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1 

INLEIDING 

Het Samenwerkingsverband Twente te Ootmarsum wil een composterings
inrichting voor GFT 1 realiseren met een capaciteit van 50.000 a 
60.000 ton per jaar. Deze zal gerealiseerd warden binnen het stort
gedeelte van de afvalverwerkingslokatie Boeldershoek te Hengelo 
(Overij ssel). 
De oprichting van een composteringsinstallatie met een capaciteit van 
meer dan 25.000 ton per jaar is een m.e.r.-plichtige activiteit. De 
m.e.r.-plicht is gekoppeld aan de vergunningverlening ingevolge de 
Afvalstoffenwet (AW). 

Per brief van 12 september 1991 (zie bijlage 1) hebben wij de Commissie · 
voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) gevraagd te adviseren'over de 
te geven richtlijnen inzake de inhoud van het door het 
Samenwerkingsverband Twente op te stellen milieu-
ef f ectrapport (MER). Met de openbare bekendmaking (zie bijlage 2) is de 
m.e.r.-procedure formeel van start gegaan. 

Bij het opstellen van deze richtlijnen is gebruik gemaakt van een 
advies van de m.e.r.-commissie. 
Het genoemde advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie 
voor de m.e.r. De samenstelling van deze werkgroep is gegeven in 
bij lage 3. 

Aan de ingekomen reacties is in dit advies voor de richtlijnen aandacht 
geschonken (zie bijlage 4). 

1 Groente-, fruit- en tuinafval 
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1. SAMENVATTING 

1.1. Probleemstelling en doel. 
In het MER voor de campasteringsinstallatie Boeldershaek maet het dael 
van de vaargenamen activiteit duidelijk warden aangegeven. Vear wat 
betreft de prableemstelling meet warden uitgegaan van het landelijk 
beleid gefarmuleerd in het NMP-plus en het Tweede Provinciale Afval
staffenplan van Overijssel (PAP II), alsmede het pravinciale milieu
beleidsplan 1991-1994. 

In het MER dient duidelijk te warden vermeld ten behoeve van welke 
besluiten het wordt apgesteld en de status (hardheid) van genomen 
besluiten en beleidsvoornemens die randvoorwaarden stellen vaar de te 
nemen besluiten. 

1.2. De vaorgenomen activiteit en de alternatieven 
In het MER maeten de voorgenamen activiteit en de redelijkerwijs in 
beschauwing te nemen alternatieven warden uitgewerkt vaar zover deze 
relevant zijn voor de besluitvarming. 
Het MER dient een globale vergelijking op milieu-aspecten te geven van 
verschillende composteringssystemen. Een gedetailleerde vergelijking 
van verschillende compasteringssystemen met alle mogelijke varianten 
zal wellicht van de initiatiefnemer een grate inspanning vergen en de 
overzichtelijkheid van het MER niet ten goede komen. Over de 
vergelijking aan verschillende campasteringssystemen is recent 
materiaal beschikbaar, waar indien gewenst naar verwezen kan warden. 
Vervalgens dient in het MER een beschrijving en onderbouwing van de 
systeemkeuze en het gekazen proces te warden gegeven. 
Bij de beschrijving van de vaorgenomen activiteit dient te warden in
gegaan op: 

aanvoer en overslag van GFT; 
apslag, voorbehandeling en intern transport; 
composteringsproces; 
afscheiding en opslag; 
afvoer en afzet van het eindprodukt. 

In het MER dient aandacht besteed te warden aan de optimale grootte van 
de installatie in relatie tot de transportafstanden van bet te 
composteren GFT enerzijds, en de milieu-effecten van de installatie en 
de bedijfsvoering anderzijds. Hierbij kan niet zonder meer uitgegaan 
warden van het inzamelgebied van het Samenwerkingsverband Twente. 
(Welke rol spe~0 1t de installatie in bet kader van de noor0~~.i5'~e 
samenwerking in het N.A.0.?) 
Tevens dient in het MER aandacht te warden besteed aan de iokatie
aspecten, de bedrijfsvoering en controle en eventuele bedrijfsstoringen 
en calamiteitcu. 
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1.3. Het nulalternatief behandelt de situatie waarbij de aanleg van de 
composteringsinrichting op Boeldershoek achterwege blijft, maar waarb: 
de lokatie zich zal ontwikkelen ander invloed van reeds gaande of 
voorgenomen activiteiten (autaname ontwikkelingen). 
Daarnaast dient in het MER aandacht te warden besteed aan inrichtings-· 
alternatieven en het alternatief waarbij de best bestaande mogelijkhe
den ter bescherming van h~t milieu worden Loegepast. het meest milieu-. 
vriendelijke alternatief. Dit alternatief is een combinatie van in
richtings-, gebruiks- en beheersaspecten in combinatie met aanvullende 
milieubeschermende maatregelen. 

1.4 . In het MER moet de bestaande toestand van het milieu, waarbij 
inbegrepen de te verwachten antwikkeling van dat milieu, warden 
beschreven op basis van abiotische, biotische en landschappelijke 
kenmerken. 

Voor de beschr ijving van de gevolgen voor het milieu die in ieder geva : 
de aandacht verdienen, wordt verwezen naar de paragrafen 6.2 tot en me · 
6.4. Gedeputeerde staten achten de gevolgen ten aanzien van de volgendc 
aspecten van primair belang: luchtverontreiniging; belasting van bodem 
grand- en oppervlaktewater en geluidhinder. 

De verschillen in de gevolgen vaor het milieu van de beschouwde 
alternatieven moeten duidelijk warden gepresenteerd. 

1.5 . Het MER zal inzicht moeten verschaffen in resterende leemten in kennis 
en in de huidige onzekerheden. De vastgestelde leemten in kennis en 
informatie kunnen warden gezien als onderwerpen van voortgaande studie. 
In een later stadium dient door ons een evaluatieprogramma te warden 
opgesteld van de daadwerkelijk optredende gevolgen voor het milieu. In 
dit programma warden de vastgestelde leemten in kennis en informatie 
betrokken. 

1.6 De kern van alle haafdonderdelen van het MER zal duidelijk en over
zichtelijk maeten warden samengevat. Het MER zelf moet goed leesbaar 
zijn en bruikbaar zijn om een zo breed magelijk publiek voldoende in
zicht te verschaffen in de probleemstelling, het dael en de gevalgen 
voor het milieu van de alternatieven en varianten. Gestreefd moet 
worden naar een MER van maximaal 50 pagina's. 
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PROBLEEMSTELLING EN DOEL 

Artikel 4lj, lid 1, onder a van de Yabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van hetgeen met de 
voorgenomen activiteit wordt beoogd." 

Bij de probleemstelling dient te warden uitgegaan van de volgende 
beleidsnota's: 
- van het landelijk beleid geformuleerd in het NMP(+) en het 

Ontwerp-Tienjarenprogramma Afval 1992-2002; 
- het Tweede provinciaal afvalstoffenplan 1986-1992 van Overijssel; 
- het Onderzoek optimalisering gescheiden afvalinzameling Samen-

werkingsverband Twente. 

Aangegeven dient te warden of het ingezamelde GFT-afval in ziJn geheel 
wordt gecomposteerd dan wel dat er eerst nog een verdere scheiding 
plaatsvindt. Indien er verdere scheiding voorafgaand aan de 
compostering plaatsvindt, dient de hiervoor te gebruiken techniek te 
warden beschreven. Ook dient aangegeven te warden op welke wijze de 
afgescheiden restfracties verder verwerkt warden. 

