locatie; A 261 
vormt ecologische 
barriere; bossen 
hebben geen na
tuurlijk karakter, 
aanplant. 

bij bedrijfswonin
gen bij stortloca
tie na innovatie 
A'WRI. 

- geluidemissie door 
AWRI en A 261 • 

- ca. 20 hectare lan
delijk gebied valt 
binnen 40 dB(A) 
contour stort. 

- heidevegetaties 
met zeldzame plan
tesoorten komen 
voor in studiege
bied. 

- vennen met natuur
waarden in etudie
gebied aanwezig 
(Leikeven en Plak
keven). Vennen 
kwetsbaar t.a.v. 
voedselverrijking. 

- studiegebied van 
grote waarde voor 
broedvogels. 

- studiegebied van 
relatief geringe 
waarde voor zoog
dieren. 

- eutrof iering van 
vennen en andere 
voedselarme gebie
den door pleiste
rende meeuwen (aan
tasting vegetaties) 

- predatie van eieren 
van weidevogels door 
meeuwen en kraaien. 

- aantrekken van meeu
wen en kraaien 

- enige verstoring 
door geluid van vo
gels (mn. wulp) en 
zoogdieren in naaste 
omgeving. 

- optreden van zwerf
vuil. 

heidemij 

Lands chap 

- gebied rond afvalberging 
opgebouwd uit grote variatie 
in ruimtebepalende elementen 
waarin inpassing stort moge
lijk is. 

- opbouw landschap uit 2 lagen: 
1) elementen agrarisch gebruik 

(verkavelingspatroon, bos
produktie). 

2) elementen verstedelijking 
en industrialisatie (hoog
spanningslijn, AWRI, stort, 
gasfabriek, vloeiveldan 
Tilburg-Noord, A 261). 

Veiligheid en volksgezondheid 

- geen veiligheids- en gezondheids
risico' s in directe omgeving c.q. 
op locatie zelf. 



Vervolg tabel 7.2-1 

Bodem- en grondwater 

- vert. neerwaart
se grondwaterstro
mingssnelheid door 
eerste stagnerende 
laag ca. 0,15 mf j. 

- industriHle groud
wateronttre'kkingen 
vinden plaats in 
tweede WVP; effec
ten op neerwaartse 
grondwaterstromings 
snelheid in de vorm 
van infiltratie 

- HG op locatie van 
10,5+NAP (zuid-oos
ten) tot 9,5+ NAP 
(noord-westen) 

- verminderde grond
wateraanvu1ling en
der stort; geen ef
fectan op grondwa
terstroming in om
geving. 

- grondwatarstandsda
ling in mngeving 
a.g.v. geohydrolo
gischa iaolatie vak 
1 en 2; Effecten 
op nat11\1%Waarden 
niet aanwezig. 

- grondwaterkwaliteit 
onder bergingsbas
sins /vooraialige 
vloeivalden en be
nedenetroomse daar
van negatief bein
vloed. 

- grondwaterkwaliteit 
onder Spinder nega
tief bei.nvloed. 
Geen benadenstroom
se verspreiding ge
constateerd; sta
biele geconstateerd 
stabiele situatie 
door waterdrainage. 

213 

heidemij 
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Tabel 7.2-2: Autonome ontwikkeling van het milieu (milieu-effecten nazorgfase nulalternatief) 

Bodem- en grondwater Oppervlaktewater Lucht Geluid Ecologie Lands chap Veiligheid en volksgezondheid 

- grondwaterhuishoud- - geen belangrijke veran- - geen verandering - geen geluidsef fec- - na afwerking stort - geen grote veranderingen in - geen veiligheids- en gezondheids-
kundige situatie deringen in oppervlakte- in regionale ten t.g.v. eindbe- geen negatieve ef- landschap; ontwikkeling van risico's in directe omgeving c.q. 
gelijk aan ge- waterhuishouding luchtkwaliteit. stemming locatie fecten op biotisch natuur- en lendschapswaarden. op locatie zelf. 
bruiksfase - daling CVZ en BZV in - emissies uitlaat- (extensieve recre- milieu. - mogelijke aanleg Noordwesttan-

- door bovenafdich- percolaat t.g.v. daling gassen bestem- atie) - compensatie van ver- gent (na 2000) aan zuidgrens 
ting geen perco- percentage organisch mingsverkeer te dwenen waardevolle stort. 
laatinfiltratie. materiaal in afval. verwaarlozen. ecologische elemen- - eindvorm bepaald door land-

- grondwaterkwaliteit - geen beinvloeding - geuremissie AWRI ten mogelijk door markfunctie Spinder III, hoog-
onder stort stabiel oppervlaktewater- en geur- en gerichte beheers- te 29 m+mv; Spinder I en II 

- benedenstro01DBe kwaliteit smaakstoffenbe- maatregelen. resp. 18 en 12 m+mv. 
verspreiding vuil- drijf gesaneerd. - eindvorm sluit aan bij zgn. 
tong voormalige - na aanbrengen bo- elementen uit aerate ~n twee-
vloeivelden/ber- venafdichting en de laag; dualiteit in vorm 
gingsbassins stortgasonttrek-