Blijkens de startnotitie zal er alleen GFT worden gecomposteerd. Is 
deze constatering juist en zo ja wat is de reden om af te zien van 
compostering van andere organische afvalstoffen zoals agrarisch afval 
en plantsoenafval? 

In het MER moet warden aangegeven hoe de capaciteit van de inrichting 
tijdig aangepast kan warden aan de reele ontwikkeling van het GFT
aanbod. 
Aangegeven wordt daarbij hoe de gescheiden huisvuilinzameling in het 
verzorgingsgebied zich naar verwachting zal ontwikkelen en hoe hiermee 
met de geplande composteerinrichting rekening wordt gehouden. 

2.5. In het MER moet worden aangegeven welke (milieu-)overwegingen bij de 
lokatiekeuze een rol hebben gespeeld. Ook dient in het MER te warden 
aangegeven welke andere activiteiten op de lokatie plaats zullen 
vinden. 
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TE NEMEN EN GENOMEN BESLUITEN 

Artikel 4lj, lid 1, onder c van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een aanduiding van de besluiten bij de 
voorbereiding waarvan het milieu-effectrapport wordt gemaakt, en een 
overzicht van de eerder genomen besluiten van overheidsorganen, die 
betrakldng hebb~n up de voorgenomen acti vi tei t; en de beschreven 
alternatieven." 

3.1. In het MER dient te warden vermeld ten behoeve van welke verdere 
besluiten het MER is opgesteld en kan worden gebruikt en door welke 
overheidsinstantie(s) deze besluiten zullen worden genomen. Tevens moet 
warden beschreven volgens welke procedure en welk tijdsplan dit 
geschiedt. 

3.2. Evenzeer dient te worden aangegeven welke besluiten verder moeten 
warden genomen om oprichting van de composteringsinrichting en de bij
behorende werken mogelijk te maken. 

3.3. Vermeld dient te warden welke reeds genomen overheidsbesluiten en welke 
openbaar gemaakte beleidsvoornemens beperkingen kunnen opleggen of 
randvoorwaarden kunnen stellen aan de betreffende besluiten waarvoor 
het MER is opgesteld, dit onder vermelding van de status van deze 
besluiten. 
Om te kunnen bepalen welke randvoorwaarden of beleidsindicaties gelden 
voor de vaststelling van het bestemmingsplan, dient in het MER daarom 
aandacht te worden besteed aan de volgende beleidsvoornemens en docu
menten: 

De relevante wetgeving terzake (Afvalstoffenwet, Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren, Yet geluidhinder, Wet bodembescherming, Hinder
wet, Wet op de ruimtelijke ordening, etc.); 
Documenten die randvoorwaarden stellen aan het te nemen besluit (de 
geactualiseerde voortgangsrapportage Tweede Provinciale 
Afvalstoffenplan Overijssel 1986-1992, Provinciaal milieubeleidsplan 
1991-1994, de vigerende streek- en bestemmingsplannen, ontwerp-AMvB 
kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen, Indicatieve 
Meerjarenprogramma's Milieubeheer (IMP's), etc.). 

3.4. Welke toetJingscriteria zijn verder nog van betekenis, zoals algemeen 
geaccepteerde milieunormen, streefwa.arden, richtlijnen, kengetallen 
(bijvoorbeeld zoneringen) en uitgangapunten van het milieubeleid? 
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VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artikel 4lj, lid 1, onder b van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de voorgenomen 
activiteit en van de wijze waarop zij zal worden uitgevoerd, alsmede 
van de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen 
te worden genomen ". 

4 .1. Algemeen. 

2 

In het MER dienen de voorgenomen activiteit en de redelijkerwijs in 
beschouwing te nemen alternatieven te warden beschreven en uitgewerkt, 
voor zover deze relevant zijn voor de besluitvorming. 
Bij brief van 14 oktober 1991 heeft het Samenwerkingsverband Twente ons 
medegedeeld dat, in afwijking van het gestelde in de startnotitie, het 
Samenwerkingsverband zich nog niet heeft uitgesproken voor ~~n bepaald 
composteringssysteem. Volgens het dagelijks bestuur van het 
Samenwerkingsverband dienen twee aerobe composteringssystemen (het 
"ophopensysteem" en het "tunnelsysteem") en het anaerobe 
composteringsysteem op gelijkwaardige wijze in het MER behandeld te 
warden. 

De keuze van de nader in beschouwing genomen alternatieven dient in het 
MER te warden gemotiveerd, alsook het selectieproces waaruit het 
eventuele voorkeursalternatief (uitvoeringswijze en mitigerende 
maatregelen) naar voren is gekomen. Bij deze motivering verdienen 
vooral de milieu-aspecten de aandacht. De voorgenomen activiteit is de 
keuze van de initiatiefnemer uit (elementen van) de verschillende 
alternatieven. 

Gezien bovengenoemde brief van het Samenwerkingsverband dient het MER 
een vergelijking te bevatten van verschillende composteringssystemen. 
Indien deze systemen met alle mogelijke varianten naast elkaar en met 
dezelfde mate van detail moeten warden uitgewerkt, zal dit een 
aanzienlijke inspanning van de initiatiefnemer vergen en de overzichte
lijkheid van het MER niet ten goede komen. 
Wij stelllen daarom voor om in het MER eerst een globale vergelijking 
op milieu-aspecten van de genoemde systemen uit te voeren2 om 
vervolgens het systeem dat de voorkeur heeft verder tot in detail uit 
te werken. 

Gedeputeerde staten w1Jzen in dit verband op een recente vergelijking 
van verschillende systemen in het rapport "Conversietechnieken voor 
GFT-afval", NOH-Novem/RIVM 1991 en het naar aanleiding van dit 
onderzoek verschenen artikel in Energie en Milieutechnolgie, nr. 10, 
oktober 1991. 

BROD9201021 
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4.2. Systeemkeuze. 

4.3. 

4. 3 .1. 

3 

De verschillende systemen (aeraab en anaeraab en binnen de aerabe sys 
temen bet "ophopensysteem" en het "tunnelsysteem") dienen ten aanzien 
van de valgende milieu-aspecten met elkaar te warden vergeleken: 
- C0 2-emissies 3

; 

- emissies naar lucht (geur, ammaniak en S-verbindingen); 
- emissies na~r waL~r; 
- energiebalans; 

kwaliteit en afzetbaarheid van het eindprodukt; 
- eventueel kan het aspect arbeidsamstandigheden in de vergelijking 

warden betrokken. 
Mede op basis van deze vergelijking dient een onderbouwing van het 
gekozen proces te warden gegeven. 

Het voornemen. 

6_lge!!!e~n. 

Het MER dient een duidelijke beschrijving van het gekozen systeem en 
praces te bevatten. 
De omvang van de milieubelasting en de effectiviteit van de milieu
maatregelen dienen zoveel mogelijk met verifieerbare gegevens onder
bouwd te warden. 
In het MER moet warden aangegeven wat de capaciteit van de geplande 
composteringsinrichting is. Met betrekking tot deze capaciteit dienen 
de volgende aspecten te warden behandeld: 
- de optimale grootte van de installatie in relatie tot de transport

af standen van het te composteren GFT enerzijds, en de milieu-effecte 
van de installatie op de omgeving en de bedrijfsvaering anderzijds. 
Hierbij kan niet zonder meer warden uitgegaan van de grenzen van het 
inzamelgebied aan het samenwerkingsgebied Twente. (Yelke rol speelt 
de installatie in het kader van de noordelijke samenwerking in het 
N.A.0.?) 