- door innovatie A'WRI king geen geur-
geen infiltratie emissie vanuit 
meer van tijdelijk stort. 
geborgen overstort-
water 

heidemij 
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Tabel 7.2-3: Milieu-effecten door calamiteiten gebruiksfase nulalternatief (zie paragraaf 5.2.3.10 voor saneringsmaatregelen) 

Bodem- en grondwater Oppervlaktewater Lucht Geluid Ecologie Landschap Veiligheid en volksgezondheid 

- grondwaterveront- - bij storing in perco- - tijdelijke stank.- - n.v . t. - geen negatieve ef- - n.v.t. - geen veiligheids- en gezondheids-
reiniging bij lek- laatzuivering buffering overlast in omge- fee ten. risico's in directe omgeving c.q. 
kage folie; veront- binnen onderafdichting. ving bij stagna- locatie zelf door preventie- en 
reiniging wordt tie stortgasont- saneringsmaatregelen. 
weggenomen door in- trekking c.q. 
terceptiebronnen. verwerking. 

heiclemij 
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Tabel 7.2-4: Milieu-ef fecten voorkeursalternatief 

Bodem- en grondwater 

Aanleg (ontgraving 
Spinder II) 
- afgraven bovengrond 

op Spinder II 
- ef fecten tijdelijke 

terreinontwatering 
nihil 

Gebruik 

Oppervlaktewater 

- geen kwantitatieve c.q. 
kwalitatieve effecten 

Lucht 

- luchtemissies 
ontgravingsmachi
nes te verwaarlo
zen 

- geuremissie ont
graving en her
storten te ver
waarlozen 

- geen emiesies 
dampen cq. gassen 
bij ontgraving 

- grondwaterstands
daling t.g.v. geo
hydrologische iso
latie vak 1 en 2; 
geen verdroginge
effecten 

- geen beinvloading opper-•
vlaktewaterkwantiteit 

emissies trans
portverkeer te 
verwaarlozen bij 
emiseies wegver
keer A 261 

- belasting AllRI door 
vuilvracht percolaat; 
voorzuivering zorgt voor 
geringe belasting. 

- geri.nge grondwater- •
standsdali.ng buiten 
locatie door inter
ceptie broJ1J1en; ge
ringe landbouwscha
de (lllalt. 3 hectare) 

geen negatieve beinvloe
ding oppervlaktewater
kwaliteit 

- stabiele situatie 
aanwezige grondwa
terverontrainigin
gen door tussenaf
dichtiug op Spinder 
I en nieuwe and.er 
Spinder II 

- varminderde grond
wa teraanvulling on
der start; geen ef
fecten op grondwa
terstroming in om
geving 

Nazorg 
- grondwaterhuiehoud

kundige situatie 
gelijk aan ge
bruikefase 

- door bovenafdich
ting geen perco
laa tinf il tratie 

- grondwaterkwaliteit 
ender start stabiel 

- geen belangrijke veran
deringen in oppervlakte
waterhuishouding 

- daling CZV en BZV in 
percolaat t.g.v. daling 
percentage organisch ma
teriaal in af val 

- geen negatieve beinvloe
ding oppervlaktewater
kwaliteit 

- lichte over
schri j ding 99,5 
perc§nt iel van 1 
ge/m t.g.v. 
etortactiviteiten 
bij eerste woon
bebouwing TU
burg-Noord 

- geen negatieve 
beinvloeding 
luchtkwaliteit 
na aanbrengen 
bovenafdichting. 

Geluid 

- normoverschrijding 
bij drie bedrijfs
woningen; afscher
mende maatregel bij 
toevoerroute voor
zien. 

- ca. 20 hectare lan
delijk gebied valt 
binnen 40 dB(A) 
contour start 

- zie aan1eg 

- geen negatieve 
geluid-effecten 
vanaf voormalige 
stortlocatie. 

heidemij 

Ecologie 

- sparrenbos (2 ha) 
verdwijnt 

- ruige begroeiingen 
(10 ha) verdwijnen 
grasmus-territoria 
verdwijnen (ca. 15) 

- enige geluidversto
ring voor vogels 
(wulp) en zoogdieren 
in directe omgeving 

- aantaeting vegeta
ties in voedeelarme 
vennen/eutrofiering 
door meeuwen 

- aantrekken meeuwen 
en kraaien 

- predatie op weide
vogels door meeuwen 
en kraaien 

- enige geluidversto
ring voor vogels 
(wulp) en zoogdieren 
in directe omgeving 

- optreden zwerfvuil 

- geen negatieve 
ef fecten 

Landschap 

- ontgraving Spinder II en opho
ging Spinder I voor weggebrui
kers ontsluitingsweg zicht
baar. 