- de mogelijkheid tot en de wijze van latere uitbreiding/opschaling; 
- de omvang van de benodigde capaciteit voor het composteren van GFT-01 

grand van het huidige aanbod binnen het samenwerkingsgebied mede in 
relatie tot het te verwachten aanbod op de langere termijn c.q. mede 
in relatie tot compostering van afval uit overige Overijsselse 
samenwerkingsgebieden. 

Bij de bedrijfsfase kunnen de volgende aspecten warden onderscheiden: 
- aanvoer en overslag van GFT, met A~udacht voor acceptatieaspectcn en 

verkeers- en transportaspecten; 
- opslag, voorbehandeling en intern transport; 
- composteringsproces; 

afscheiding en opslag; 
- afvaer en afzet van het eindprodukt; 
- bedrijfsvoering en controle. 

De co2-emissie bij anaeroob composteren is lager dan bij aeroob 
composteren. Het energieverbruik van anaeroob composteren is echter 
hoger en bij de energieproduktie met behulp van biogas vindt er ook 
CO~-emissie plaats. Het is gewenst dit laatste aspect ook te betrekken 
b · J een be chouwing over de CO?- prcduktie bij de V'e rs hillende 
systemen. - -
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Op deze aspecten wordt in de volgende paragrafen nader ingegaan. 

Verwacht kan worden dat milieu-aspecten van het composteringsproces en 
die van het de overige activiteiten op de voorgenomen lokatie een 
cumulatief effect hebben. In dat verband dienen van die activiteiten en 
van die waarvan duidelijk is dat ze op afzienbare termijn gerealiseerd 
warden, de voor de beoordeling van het cumulatieve effect relevante 
gegevens te worden verstrekt. 

4.3.2.1. Acceptatie. 
Bij de aanvoer en opslag van GFT dienen de volgende aspecten behandeld 
te worden: 
- eisen gesteld aan de wijze en de frequentie van inzameling; 
- de wijze waarop de continuiteit in de aanvoer (in de verschillende 

jaargetijden) wordt gegarandeerd; 
- de wijze waarop en de frequentie waarmee het te composteren materiaal 

wordt aangevoerd; 
- de wijze van tussentijdse overslag van te composteren materiaal, 

plaats, en de totale tijd die is gemoeid met transport; 
- gemiddelde, maximum- en minimumprognose van de hoeveelheden te 

verwerken GFT per jaar op korte en op lange termijn (minimaal 
10 jaar); fluctuaties en onzekerheden in de voorspellingen; 

- mogelijke andere in de toekomst te verwerken afvalstoffen; 
- de plaats en wijze van lossen; 
- de wijze van controle en registratie van de kwaliteit van het te 

composteren materiaal; 
- de milieuhygi~nlsche en verwerkingstechnische criteria welke aan het 

acceptatiebeleid ten grondslag liggen en de wijze van opslag en 
doorvaer van niet-geaccepteerd afval; 

- de bij het acceptatiebeleid beharende kwaliteitscriteria; 
- de emissiebeperkende maatregelen die (kunnen) warden genamen bij 

aanvoer en apslag. 

4.3.2.2. Verkeer en transport. 
De volgende aspecten dienen bij de beschrijving in het MER betrokken te 
warden: 
- de vervaersstramen naar de composteringsinstallatie als gevolg van de 

aan- en afvoer van afvalstoffen en pradukten; 
- het aandeel in het totale verkeer op aan- en afvoerwegen; 
- eventuele verkee;7stechn.ische oroblemen; 
- de parkeer-/r.ange~r-/aanleg-, wacht- en manoeuvreerruimten voor 

transportmiddelen die bij de installatie aanwezig zijn of worden 
aangelegd; 

- voorzieningen die getroffen warden om te voorkomen dat bij de aan- en 
afvoer bodem, (grond)water en lucht worden verontreinigd; 

- de bedrijfsschoonmaakprocedure voor transportmiddelen en maatregelen 
welke in dit kader eventueel kunnen warden genomen ter beperking van 
de milieu-overlast. 

BROD9201021 
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Qp~l~g~ yoQrheharrd~lin& ~n_igt~rrr 1r~n§.PQr1. 
Aan de volgende aspecten dient aandacht te worden besteed: 

de omvang van de opslagcapaciteit voor te composteren afval (o.a. m1 
het oog op de bedrijfszekerheid; de mogelijkheid om piekbelasting, 
storingen en perioden van onderhoud op te vangen); 
de verblijftijd van het afval in de opslag (gemiddelde-, minimum- e~ 

maximumprognose) voord~t h8L naa~ de composteringsinstallatie wordt 
overgebracht; 
de wijze van geheel of gedeeltelijke overkapping van de opslag; 

- het (eventueel) gebruik en aard van toeslagstoffen, de wijze en 
plaats van menging met het GFT-afval; 

- de wijze en plaats waarop het verkleinen van grof afval plaatsvindt; 
- de wijze waarop het intern transport is ingericht; 
- beschrijving van de emissies van geur, ammoniak en stof bij opslag, 

verkleinen, mengen en transport naar de installatie; 
- de wijze waarop het aantrekken van ongewenste dieren wordt 

tegengegaan. 

4.3.4.1. Algemeen 
Geef in de volgende onderdelen, waar mogelijk, een onderbouwing vanuit 
praktijkgegevens. 
- de situering van de composteringshal en de nacompostering en de bij

behorende voorzieningen; 
de voorzieningen en de faciliteiten die worden aangelegd ten behoeve 
van het composteringsproces; 
de massabalansen, in ieder geval voor droge stof, water, lucht en 
stikstofverbindingen voor het totale composteringsproces, inclusief 
water- en luchtzuivering. Specificeer deze massabalansen per onder
deel; 
het volumegewicht (kg ds/m3 ) van de materialen voor en na bewerking. 

In het MER dient duidelijk te warden aangegeven met welke composteer
tij d men zal gaan werken en hoe kritisch de daadwerkelijke composteer
tijd is voor de procesvoering en de produktkwaliteit (dit in relatie 
tot biologische processen, die onder andere kunnen leiden tot stank- en 
vochtontwikkeling, tijdens de opslag van de compost). Ook dient te 
warden aangegeven of de opzet van het proces en de beoogde capaciteit 
ruimte laat om de composteertijd te vari~ren als de produktkwaliteit 
dat wenselijk maakt. De volgende aspecten uorden daarbij besch~even: 

4.3.4.2. Composteringsaspecten. 
- het composteringsproces (o.a. mengverbouding te composteren afval/

/toeslagstoffen); 
- minimale verblijftijd van bet te composteren afval; 
- mogelijkheid om de verblijftijd van bet te composteren afval te 

verlengen indien bet produkt nog niet rijp genoeg is; 
- metbode van narijping en daarbij gekozen condities; 

BROD9201021 
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stofconcentratie) (luchtaspecten alleen in geval van aerobe 
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de gevoeligheid ten aanzien van weersomstandigheden (vorst, e.d.) en 
variaties in samenstelling, kwaliteit en hoeveelheid composteerbaar 
afval; 

- de gevolgen voor het composteringsproces indien ander dan GFT-afval 
wordt meegenomen; 

De volgende aspecten hebben specifiek betrekking op aerobe 
composteringssystemen: 
- wijze van beluchten en de daarbij benodigde capaciteit; 
- de kans op het ontstaan van lokale anaerobie door heterogeniteit in 

de compost. 

4.3.4.3. Lucht. 

4.3.4.4 

- de uitworp van luchtverontreinigende stoffen (stikstofoxyden, C02 , 

NH 3 , S-verbindingen, stof en geur) die wordt verwacht via de proces
installaties, bij de verbranding van biogas (bij keuze voor anaerobe 
compostering), bij op- en overslag onder normale omstandigheden en in 
geval van calamiteiten; 
geef met behulp van een stikstofbalans aan welk gedeelte van de in 
het organisch afval aanwezige stikstof in de compost behouden blijft, 
welk gedeelte als gevolg van de compostering in de lucht komt en welk 
gedeelte in het afvalwater terecht komt, welk gedeelte van de in de 
proceslucht aanwezige stikstofverbindingen via het 
luchtbehandelingssysteem wordt afgevangen en welk gedeelte naar de 
lucht wordt ge~mitteerd; vindt er tijdens een eventuele narijping ook 
emissie van stikstofverbindingen plaats; 

- maatregelen/voorzieningen die getroffen warden om de mate van uitworp 
van luchtverontreinigende stoffen te beperken en te controleren; 

- de minimale/maximale restemissies; 
de capaciteit van de reinigingsinstallatie(s) en de wiJze van 
controle van de werking. Hierbij dient speciaal aandacht te warden 
geschonken aan situaties, waarbij het composteringsproces, om welke 
reden dan ook, stagneert. 

Waterbehandeling. 
- de samenstelling en concentraties (gemiddeld, piekconcentraties, 

schommelingen) van afvalwaterstromen bij normale bedrijfsomstandig
heden, het opstarten van de installatie, en bij eventuele storingen; 

- het drainagesysteem voor de opvang, recirculatie en afvoer van 
percolatie- en proceswater dat vrijkomt bij de opslag en tijdens hel 
composteringsproces; 
voorzieningen welke warden getroffen bij opslag, ~versl~g en anderc · 
zins om uitworpen naar de bodem en het grondwater te voorkomen dan 
wel te beperken; 

- voorzieningen voor condensafvoer vanuit de composteringsafgassen; 
- voorzieningen voor percolaat Conder andere door neerslagoverschot 

indien onoverdekt) uit de compostopslag; 
- voorzieningen welke warden getroffen om verontreiniging van 

hemelwater te voorkomen; 
- de kwantiteiten en kwaliteiten van deelstromen afvalwater, de 

behandeling en de wijze van lazing daarvan; 
- de waterzuivering (dimensionering, monitoring, reststoffen) en de 

mogelijkheid om de afgassen via de waterzuivering te behandelen; 
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- de N-belasting (te specificeren naar ammoniak en nitraat) waarmee 
uiteindelijk de gemeentelijke rwzi belast wordt, in relatie tot de 
huidige N-belasting van deze rwzi. 

4.3.4.5. Geluidsaspecten. 

4. 3. 5. 

4. 3. 6. 

4.3. 7. 

- de emissie-relevante bronsterktes van continue en incidentele 
geluidbronnen in grate lijnen en de spectraalverdeling daarvan (aan
en afvoer, voor- ~u nabewcLking, luch~behandeling en de verder te 
voorziene installaties en apparatuur); 
voorzieningen ter beperking van de emissies van geluid en trillingen 
(inpandigheid, geluiddempers, e.d.); 

- de cumulatieve geluidseffecten van de totale (te) voorziene 
activiteiten binnen de huidige zonering. 
tijden waarop de verschillende onderdelen in bedrijf zullen zijn 
('s avonds/'s nachts, zon- en feestdagen)?; 

- tijdstippen waarop aan- en afvoer plaatsvindt. 

Afscheiding en opslag. 
- de wijze van afscheiding; 
- de effectiviteit van de afscheiding bij verschillende varianten (met 

een vochtpercentage >45% kan het bijvoorbeeld voorkomen dat compost
deel tj es conglomereren); 

- de maatregelen ter voorkoming van stofhinder tijdens het overslaan en 
uitzeven; 

- de verwachte geuremissie en de te nemen maatregelen; 
- de bestemming van het uitgezeefde materiaal; 
- de wijze van compostopslag; 
- de wijze waarop afstromen van afvalwater en emissies van stankstoffen 

naar de lucht warden voorkomen; 
- de buffercapaciteit van de compostopslag. 

Afvoer en afzet van eindprodukt. 
- de samenstelling van het eindprodukt; hierbij dient ingegaan te 

warden op de kwaliteitseisen voor compost, zoals die warden gesteld 
in ontwerp-AMvB 
"kwaliteit en gebruik overige meststoffen"; 
andere bewerkingen van de compost; bijvoorbeeld ontijzeren, afzeven 
van fracties, mengen met andere (mest)stoffen); 

- de wijze waarop en frequentie waarmee de kwaliteit wordt 
gecontroleerd en de criteria hiervoor; 

- wijze van afvoer en infrastructuur. 
- de afzetmogelijkheden en waarborging daan•an; 
- niet verkoopbar.e, respectievel.ijk afge~~eurde eindprodukten; 
- wijze van controle op he"i: eindprodukt: welke zijn de te controleren 

aspecten en bij welke frequentie? 

Lokatie-aspecten. 
- aanduiding van de vormgeving en hoogte van de installaties, alsmede 

de inpassing van het complex in de omgeving van de locatie eventueel 
met situatieschetsen; 

- mogelijke conflicten met ander gebruik op het terrein. Beperkt de 
aanwezigheid van een composteringsinstallatie andere gebruiksmoge
lijkheden in de directe nabijheid, en andersom, is er ander gebruik 
dat de aanwezigheid van een composteringsinstallatie beperkt? 

- stabiliteit van de bodem in verband met eventuele zetting. 
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4. 4.2. 
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Bedrijfsvoering en controle. 
- er dient een beschrijving te warden gegeven van de bedrijfsvoering 

bij een normaal in werking zijnde installatie, in geval van mogelijke 
stagnaties en bij die situaties waarin onderhoud en reparaties warden 
uitgevoerd; ook problemen in de opstartfase dienen hier te warden 

_behandeld; 
op welke wijze is de interne milieuzorg binnen het bedrijf 
georganiseerd (milieuzorgsysteem of hiermee ve~gelijkbaar systeem)? 
In hoeverre zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken met 
betrekking tot de milieuzorg vastgelegd? 
aangegeven dient te warden op welke wijze de metingen (monitoring) in 
het proces en van daadwerkelijke uitworpen van de gerealiseerde 
installaties zullen plaatsvinden (onder normale en bijzondere 
bedrijfsomstandigheden) en hoe zonodig op de wijze van bedrijfs
voering zal warden teruggekoppeld. 

Tevens dient aandacht te warden besteed aan: 
- effecten die (kunnen) optreden bij opstarten en uit bedrijf nemen van 

(delen van) de installatie (zoals bijv. het biofilter); 
- aard, frequentie en tijdsduur van de diverse typen storingen die 

mogelijk kunnen optreden (onder vermelding van de resulterende 
uitworp in ruimte en tijd); procedure die wordt gevolgd bij 
storingen; 

- inzicht moet warden gegeven in de maatregelen die warden getroffen 
indien onderdelen van het verwerkingssysteem langer buiten gebruik 
zijn dan gedurende normaal onderhoud c.q. in het geval van het 
volledig stagneren van de verwerking; in een noodplan dient in hoofd
lijnen te warden aangegeven welke maatregelen warden genomen en welke 
de consequenties (kunnen) zijn bij uitval van milieuvoorziening (en) 
en in het bijzonder de luchtzuivering; 

- in hoeverre bestaat gevaar voor brand of explosies. 