- stortactiviteiten zichtbaar 
voor weggebruikers ontelui
tingsweg 

- eindvorm eluit aan bij zgn. 
elementen uit tweede laag 

- eindvorm vormt een eenheid 

Veiligheid en volksgezondheid 

- geen veiligheids- en gezondheids
risico' s voor omgeving c.q. op 
locatie zelf 

- geen veiligheids- en gezondheide
risico' s voor omgeving c.q. op 
locatie zelf 

- geen veiligheide- en gezondheide
risico' s voor omgeving c.q. op 
locatie zelf 
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Vervolg tabel 7.2-4 

Bodem- en grondwater Oppervlalttawater Lucht Geluid Ecologie Landschap Veiligheid en volksgezondheid 

Calamiteiten 
- grondwaterveront- - bij storing in perco- - tijdelijke stank- - n.v.t. - geen negatieve ef- - n.v.t. - geen veiligheids- en gezondheids-

reinifing bij lek- laatzuivering buffering overlast in omge- fee ten risico's voor omgeving c.q. op 
kage olie; binnen onderaf dichting ving bij stagna- locatie zelf door preventie en 
verontreiniging tie stortgasont- saneringsmaatregelen 
wordt weggenomen treldting- c.q. 
door sanerlng811Ulat- verwerking 
regelen (intercep-
tie) 

heidemij 
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Tabel 7.2-5: Hilieu-effecten uitvoeringsalternatief A 

Bodem- en grondwater IOppervlaktewater Lucht 

Aanl.eg (ontgraving 
Spinder II) 
- zie voorkeursalter

natief 

Gebruik 

- zie voorkeursalternatief l - zie voorkeursal
ternatief 

- zie voorkeursalter- 1- zie voorkeursalternatief 1- zie voorkeursal-
natief ternatief 

Nazorg 
- zie voorkeursalter- 1- zie voorkeursalternatiaf1- zie voorkeursal-

natief ternatief 

Calamiteiten 
- zie voorkeursalter

natief 

- zie voorkeursalternatief l - zie voorkeursal
ternatief 

Geluid Ecologie 

- zie voorkeursalter-1- zie voorkeursalter-
natief natief 

- zie voorkeursalter- 1- zie voorkeursalter-
natief natief 

- zie voorkeursalter- 1- zie voorkeursalter-
natief natief 

- n.v.t. - n . v . t. 

heidemij 

Landschap Veiligheid en volksgezondheid 

- zie voorkeursalternatief - zie voorkeursalternatief 

- zie voorkeursalternatief I - zie voorkeursalternatief 

- tweesoortige vormgeving1 noor-1- zie voorkeursalternatief 
delijk deel eluit aan bij zgn. 
elementen uit tweeds laag; 
zuidelijk deel eluit aan bij 
zgn. elementen uit aerate laag 

- geen eenheid van vorm 

- n.v.t. - zie voorkeursalternatief 
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Tabel 7.2-6: Milieu-effecten meest milieuvriendelijke alternatief 

Bodem- en grondwater Oppervlaktewater Lucht Geluid Ecologie Lands chap Veiligheid en volksgezondheid 

Aanleg 

- grondwaterstands- - zie voorkeursalternatief - zie voorkeursal- - zie voorkeursalter- - zie voorkeursalter- - zie voorkeursalternatief - zie voorkeursalternatief 
daling t.g.v. sane- ternatief natief natief 
ring vak 1 en 2; 

Gebruik 
- verbetering grond- - als uitvoeringsalterna- - zie voorkeursal- - zie voorkeursalter- - zie voorkeursalter- - zie voorkeursalternatief - zie voorkeursalternatief 

waterkwaliteit on- tief A echter geringere ternatief natief natief 
der Spinder II door belasting AWRI door dub-
grondwatereanering bele voorzuivering 

- grondwaterstands-
daling t.g.v. sane-
ring Spinder II 

- verminde rde grand-
wateraanvull ing on-
der start; geen ef-
fecten op grondwa-
terstroming in om-
geving 

Nazorg 
- zie voork.eursalter- - zie voorkeursalternatief - zie voorkeursal- - zie voorkeursalter- - zie voorkeursalter- - zie voorkeursalternatief - zie voorkeursalternatief 

natief ternatief natief natief 

Calamiteiten - zie voorkeursalternatief - zie voorkeursal- - n.v.t. - zie voorkeursalter- - n.v.t. - zie voorkeursalternatief 
- zie voorkeursalter- ternatief natief 

natief 

heidemij 
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7 .3 Overzlchtstabel mllleu-effecten C3-compartiment 

In tabel 7.3-1 zljn de mllleu-effecten van het C3-compartiment voor de 
aanleg-, gebrulks- en nazorgfase alsmede de calamlteltensituatle 
weergegeven. Als referentle horen de tabellen 7.2-1, 7.2-2 en 7.2-3 
(milleu-effecten nulaltematlef) blj tabel 7.3-1 . 

heldemlj 
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Tabel 7. 3-1: Hilieu-effecten C3-compartiment 

Bodem- en grondwater JOppervlaktewater Lucht 

Aanleg 
- Geen negatieve be

invloeding grond
waterkwanti tei t en 
-kwaliteit 

Gabruik 
- Geen negatieve be

l:nvloeding grond
waterkwanti tei t en 
-kwaliteit 

Nazorg 
- Geen infiltratie 

regenwater in com
partiment door 
dichte bovenafdich
ting 

- Gean n.agatieve be
invloeding frondwa
terkwantite t en 
-'k:waliteit 

Calamiteiten 
- Bij lekkage folie 

tijdens gebruiks
fase grondwaterver
ontreiniging met 
chro0111 en zware 
metalen onder c0111.
parti.ment 
Geen negatieve be
invloedi.ng grondva
terltwaliteit bene
denstrooms compar
timent ten gevolge 