Nulalternatief. 
Het nulalternatief behandelt de situatie waarbij de aanleg van de 
composteringsinrichting op Boeldershoek achterwege blijft, maar waarbij 
de locatie zich zal ontwikkelen onder invloed van reeds bestaande of 
voorgenomen activiteiten (autonome ontwikkelingen). 

Inrichtingsalternatieven. 
Voor de keuzemogelijkheden met betrekking tot de varianten wordt in de 
eerste plaats gedacht aan: 
- het lossen van ingangsmateriaal, methoden van opslag hiervan en 

methoden van opslag van de compost, ruede in verband met geurhinder; 
- geschikte technieken voor het afscheiden van niet te composteren 

elementen en metalen uit het afval. 

Daarnaast dient, in het geval van aerobe compostering, aandacht te 
warden besteed aan de methode van beluchting van de composterende massa 
(met name de keuze tussen aanzuigen of doorblazen van de lucht; 
eventuele luchtrecirculatie) in relatie tot: 
- de beheersing van de gasvormige emissies (inclusief geur) van de 

inrichting; 
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- het in de composteerhal optredende arbeidsmilieu, met name voor 
gevallen van storingen en reparaties; 

- de beheersbaarheid van het proces. 
Van belang hierbij zijn de zuiveringsmethoden van afgassen (met name d· 
keuze voor een open respectievelijk gesloten biofilter, met of zonder 
wasinstallatie) en het eventuele ontstaan van afvalwater bij de lucht
zuivering. 

Meest milieuvriendelijke alternatief. 

Artikel 4lj, lid 3 van de Wabm: 
"Tot de ingevolge het eerste lid, onder b, te beschrijven alternatievez 
behoort in ieder geval het alternatief waarbij de beste bestaande 
mogelijkheden ter bescherming van het milieu worden toegepast." 

Het meest milieuvriendelijke alternatief kan gezien worden als een 
combinatie van lokatie-, inrichtings-, gebruiks- en beheersaspecten en 
dient ook als zodanig in het MER te warden opgenomen. De daarbij 
gebruikte best bestaande mogelijkheden moeten wel redelijkerwijs in 
beschouwing te nemen zijn. 

In dit alternatief moet tevens warden aangegeven bij welke bedrijfs
voering en met welke realistisch te beschouwen technieken, al dan niet 
in combinatie, geringere emissies kunnen warden gerealiseerd. In het 
MER dient te warden aangegeven welke milieubeschermende maatregelen er 
kunnen warden genomen op het gebied van voorkoming van lucht-
veron tre iniging met inbegrip van geur- en stofhinder, geluidhinder en 
waterverontreiniging. Dit geldt zowel met betrekking tot emissies die 
vrijkomen tijdens het composteringsproces, als met betrekking tot 
emissies die vrijkomen bij de opslag, de overslag, het intern transport 
en het gebruik van het eindprodukt. 
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BESTAANDE TOESTAND VAN HET MILIEU EN DE AUTONOME ONTWIKKELINGEN 

Artikel 41j, lid 1, ender d van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de bestaande toestand 
van het milieu, voor zover de voorgenomen activiteit of de beschreven 
alternatieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede van de te 
verwachten ontwikkeling van dat milieu, indien de activiteit noch de 
alternatieven warden ondernomen." 

5 .1. Algemeen. 
Het studiegebied omvat de te beschouwen locatie en de omgeving daarvan. 
Ook de plaats van indirecte, inherente deelactiviteiten zeals 
activiteiten op het afvalcentrum waarvan de composteringsinstallatie 
deel uit maakt en de te beinvloeden omgeving daarvan hoort tot het 
studiegebied. 
Gedetailleerde kaarten en een duidelijke overzichtkaart zijn van 
belang. 
Voor de beschrijving van de bestaande toestand van het milieu kan 
gebruik gemaakt warden van het MER "Reststoffenverwerking Boeldershoek" 
(januari 1990). 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied dient in het 
MER te warden beschreven in relatie tot de gevolgen voor het milieu van 
de voorgenomen activiteit en de alternatieven/varianten. 
Deze beschrijving heeft vooral ten doel inzicht te verschaffen in de 
vraag welke gevolgen kunnen optreden en hoe die kunnen warden vermeden 
of, als dat niet mogelijk is, kunnen warden beperkt. Van belang is de 
toestand van het milieu als gevolg van reeds bestaande bedrijvigheid op 
de afvalverwerkingslocatie en de omgeving. 
Bij de bestaande toestand van het milieu dient de "waarde" of betekenis 
(regionaal, nationaal, enz.), de kwetsbaarheid (gevoeligheid) en de 
gebruiksfuncties van betreffende (deel)gebieden te warden beschreven; 
dit zowel van bestaande als potenti~le gebruiksmogelijkheden en 
functies daarvan op de lange termijn. 

Per milieu-aspect (lucht, bodem, water e.d.) kan de omvang van het 
studiegebied verschillen. 
Gevoelige objecten in de omgeving dienen onder vermelding van aard, 
omvang, aantal, plaats en afstand tot de installatie te warden aan
gegeven op kaart. 

Bij de beschrijving van de bestaande toestF~d van het milieu en de 
ontwikkelingen daarvan zal het MER, voor zover relevant en van belang 
voor de beslissingen, aandacht moeten besteden aan de volgende 
aspccten: 

5.2. Abiotische aspecten. 
- bodemkwaliteit (eventuele verontreinigingen); 
- de luchtkwaliteit, achtergrondniveaus luchtverontreiniging op leef-

niveau (parameters: NH3 , NO%, H2S, geur); · 
- huidige, relevante verkeersbewegingen; 
- achtergrondgeluidniveaus (industrie, verkeer); geluidcontouren 

(50 dB(A)) gedurende de avond, de nacht en overdag. 
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Waar dit van betekenis is, dient het verloop van de kwaliteiten in de 
afgelopen jaren te warden beschreven, alsmede de invloed van kenbare 
toekomstige ontwikkelingen (nieuwe bronnen, saneringen). 

5.3. Biotische aspecten. 
Aanwezige natuurwaarden in het studiegebied, zoals flora en vegetatie 
(vegetatietypen, indicatorsoorten voor milieucondities en levens
gemeenschappen; bijzondere soorten), fauna (soorten, aantallen, indica 
torsoorten voor milieucondities en levensgemeenschappen; bijzondere 
soorten, functies van het gebied als b.v. doortrek-, rust- of 
fourageergebied). 

5.4 . Landschap, bodemgebruik. 
- visueel-ruimtelijke kenmerken van het bebouwde en van het natuurlijk 

landschap zoals openheid/geslotenheid; 
- karakter van het landschap; 

huidige bestemmingen en functies van de locatie en de omgeving: zijn 
er gevoelige objecten (bestaande en voorgenomen) in de directe 
omgeving van de lokatie, zoals gevoelige industrie~n, woongebieden, 
glastuinbouw- en landbouwgebieden, natuurgebieden, grondwater
beschermingsgebieden, stiltegebieden, recreatiegebieden, waterwin
gebieden, cultuurhistorische en archeologische objecten? Waarvoor 
zijn deze gebieden in het bijzonder gevoelig? 

5.5. Te verwachten ontwikkelingen. 
Uitgangspunt is de situatie zonder composteringsinrichting maar met 
re~el te voorziene autonome ontwikkelingen. 
Bij de beschrijving van de autonome ontwikkeling behoren de mogelijke 
(na-ijlings)effecten te warden betrokken van inmiddels voltooide of no1 
lopende (afvalverwerkings-)activiteiten alsmede van activiteiten 
waarvan redelijkerwijs is te voorzien, dat zij zullen warden uit
gevoerd. 
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GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

Artikel 41j, lid 1, onder e van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de gevolgen voor het 
milieu, die de voorgenomen activiteit, onderscheidenlijk de 
alternatieven kunnen hebben, alsmede een motivering van de wijze waarop 
deze gevolgen zijn bepaald en beschreven." 

6.1. Algemeen. 
De te verwachten gevolgen voor het milieu moeten indien mogelijk in hun 
onderlinge samenhang warden beschouwd. Zij dienen in relatie te warden 
gebracht met de fysieke ingrepen, de invloed van de bij het 
composteringsproces vrijkomende (rest)stoffen en de invloed van de 
installaties. Hierbij is duidelijk onderscheid te maken in: 
- de aanlegfase; 
- de periode direct na het in gebruik stellen (de aanloopfase); 
- de situatie waarin de composteringsinstallatie en de overige 

installaties volledig in werking zijn; 
- de emissies van geur, geluid en stof tijdens de aanvoer en overslag. 
Bij de voorspellingen dient steeds te worden aangegeven welke methoden 
of modellen zijn gebruikt en waarom. De methoden en modellen die warden 
gebruikt dienen passend (naar de nieuwste stand van de wetenschap), 
beproefd en duidelijk gedocumenteerd te zijn. 

Aangegeven dient te warden tussen welke grenzen verwachte resultaten 
kunnen vari~ren als gevolg van onzekerheden en onnauwkeurigheden in de 
voorspellingsmethoden en de gebruikte invoergegevens. Waar dit 
wenselijk is, kan een gevoeligheidsanalyse (op bijvoorbeeld 
veronderstellingen en parameters) geboden zijn. Bij onzekerheid over 
het optreden van effecten moeten naast de waarschijnlijke ontwikkeling 
oak de effecten in het slechtst denkbare geval warden uitgewerkt. 

Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu dient er rekening 
mee te warden gehouden, dat zij tijdelijk of permanent van aard kunnen 
zijn of zelfs pas op langere termijn waarneembaar kunnen worden. 
Oak effecten die in het voordeel zijn voor het milieu verdienen 
beschrijving. Daarbij dient, waar van toepassing, aangegeven te worden 
of deze effecten altijd zullen optreden of alleen onder te noemen 
voorwaardcn. 
Ervaringen bij vergelijkbare installaties, vooral bij bijzondere 
(extreme) ornstandigheden, kunnen van belane zljn. 

In de hiernavolgende paragrafen wardt een groat aantal vragen gesteld. 
Deze vragen dienen te warden beschauwd als checklist ten behaeve van de 
beschrijving vau de mogelijk optredende milieu-effe~ten. Alleen die 
vragen die relevant warden verandersteld voar de effecten van de voar
genomen activiteit dienen in het MER te warden behandeld. 
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Luchtverontreiniging. 
Luchtverontreiniging c.q. geuroverlast dient mede te warden beschouwd 
in relatie tot eventueel reeds aanwezige c.q. vrijwel gelijktijdig in 
werking zijnde bronnen. Zowel lokale, verspreide woonbebouwing alsmede 
aaneengesloten woonbebouwing en/of andere gevoelige bebouwing dient in 
de beschouwing te warden betrokken. 
Stufhinder dien~ ~e worcien beschouwd mede in relatie tot de reeds aan
wezige belasting. Ook aan stof gehechte specifieke componenten (ook 
kiemen) dienen nader op hun schadelijkheid te warden beoordeeld. De 
gevolgen van gasvormige lucht-verontreinigende componenten dienen te 
warden beschreven, enerzijds in samenhang met de reeds aanwezige be
lasting, anderzijds in relatie tot de aanwezige emissies in het gebied, 
tegen de achtergrond van eventuele emissie-reductie-doelstellingen. Dit 
geldt met name voor verzurende componenten zeals NH3 , SOx en NOx. 
De gevalgen van de geuremissie van de campasterings-inrichting voar de 
omgeving dienen za mogelijk met behulp van verspreidingsmodellen in 
kaart te warden gebracht. De bijvoorbeeld met het Lange Termijn 
Frequentie Distributie (LTFD)-model berekende contouren van het 
99,5-percentiel en 95 percentiel van 1 ge/m3 moeten warden aangegeven 
op een topografische kaart van 1:25.000. Oak dient een beeld te warden 
gegeven van de maximaal te verwachten geur-concentraties in de 
omgeving, wanneer de aangebrachte milieuvoorzieningen, om welke reden 
dan oak, uitvallen. Tevens dient te warden aangegeven van welke 
meetgegevens en van welke bepalingsmethode voor geuremissie gebruik is 
gemaakt. 

Belasting bodem, grand- en oppervlaktewater. 
Welke afvalwaterstramen kunnen de bodem en het grand- of oppervlakte
water bereiken en wat zijn daarvan de gevolgen? 
Bodemverontreiniging door opslag, constructiematerialen en/of onder
houdswerkzaamheden. 
Gevolgen voor de waterkwaliteit en de waterbodemkwaliteit nabij het 
lozingspunt van de RWZI (CZV, BZV, KjN/N-Totaal, nitraat, zware meta
len). 

6.4. Geluidhinder. 
De geluidimmissies gedurende de dag, avond en nacht dienen te warden 
berekend. De geluidcontouren behorende tot de installaties dienen op 
kaart te warden ingetekend (berekende etmaalwaarden). 
Mogelijke hinder bij niet-normale omstandigheden dient te warden 
beschreven, dit ender vermelding van frequentie en tijr1sdt1.ur. 
Mogelijke hinder door aan- en afvoerverkeer (vermeldinf3 van ver.kee):~
intensiteiten; routering). 
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VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN 

Artikel 41j, lid 1, onder f van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een vergelijking van de ingevolge onderdeel 
d beschreven te verwachten ontwikkeling van het milieu met de 
beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit, 
alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in 
beschouwing genomen alternatieven. " 

De alternatieven en varianten moeten, althans wat hun milieu-aspecten 
betreft, vergeleken warden met de (autonome) antwikkeling van het 
milieu. Hierbij dienen oak de normen en streefwaarden van het milieube
leid te warden beschouwd. Overige aandachtspunten bij dit anderdeel van 
het MER kunnen zijn: 

een voarkeursvalgarde van de alternatieven per milieu-aspect 
(afweging van ongelijksoartige milieu-aspecten dient echter vermeden 
te warden); 
in welke mate denkt de initiatiefnemer bij elk van de alternatieven 
zijn doelstellingen te kunnen verwezenlijken? 
een beschouwing van de positieve en negatieve gevolgen van ieder 
alternatief en het belang daarvan voor de verschillende betrokken 
partij en. 

De verschillende gevolgen van de alternatieven voor het milieu dienen 
za te warden gepresenteerd dat een onderlinge vergelijking magelijk is 
en een gaed inzicht ontstaat in de verschillende keuzemagelijkheden. 