- Geen negatieve beinvloe-•
ding oppervlaktewater
kwantiteit en -kwali-

Emissie uitlaat
gassen bouwver
keer ta verwaar
lozan klein teit 

- Nagenoeg geen belasting 
AWRI met chroom en even
tuele andare llicrovar
ontreinigingen als ge
volg van ank.ale c.q. 
dubbele voorzuivering 

- geen nagatieve beinvloe
ding oppervlaktewater
kwaliteit en -kwantiteit 

- Nagenoeg geen belaeting 
AWR.l met chroom sn even
tuele anders microver
ontreinigingen ale ga
volg van eultala c.q. 
dubbele voorzuivaring 

- Gean nagatiava beinvloa
cling oppervlaktevatar
kwali tait an -kwantiteit 

- K.ortstondige 
geuremissie bij 
storten leeraf
val; geen geur
hinder in directe 
omgeving 

- Geen emissie 
vluchtige compo
nenten 

- Emissie uitlaat
gassen transport
verkeer te ver
waarlozen 

- Stof smissie wordt 
voorkomen door 
behaersmaatrege
len (tijdig af
deltlten, besproei
en) 

- Geen lucht amis
sies vanuit com
partiment 

Geluid 

- Geluidemissies aan
leg activiteiten 
te verwaarlozen 
klein 

- Geluidemissie 
transportverkeer 
(2-3 vrachten per 
dag) te verwaarlo
zen l<l.ein 

- Geen geluidemis
sies van comparti
ment 

heidemij 

Ecologie 

- Verdwijnen 8 hecta
re areaal; geen ver
lies specifieke 
natuurwaarden 

- Geen negatieve ef
fecten op ecologie 

- Geen aantrekki.ng 
ongewenste dieren 

- Geen negatieve ef
fecten op ecologie 

Lands chap 

- zicht op aanlegactiviteiten 
door weggebruiker 

- Opvullen C3-c0111partiment voor 
weggebruikers zichtbaar 

- Compartiment vormt 
onderdeel totale af
gewerkte stortplaats 
Spinder 

Veiligheid en volksgezondheid 

- geen veiligheids- en gezondheids
risico 

- Geen veiligheids- en gezondheids
risico' s voor personeel en omwo
nenden 

- Geen veiligheids- en gezond
heidsrisico' s 
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Bodem- en grondwater Oppervlaktewater Lucht Geluid Ecologie Landschap Veiligheid en volksgezondheid 

van aanerings-maat-
regelen 

- Na aanbrengen bo-
venafdichting wor-
den door sanet:'inga-
maatregelen op tel:'-
mijn frondwaterver-
ontre nigingen weg-
genome:n 
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7 .4 Conclusles vergelljking alternatieven ultbreldlng capaci
teit stortplaats Spinder 

lnleldlng 
In deze paragraaf warden met betrekking tot de vergelijklng van 
alternatieven van de uitbreldlng stortplaats Splnder hoofdconclusles 
getrokken. De eindconclusles warden per mllleu-aspect verwoord. 

Bodem en qrondwater 
Blj het voorkeursaltematlef/uitvoeringsalternatlef A treedt ten opzlchte 
van het nulalternatlef een mllleuhyglenlsche verbeterlng op ten aanzlen 
van de grondwaterkwaliteit onder Spinder als gevolg van herinrlchtlng 
en een volledlg nleuwe onderafdlchtlng ender Splnder JI conform het 
ontwerp-Stortbesluit. 
Blj Splnder I treedt blj droge zomerperloden buiten werklngtredlng van 
de grondwaterdrainage op, waardoor percolaatwater lnflltreert naar het 
grondwater. Het aanbrengen van een nleuwe bodembeschermende 
voorzlening ender Spinder I Is technlsch/flnancleel nlet mogelijk. De 
nadellge mllleu-effecten van deze emissle naar het grondwater warden 
voorkomen door het zo spoedig mogelljk aanbrengen van een dlchte 
tussenafdichting op Splnder I, waardoor vertlcaal transport van 
regenwater In het start en extra percolaatvonnlng wordt voorkomen. 
Voor zover zlch grondwaterverontrelniglngen ender Splnder I in de 
toekomst zullen voordoen, warden deze "afgevangen" door de 
benedenstrooms gelegen lnterceptiebronnen. Deze interceptiebronnen 
zijn ook in het nulalternatief opgenomen. 

Bij het meest milieuvriendelljke alternatlef vindt blj de stortvakken 1 en 
2 een algehele sanerlng plaats door mlddel van ontgraving. Blj de 
overlge alternatieven warden de vakken 1 en 2 geohydrologisch 
ge"isoleerd. Voorts wordt blj het meest mllleuvrlendelljke alternatief een 
dubbele tussenafdlchting (folle en zandbentonlet) op Spinder I 
aangebracht. Bij Jekkage van de folie Is de omvang van een eventuele 
grondwaterverontrelniging dan geringer. 

Tijdens de nazorgfase voorkomt de dlchte bovenafdlchtlng lnfiltratle van 
regenwater In het stort en de vorming van extra percolaat. Percolaatin
filtratie naar het grondwater zal hlerdoor warden voorkomen. Deze 
sltuatie is voor alle alternatleven gelijk. 

Qppervlaktewater 
De stortlocatle Splnder is ge'isoleerd ten opzichte van het omringende 
oppervlaktewater. Percolaat wordt na zulverlng geloosd op het 
oppervlaktewater van de Zandlelj. 
Blj het nulaltematlef wordt het percolaat na voorzulverlng afgevoerd 
near de AWAI Tllburg-Noord. BIJ het voorkeursalternatlef en uitvoerlngs
altematief A vlndt eveneens een voorzulverlng van het percolaat pleats 
(fyslsch/chemlsche voorbehandeling gevolgd door anaerobe zulverlng). 
Door deze voorzuiverlng zal de AWAI aanzlenlljk minder warden belast 
met zware metalen en organlsche mlcroverontrelnlglngen. Ook de 
belastlng door C"Z>/ en B"Z>/ zal aanzlenlljk warden vermlnderd. 
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Bij het meest mllieuvriendelljk alternatief vindt een dubbele voorzuive
ring plaats (hyperfiltratie als extra zuiveringsstap). De belasting van de 
AWAI met CZ>/, BZ:V en zouten wordt hlercloor nag verder terugge
bracht. Percolaatvorminng tljdens de gebrulksfase wordt bij het meest 
mllieuvriendelljke alternatief extra teruggedrongen door het aanbrengen 
van een tljdelljke bovenafdlchtlng. 

Lucht 
Geuremissle op de locatie Splnder wordt veroorzaakt door de 
stortactiviteiten, te weten bij het stortbordes en het stortfront. De 
afgraving van Spinder II blijkt geen belangrijke geuremissie te 
veroorzaken. De geurcontouren van het nulalternatief, het voorkeursal
ternatief en ultvoeringsalternatief A verschillen qua afstand tot het start 
niet in belangrijke mate van elkaar. Binnen deze geurcontouren zijn 
twee woningen gelegen. Omvangrijke woonbebouwlng is niet gelegen 
blnnen deze geurcontouren. 
Bl] het meest milieuvriendelljk alternatief Is de veroorzaakte geuremls
sies geringer aangezien de fractie organisch materiaal in het aange
voerde huishoudelijke afval geringer is. Voorts warden geuremissies 
beperkt door het dagelijks afgedekken van het stortfront. 

Tijdens de nazorgperiode vindt geen geuremlssie plaats als gevolg van 
de dichte bovenafdichting en de actieve stortgasonttrekking. 

Geluid 
Bij het nulalternatief vindt overschrijding van de geluldnormerlng bij 
bedrijfswoningen direct ten oosten van de stortlocatie plaats. Als gevolg 
van de verlegging van de ontsluitingsweg vlndt blj het voorkeursalterna
tief, het ultvoerlngsalternatlef A en het meest mllleuvrlendelljk alternatief 
een verschuiving van de geluidcontouren plaats in zuid-oostelijke 
richting. Een afscherming van de ontsluitingsweg nabij de bedrijfswo
nlngen wordt aangebracht om de overschrijding van de geluidnorme
ring ongedaan te maken. 

Ecol ogle 
Bij de aanleg van het voorkeursalternatief, het ultvoeringsalternatief A 
en het meest milieuvriendelijke alternatief vlndt blotoopverlles plaats in 
de vorm van twee hectare sparrenbos (centrum stortlocatie). 

Bij het gebrulk van de stortplaats conform het nulalternatief, voorkeur
salternatief en ultvoeringsaltematief A warden meeuwen aangetrokken. 
Deze meeuwen veroorzaken eutrofiering van vegetaties In voedselarme 
vennen. De ultwerpselen van de meeuwen kunnen de zwemwaterkwali
teit In de recreatieplas het Blauwe Meer mogelijk negatief be"invloeden. 
Door het aanbrengen van draadconstructle wordt de overlast van 
meeuwen beperkt. 
De geluidemissle van de stortactiviteiten zorgen voor een geringe 
rustverstoring In het landelljk gebied ten noorden van de locatie. 

Door het nemen van beheersmaatregelen (kleiner stortfront, dagelljks 
afdekken) wordt bij het meest milieuvriendelijk altematief de negatieve 
overlast door meeuwen voorkomen. 
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Landschap 
Voor de tljdstermljn van de gebrulksfase van de beschouwde alternatle
ven zljn de stortactivltelten voor weggebruikers van de ontslultlngsweg 
zlchtbaar. 

De gekozen elndvorm van het nulalternatief en ultvoerlngsalternatief A 
kennen geen eenheid van vorm. De eindvorm van het voorkeursalterna
tlef en meest milleuvriendelljk altematlef hebben wel een eenheid van 
vorm. De eindvorm van deze alternatleven slult aan bij de zogenaamde 
regionale landschapselementen. 

Volksgezondhefd en velllqheld 
Tljdens de aanleg van het voorkeursaltematief, het ultvoerlngsaltematlef 
A en het meest mllieuvrlendelljk alternatlef Is er door het nemen van 
beheers- en velllgheldsmaatregelen tljdens de ontgravlng van Spinder 
II geen verhoogd gezondhelds- en/of velllgheldsrisico. 
Dit geldt ook voor de gebruiksfase van de altematleven. Bij de 
nazorgfase Is de gehele stortplaats mllleuhyglanlsch ge'isoleerd van de 
omgevlng door de dichte bovenafdlchting. Benedenstroomse grondwa
terwinnlngen lopen geen rlsico aangezien het grondwater direct 
benedenstrooms het stort perlodiek gecontroleerd wordt. In geval van 
constatering van grondwaterverontrelniglng vlndt sanerlng plaats. 