De beaardeling en vergelijking van de gevalgen dient op een 
begrijpelijke wijze plaats te vinden aan de hand van taetsingscriteria 
en argumentatie. 
De criteria zijn geen abjectieve maatstaven, maar worden ontleend aan 
de maatschappelijke beoordeling van de milieu-effecten, bij voorkeur 
aan beleidsuitspraken op landelijk en provinciaal niveau. In sommige 
gevallen zijn de criteria geformaliseerd tot een wettelijke norm. Voor 
zover dat het geval is dienen de effecten te worden afgezet tegen de 
normen en uitgangspunten van het milieubeleid. 

BROD9201021 



8. 

19 

OVERZICHT VAN LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE, EVALUATIE ACHTERAF 

Artikel 4lj, lid 1, onder g van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht van de leemten in de onder d 
en e bedoelde beschrijvingen ten gevolge van het ontbreken van de 
benodigde gegevens." 

Een overzicht van de leemten in kennis en informatie die na de 
voorspellingen van de milieu-effecten zijn overgebleven en die tot 
onvolledigheid leiden, moeten in het MER warden opgesomd, alsmede de 
redenen waarom deze leemten zijn blijven bestaan. Daarbij kunnen oak 
vermeld warden: 

onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden (en in 
gebruikte invoergegevens); 
andere kwalitatieve en kwantitatieve onzekerheden met betrekking tot 
milieu-gevolgen op korte en langere termijn; 
gebrek aan bruikbare voorspellingsmethoden. 

Deze leemten in kennis mogen niet betrekking hebben op die informatie, 
welke voor het te nemen besluit essentieel is. Dit soort informatie 
dient te warden geidentificeerd en met prioriteit te warden uitgewerkt. 

De vastgestelde leemten in kennis en informatie kunnen warden gezien 
als onderwerpen van voortgaande studie. 
Bij de vergunningverlening dient door ons een evaluatieprogramma 
opgesteld te warden van de daadwerkelijk optredende gevolgen voor bet 
milieu. In dit programma warden de vastgestelde leemten in kennis en 
informatie betrokken. Deze nazorg die eveneens onderdeel vormt van 
m.e.r., dient betrekking te hebben op de doelgerichtheid van de 
getroffen voorzieningen en effect-beperkende maatregelen. 
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SAMENVATTING VAN HET MER 

Artikel 4lj, lid 1, onder h van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een samenvatting die aan een algemeen 
publiek voldoende inzicht geeft voor de beoordeling van het milieu
effectrapport en van de daarin beschreven gevolgen voor het milieu van 
de voorgenomen activiteit en van de beschreven alternatieven." 

Ten aanzien van de opstelling van de samenvatting van het MER verdient 
het aanbeveling om de intenties van de wet scherp naar voren te doen 
brengen. Deze intenties zijn: 

motivering van het belang van het voornemen; 
keuze en motivering van de redelijkerwijs in beschouwing te nemen 
alternatieven, waaronder het alternatief waarbij de best . bestaande 
mogelijkheden ter bescherming van het milieu warden toegepast; 
beschrijving van de uitgangssituatie van het milieu (mede ten 
behoeve van de evaluatie achteraf); 
zo objectief mogelijke beschrijving en voorspelling van de effecten 
van de verschillende alternatieven; 
vergelijkende beoordeling van de alternatieven tegen de achtergrond 
van normen en uitgangspunten van het milieubeleid. 
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VORM EN PRESENTATIE VAN HET MER 

Het MER meet geed leesbaar zijn en bruikbaar zijn om een zo breed 
mogelijk publiek voldoende inzicht te verschaffen in de probleem
stelling, het doel en de gevolgen voor het milieu van de alternatieven 
en varianten. Daarnaast dient het MER te zijn toegespitst op de voor 
heL milieu relevante punten, op zodanige wijze dat het bevoegd gezag 
het milieubelang in de besluitvorming op volwaardige wijze mee kan 
wegen. Dit betekent dat: 
Het MER (zonder bijlagen) een beperkte omvang heeft en voorzien is van 
een goed op de inhoud afgestemde samenvatting, die kort en 
overzichtelijk de kern van het MER zal moeten weergeven (eventueel 
toelichting in de vorm van een of meer overzichtstabellen): 

de gevolgen voor het milieu van de redelijkerwijs in beschouwing te 
nemen alternatieven en varianten daarvan, evenwichtig en logisch 
samengevoegd dienen te warden weergegeven in het MER; 
te sterke vereenvoudiging enerzijds en vaktaal anderzijds zoveel 
mogelijk moet wordenvermeden. 
keuze-elementen die bepalend zijn voor de beoordeling en ook die, 
welke bepalend zijn geweest voor de inhoud van het MER, eenduidig tot 
uitdrukking dienen te komen in het MER. 
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Bijlage 1 

Brief van het bevoegd gezag, d.d. 12 september 1991, waarin de Commissie in de 
gelegenheid wordt ges t eld om advies uit te brengen. 
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Openbare bekendmaking in Staatscourant nr. 228, d.d. 22 november 1991 . 
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Bekendmoking 

Milieu-effedropportcge berreffende een G.F.T.
composteringsinrichting te Boeldershoek 

Het Samenwerkingsverband Twenre heeft een starmotitie 
opgesteld tai behoeve van een milieu-effectrapportage. Deze 
rapponage dient door hct Samenwerkingsverbaod te \VOrden 
opgesteld in verband met hun voomemen tot het aac\Tagen van 
ecn afvalstoffenwervergunning. Bc:doelde vergunning is nodig voor 
het compostc:ren van groente, fruit en tuinafval binnen het 
stortgedeelte van de afvalvcrwcrkingslocatie Boeldershoek.. 

De startnotitie bevat hec voomemen (de plannen) van bedoelde 
accivite:iten. Gedeputeerde staten van Overijssel zuUen richtlijnen 
•·ascstc:llen, waarin onder andere wordt bepaald welkc: aspecten en 
altematieven uiteindelijk in de milieu-effecuapportage mocren 
worden opgenomen respectievclijk onderzochc. 
Bij de opstelliDg van die ricbtlijoen wordtn ook de ad~i=n van de 
wettelijk vereiste adviseurs beuokkcn. Daamaast wordt een iedc:T in 
de gclegcnhdd gesrcJd over de gc:wenste inhoud van de richtlijnen 
opmerkingc:o te maken. 
Na vaststdling van de richdijnen moct bee Samenwerkingsvcrband 
op basis daarvan de milieu-effeccrapportage opsrellen. 
Ook over die rapponagc: k.a.n c:en ieder te zijner tijd opmcrkingen 
maken. 

Vanai 25 november 1991 toe en mer 24 december 1991 kurinen 
oprocrkingen ten bchoc:ve van de opscdling van de richtlijnen 
sch.rittc.lijk wordc:n ·ingediend bij gedepucec:rde st.a ten .van ·. 
OvcrijsseJ; Po:;tbus 10078, 8000 GB Zwolle. 

,.y. o~ st.artno~ti~_ ~ao op de volgcnde plaatscn worden ingezien: 
'A»~. 1. elite wc::rkdag tij<klu kantoorurc:n in bet stads.kantoor van 

'~ :: ;,, ;:-;'.; Hcngc:lo', afdeling Bouw- en Milicuznken, Burg.·Jaxiscnsauat 8 tc: 
:-:·. · Hengclo Co. buite:n dc:ze urc:n ru tdefooiscbe a.fSpr.iaJt;··' :· · " 

· "'~ ·'2.op ·de afdc:.ling Milieubehccr van de Milieudienst va.ri de .. ·. 
· · . , gciiCc:ntc'Ensc:b'cde, Wc:th. Nijbuhstraat 1 te En:ichcdc: van" ... . 