7 .5 Conclusies milieu-effecten C3-compartiment 

lnleldlnq 
In deze paragraaf worden met betrekklng tot mllleu-effecten van het 
C3-compartiment hoofdconclusies getrokken. De conclusies worden 
per milieu-aspect verwoord. 

Bodem- en grondwater 
Tljdens de gebrulks- en nazorgfase vlndt geen negatieve be'invloedlng 
van de grondwaterkwalltelt en -kwantlteit plaats. 
Gedurende de gebruiksfase zorgt de dubbele onderafdlchtlng voor 
bodembeschermlng; tljdens de nazorgfase vlndt bodembeschermlng 
plaats door de dlchte bovenafdichtlng. 
Blj lekkage van de folle tljdens de gebruiksfase (calamlteltensituatle) 
lnflltreert percolaat naar het grondwater. Door de controfedralnage en 
de benedenstroomse monitorlngsputten zal de grondwaterverontreini
glng geslgnaleerd worden. Door mlddel van grondwatersanering wordt 
de verontrelnlglng verwljderd. Een be'invloedlng van de beneden
stroomse grondwaterkwalitelt zal hlerdoor nlet plaatsvlnden. 

Oppervlaktewater 
Door de enkele danwel dubbele voorzulverlng van het percolaat van 
het C3-compartlment vlndt geen belastlng van de AWRI met zware 
metalen en eventuele andere mlcroverontrelnlglngen pleats. De C"ZV
en B"ZV-belastlng van de AWRI zal hlerdoor ook sterk worden beperkt. 
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.bY£b! 
Tljdens de gebruiksfase vlndt geen slgnifante geuremlssle plaats. 
Stofemlssle wordt voorkomen door beheersmaatregelen (tljdlg afdekken, 
kleln stortfront, besproeien tljdens droge perlode). 

Geluld 
De geluldemlssles tijdens de aanleg- en gebrulksfase zljn te verwaar1o
zen kleln. 

Ecol ogle 
Blj aanleg van het C3-compartlment verdwijnt 8 hectare areaal, dat nu 
ten dele als bergingsbassln fungeert. Er treedt geen ver11es van 
speclfleke natuurwaarden op. Tljdens de gebrulks- en nazorgfase treden 
geen negatleve effecten op de ecologle op. 

Landschap 
Tljdens de aanlegfase zijn de aanlegactivitelten voor de weggebrulkers 
van de ontsluitingsweg zlchtbaar. Tljdens de gebrulksfase is het 
langzaam opvullen van het C3-compartiment zichtbaar voor weggebrui
kers. In de nazorg is het C3-compartiment onderdeel van de totale 
afgewerkte stortplaats Spinder. 

Velliqheld en volksgezondheld 
Tljdens de gebrulksfase van het C3-compartiment zljn er geen 
verhoogde veiligheids- en/of gezondheidsrisico's voor het personeel 
en omwonenden. 
Stofemissie wordt voorkomen door beheersmaatregelen. Grondwater
wlnningen lopen geen rlslco aangezien het functloneren van de 
onderafdichting periodiek gecontroleerd wordt en in geval van lekkage 
grondwatersanering plaats vlndt. Tijdens de nazorgfase het C3-
compartiment is milieuhygienlsch ge·isoleerd door de dlchte bovenaf
dlchtlng. 
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8 Leemten in kennis en evaluatieprogramma 

8.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt een samenvattend overzlcht gegeven van de 
leemten in kennls en informatle die na analyse van de mllieu-effecten 
zljn overgebleven. Vervolgens wordt een concept opgesteld van een 
evaluatleprogramma ten behoeve van het monltoren van mogelljk 
optredende gevolgen voor het mllieu. In de diverse technlsche bljlagen 
staat een ultgebreld overzicht van de leemten In kennls en het 
evaluatleprogramma. Het overzicht van leemten In kennls en het 
evaluatleprogramma hebben zowel betrekklng op de ultbreldlng van de 
stortplaats Splnder als op de aanleg van de monodeponie. 

8.2 Leemten In kennis 

In onderstaande zljn de leemten in kennis per aspect beknopt 
weergegeven. 

Autonome ontwlkkellng/overige activltelten 
De GFT-verglstingsinstallatie is gebaseerd op 40.000 ton GFT-afval 
en 6000 ton papler per jaar. De mogelijkheld bestaat dat er een 
installatie wordt gerealiseerd van 52.000 ton GFT -afval per jaar. 

- De locatie voor een provinciale slibverbrandlngslnstallatie moet nog 
warden vastgesteld. Over de locatie ten aanzien van Splnder bestaat 
nu nag geen duidelijkheid. 

Atvalstoffenaanbod 
Over de samenstelllng van het C3-afval en de ultloglng ervan zljn geen 
specifleke gegevens bekend. Oak is er een gemls aan fundamentele 
kennis over de kwalltelt en kwantlteit van bedrijfsafvalstoffen. 

De resultaten van het onderzoek naar de terugwlnbaarheld van chroom 
ult leerschaafsel, ultgevoerd door het Centrum T.N.0. voor Leder- en 
Schoenen te Waalwijk, leiden nag nlet tot een operatlonele, flnancleel 
haalbare optle op termijn. Voor dlt MER is gebrulk gemaakt van 
deze lnformatle van T.N.0. Ult deze lnformatie blijkt dat terugwinning 
van chroom technlsch moellijk, maar wel mogelijk Is. Volgens de 
lnformatie zljn de kosten dermate hoog dat terugwinnlng van chroom 
economisch nlet haalbaar wordt geacht. Onderzoek Is nag nodig naar 
de werkelijke kosten, de afzetmogelljkheden en behandellngsmethoden. 

Naar de samenstelllng van bedrljfsafval vindt nag op provinclaal niveau 
onderzoek plaats. Via de Verordenlng Bedrljfsafvalstoffen zal hierover 
de komende jaren meer duldelijkheid ontstaan. 
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Bodem en qrondwater 
Bij de beschrljvlng van de huldlge sltuatle van het onderdeel bodem 
en grondwater zijn de volgende leemten In kennis geconstateerd: 
- de exacte kans op het falen van het functloneren van het monito

ringssysteem c.q. de interceptlebronnen en daarmee de kans dat het 
grondwater- en oppervlaktewatersysteem van het Leikeven negatief 
wordt be"invloed door grondwater verontreinigd door infiltrerend 
percolaat ender Spinder; 
verandering stromingspatroon vulltong van voormalige vloeivel
den/bergingsbassins door lnterceptlebronnen; 
kwallteitsgegevens van overdund percolatlewater van Spinder I, 
Splnder II en vakken 1 en 2; 
grondwaterstandswaamemlngen en stljghoogtewaarnemlngen In het 
eerste watervoerende pakket zijn beperkt; 
weinig lnformatie over de exacte verontrelnlging ender Spinder I en 
vakken 1 en 2, de elnddlepte van de grondwaterverontrelniging 
ender Splnder II en de verspreiding benedenstrooms Spinder I; 
de toestand en de aard van het afval in de vakken 1 en 2; 
de exacte hoogteligging van de onderkant van het afval (stortzool); 

- gegevens van het grondwaterstandsver1oop rand de vennen zijn 
beperkt. 

Qppervlaktewater 
- de invloed van de uitwerpselen van de door het start aangetrokken 

meeuwen op de zwemwaterkwallteit van de recreatieplas het Blauwe 
Meer is onbekend; 

- kwaliteltsgegevens over de samenstelling van het percolaat dat ult 
de afzonder1ijke delen van Spinder I en II afgevoerd wordt, ontbre
ken; 

- welnig speclfieke gegevens over uitloogbaarheid C3-afval; 
- gegevens omtrent de frequentie waarmee de bergingsbassinns van 

de AWRI In gebruik zljn geweest, en de hoeveelheld water die er in 
wordt opgeslagen; 

- het effect van de barging van regenwaterafvoer vanaf het industrie
gebied op het grondwater is niet bekend; 

- waterhuishoudlng en chemische waterkwaliteit van de vennen. 

Lucht 
- de mate en snelheid hiervan in het geval dat slechts een deel van 

het gestorte afval afbreekbaar organlsch materiaal betreft dat 
verspreid in het stort wordt verwerkt. In het MER is aangenomen dat 
dlt wel gebeurt als conservatieve benadering; 

- geurdrempels voor comblnaties van geurstoffen (In verband met 
versterking en/of verzwakklng van de geur van indivlduele geurcom
ponenten); 

- modelmatige berekening van geur1mmlssle op zeer korte afstand 
(enkele tientallen meters) van een stort. Met de huidige modelbereke
nlngen blijkt geurimmissieberekening op zeer korte afstand van het 
stort niet mogelijk; 

- de grootte van plekemissies van stankveroorzakende activltelten; 
- concentraties in het afgefakkelde stortgas en in het afgeblazen C02-

gas. 
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Geluid 
Ten aanzlen van de voorspelllng van de geluldeffecten zijn geen 
leemten In kennis geconstateerd. 

Landschap. cultuurhlstorle en beleving 
Bij bepaling van de elndbestemming is ultgegaan van een extensieve 
recreatieve gebrulksvorm. Deze bestemmlng Is verder nlet ultgewerkt. 
Eventuele consequentles van speclfieke gebrulksvormen komen noch 
In het ontwerp noch In de vlsuallsatles naar voren. 
Onzekerheid bestaat eveneens over het al dan niet doorgaan van de 
noordwest-tangent. Daarnaast is er nog onduldelljkheld over tracerlng 
en het profiel van deze weg. 
Het ontbreken van normen ten aanzien van de vlsueel ruimtelijke 
effecten bemoeilijkt de waarderlng van deze effecten. 

Ecoloqle 
Ten aanzlen van de voorspelllng van ecologlsche effecten bestaat een 
kennlsleemte betreffende de vegetatle van het Lelkeven en Plakkeven. 
Het Is niet bekend of de hier in 1975 waargenomen vegetatie nog in 
onveranderde vorm aanwezlg is. 