8~0Q .~ }Z.30 Uur, alsmede bwtcn dezC WCO na tcJcfoQ.ischc ,.-
< • • ~ ·v· ~J>raak (td 053-830~1): · ·.,.:,.. . · ·.~:·: '~'.',: · ,·. ··· 

: :: . .. :: .. . :-.. ~: .. :· 
··: .:: · : ... ·'. 
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Bijlage 3 

Project gegevens en samenstelling van de werkgroep van de Commissie voor de 
milieu-effectrapportage. 

Initiatiefnemer: 
Samenwerkingsverband Twente te Ootmarsum. 

Bevoegd gezag: 
Gedeputeerde staten van Overijssel. 

Besluit: 
Vergunningverlening ingevolge de Afvalstoffenwet. 

Activiteit: 
Het Samenwerkingsverband Twente is voornemens een composteringsinrichting met een 
capaciteit van 50.000 a 60.000 ton per jaar te realiseren op de afvalverwerkings
lokatie Boeldershoek te Hengelo/Enschede. 

Stand van Zaken: 
Per brief van 12 september 1991 verzochten gedeputeerde staten van Overijssel de 
Commissie voor de milieu-effectrapportage te adviseren over de te geven 
richtlijnen inzake de inhoud vna het milieu-effectrapportage (MER). Een openbare 
bekendmaking van het voornemen is toen echter achterwege gebleven. Op 
22 november 1991 heeft alsnog een openbare bekendmaking plaatsgevonden. De 
startnotitie heeft ter inzage gelegen van 25 november 1991 tot en met 
24 december 1991. Op 22 oktober 1991 bracht de werkgroep van de Commissie voor de 
milieu-effectrapportage een bezoek aan de lokatie en wisselde van gedachten met 
vertegenwoordigers van de initiatiefnemer en het bevoegd gezag. Bevoegd gezag 
heeft de initiafnemer op 19 november 1991 in de gelegenheid gesteld een nader 
overleg te voeren over het concept van het advies voor richtlijnenvan de 
Commissie voor de milieu-effectrapportage. Zowel de initiatiefnemer, de adviseurs 
en het bevoegd gezag hebben niet de behoefte uitgesproken dit overleg feitelijk 
te laten plaatsvinden. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr. ir. A. Klapwijk 
ing. C. Roos 
dr. J.Th. de Smidt (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: 
drs. R.L.J.M. Klerks 
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Bijlage 4 

Lijst van ingekomen reacties in adviezen 

.. ~ 
nr. datum persoon of instantie plaats datum van 

ontvangst 
provincie 
Overijssel 

1. 15-10-1991 Gemeente Hengelo, dienst Henge lo 18-10-1991 
Stadsontwikkeling 

2. 21-10-1991 Directeur Landbouw, Zwolle 28 - 1- 1991 
natuur en openlucht-
recreatie in de 
provincie Overij ssel 

3. 22-11-1991 waterschap Regge en Alme lo 24-12-1991 
Dinkel 

4 : 10-10-1991 Samenwerkingsverband Ootmarsum 16-10-1991 
Twente 
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Bij lage 5 

Inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het advies voor de richtlijnen zeals 
opgesteld door de Commissie voor de milieu-effectrapportage. 

Pagina 2: 
- onder paragraaf 1.2 toegevoegd: "een gedetailleerde vergelijking van 

verschillende composteringssystemen met alle mogelijke varianten zal wellicht 
van de initiatiefnemer een grate inspanning vergen en de overzichtelijkheid van 
het MER niet ten goede komen. Over de vergelijking van verschillende 
composteringssystemen is recent materiaal beschikbaar waar indien gewenst naar 
verwezen kan warden" 
onder paragraaf 1.2 toegevoegd: "In het MER dient aandacht besteed te warden 
aan de optimale grootte van de installatie, in relatie tot de transport 
afstanden van het te composteren GFT enerzijds en de milieu-effecten van de 
installatie en-de bedrijfsvoering anderzijds. Hierbij kan niet zondermeer 
warden uitgegaan van het inzamelgebied van het Samenwerkingsverband Twente. 
(Welke rol speelt de installatie in het kader van de noordelijke samenwerking 
in het N.A.0.?) 

Pagina 4: 
- ender paragraaf 2.1 is bij het eerste aandachtsstreepje toegevoegd: "en het 

ontwerp-Tienjarenprogramma Afval 1992-2002". 

Pagina 7: 
- ender 4.3.1 toegevoegd extra aandachtsstreepje: 

de optimale grootte van de installatie in relatie tot de transportafstanden 
van het te composteren GFT enerzijds, en de milieu-effecten van de · 
installatie op de omgeving en de bedrijfsvoering anderzijds. Hierbij kan niet 
zonder meer warden uitgegaan van de grenzen van het inzamelgebied van het 
Samenwerkingsverband Twente. (Welke rol speelt de installatie in het kader 
van de noordelijke samenwerking in het N.A.0.?)"; 

- onder 4.3.1 bij het derde gedachtenstreepje is toegevoegd: 
"c.q. mede in relatie tot compostering van afval uit overige Overijsselse 
samenwerkingsgebieden." 

Pagina 11: 
- onder 4.3.7 toegevoegd extra aandachcsstreepje: 

"- stabiliteit van de bodem in ve:rband met eventuele zettingen." 
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De commissie van 
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div. 
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Uw brief 
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MMI 92/5436 

Inlichtingen bij 
hr. A.D. de Bruijne 

Postadres 

Provincie Overijssel 

Postbus I 0078 

8000 GB Zwolle 

Telefoon 038 25 25 25 

Telefax 038 25 26 50 

Datum 
17 12 1992 

Composteerinrichting Boeldershoek. Vergunningaanvraag en Milieu Effect Rapport. 

AFVALSTOFFENWET 
Bekendmaking aanvraag om vergunning en Milieu Effect Rapport 

Ter voldoening aan de voorschriften van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygi~ne zenden wij u hierbij: 
- 10 exemplaren van de aanvraag van het Samenwerkingsverband Twente om 

vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet voor een composteerinrichting op de 
afvalverwerkingslokatie Boeldershoek; 
10 exemplaren van het Milieu Effect Rapport c.a. (waaronder de gegeven 
richtlijnen inzake de inhoud van het rapport en van de adviezen en 
opmerkingen die daaromtrent zijn ingebracht); 
10 exemplaren van de bekendmaking van de aanvraag zoals deze op 
13 januari 1993 in de Nederlandse Staatscourant, Hengelosch Weekblad en 
Twentsche Courant (gehele oplage) wordt geplaatst. 

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud van deze bekendmaking. 

De vergunningaanvraag en het Milieu Effect Rapport zijn bij ans binnengekomen 
op 10 december 1992. 

Her provincichuis is vanafhct NS-station bcrcikbaar 

met stadsbus lijn 2 richting Bcrkum, halte provincichuis 

Postbank 833220 

ING Bank 69 18 10 893 

Bezoekadrcs 

Lunenbcrgstraat 2 

Zwolle 
R 
z 
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U wordt tot 15 maart 1993 in de gelegenheid 

brengen . w/ . -1 ,. ~
Gedeputeerde ~~rijssel, 

I 
voorzitter, 

gr iffier, 

gesteld terzake advies uit te . . 