Volksgezondheld en velllgheld 
Bij de voorspelling van de effecten voor volksgezondheld en veiligheld 
zijn geen leemten in kennis geconstateerd. 

8.3 Concept evaluatieprogramma 

In onderstaande is per aspect een concept evaluatleprogramma 
opgesteld. Bij aspecten waarvoor een evaluatieprogramma niet 
noodzakelijk wordt geacht, wordt dlt beargumenteerd. 

Afvalstoffenaanbod 
- controle en registratle van aangeboden afval met betrekking tot 

hoeveelheid, samenstelling en reglstratievak, waar het afval gestort 
wordt. Door de controle en reglstratle worden de op dlt moment 
ontbrekende gegevens over de kwalitelt van het C3-afval en de 
fundamentele kennls over de kwallteit en kwantltelt van bedrijfsafval
stoffen ingevuld (zle paragraaf 8.2); 

- verzamelen van ultlooggegevens van specifieke afvalstoffen; 

Onderhoud en controle voorzienlngen 
- de op het terrain aangelegde voorzlenlngen worden regelmatig 

gecontroleerd op gebreken en afwijklngen. Voorts worden periodiek 
onderhoudsbeurten ultgevoerd. 

Bodem en grondwater 
- opname grondwaterstanden In peilbulzen direct benedenstrooms en 

bovenstrooms de stortlocatle alsmede In de wl]dere omgevlng van 
de stortlocatle, ondermeer nablj de vennen (vlermaal per jaar); 

- analyse grondwater In de monltoringsbulzen direct benedenstrooms 
de stortlocatle en de referentlebuizen bovenstrooms de stortlocatle 
(tweemaal per jaar). Analyse grondwater In extra monltoringsbuizen 
benedenstrooms monltoringssysteem en lnterceptlebronnen om 
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tunctioneren hiervan te controleren. Analyse grondwater In monlto
rinngsbuizen benedenstrooms vuiltong voormallge vloeivelden/ber
gingsbassins; 

- analyse percolaatwater stortplaats en monodeponle (eenmaal per 
maand); 

- analyse water ult controledrainage (tweemaal per jaar) ; 
- periodleke controle werklng geohydrologlsche isolatle vak 1 en 2; 
- controle op kllnk van het gestorte afval; 
- controle op zetting van de ondergrond. 

Opoervlaktewater 
- controle van de afvoer- en bergingscapacltelt van het systeem In een 

periode van extreme neerslag; 
- analyse water ult ringsloot (tweemaal per jaar); 
- na het aanbrengen van de bovenafdlchting jaar11jkse bemonsterlng 

van het afstromend hemelwater. 

Lucht 
- geurmetlngen c.q. -waarnemingen op en rand de locatie tljdens 

gebruik; 
- bodemluchtmetingen in de bovenlaag van het start tijdens de 

exploltatie en bij de elndbestemming om na te gaan of en zoja in 
welke mate stortgasproduktie optreedt (eenmaal In de vier jaar); 

- controle op de aanwezigheld van gasvormige stoffen op de locatie 
met behulp van gasopsporingsapparatuur (eenmaal per jaar); 

- bemonstering afgefakkelde stortgas en analyse daarvan op organi
sche mlcroverontreinlglngen. 

Geluid 
In het kader van het monitoringsprogramma zal de geluidbelasting voor 
de woningen 400 t/m 404 periodiek worden gemeten. Tevens zal een 
geluidmeting in het landelijk gebied ten noorden van de stortlocatie 
periodiek warden uitgevoerd. 

Ecologie 
Tijdens de aanlegfase en de gebruiksfase zal de mate van over1ast 
door de eventuele aantrekking van dleren (meeuwen, kraaien en ratten) 
warden vastgesteld met als doel eventuele corrlgerende maatregelen 
toe te passen. 
De effecten van bronnering op de opbrengst van gewassen worden 
bepaald door vergelijking met de ultgangssltuatie. Een commissie 
(zogenaamde landbouwschadecommissle) zal eventuele schade vast 
stellen. De methodiek die daarblj wordt gehanteerd, wordt door de 
commissie nader bepaald. 

Landschap 
Effecten op het landschap zljn voorspeld aan de hand van beeldstu
dles. Beeld-studles geven voldoende lnzlcht In de landschappelljke 
consequenties van de alternatieven. Gezien de betrouwbaarheid van de 
gebruikte effectmethode is het landschapsaspect nlet van belang voor 
de evaluatieprogramma. 
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Volksgezondheld en velligheld 
Ten aanzlen van het aspect volksgezondheld en velllgheld Is het rlsico 
van grondwaterverontrelnlglng als gevolg van lekkage van de folle in 
relatle tot benedenstroomse grondwaterwlnnlngen van belang. Dlt 
aspect Is reeds In de onderdelen bodem- en grondwater opgenomen. 
Evaluatle ten aanzlen van gezondheldsrlslco's voor het woon- en 
leefmilieu Is opgnomen blj de onderdelen lucht en geluld. 
Gezondheldsrisico's voor het personeel op de stortplaats worden 
geevalueerd door perlodleke medlsche keurlngen. 
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9 UJst van begrippen en afkortlngen 

Voor llteratuur en de begrlppenlljst wordt verwezen naar de diverse 
technlsche bljlagen. 
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