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Met bovengenoemde brief stelde U de Commtssle voor de m1l1eu-efIectrapportage 
(m.e.r.) in de gelegenheid advies ult te brengen over de rtchtliJnen voor de inhoud 
van het Milieu-efIectrapport (MER) mestcomposterlng CNC te MoerdiJk. 
Het Milieu-efIectrapport zal dienen voor de onderbouwing van de vergunntngaanvragen 
ingevolge de AfvalstofIenwet en (zo nod1g) de Wet Verontre1n1ging Oppervlaktewate
reno 

Hierbij bied ik U het advies van de Commissie aan. overeenkomsttg artikel 41n. 
eerste lid van de Wet algemene bepalingen mil1euhygU~ne (Wabm). 

Naar aanleiding van het advies vraag 1k Uw aandacht voor het volgende: 

1. De Cooperatleve Nederlandse Champlgnonkwekersvereniging (CNC) heeft vestlgingen 
te Moerdijk en te Milsbeek. Op dlt moment wordt een deel van de in Milsbeek ver
vaardigde tunnelgrondstof afgevoerd naar MoerdiJk om daar in het tunnelbedriJf 
te worden verwerkt tot doorgroelde compost. 
De vervaardtging van tunnelgrondstof vond in Milsbeek tot dusver plaats in de 
open lucht. De omvang van de anunoniak- en geuremlssles Is daarbij van dlen aard. 
dat een dergeliJk werkwijze in deze tljd niet (meer) verantwoord is. De CNC 
heeft in het kader van de m1l1eu-efIectrapportage onderzoek verrtcht naar moge
lijkheden om het proces inpandtg te laten plaats vinden en de ammoniak- en geur
emissies te beheersen. Op basis van dlt MER hebben Gedeputeerde Staten van 
Limburg onlangs een ontwerp-beschikking opgesteld voor de vergunningaanvraag in 
het kader van de AfvalstofIenwet. 
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Hoewel het de bedoeHng jg van de CNC op den duur twee onafhankelijk v,an elkaar 
opererende vestlgtngen te hebben, zal er de eerstkomende jaren een duidelijk 
verband zyn tussen de actlviteiten te Mllsbeek en Moerdyk. Om de kwekers van 
champignons tljdens de verbouwing van het bedrljf in Mllsbeek van compost te 
kunnen voorzien zal de CNC trachten de tlJdelyke daling van de produkttecapacl
teit in Mllsbeek in Moerdyk op te vangen. 
ZOwel vanwege het feit dat het in Milsbeek en Moerdijk om vergelykbare activi
teiten gaat, als vanwege de onderlinge relatle die er tljdeItJk tussen activt
teiten in beide vestfgingen kan ontstaan, jg het naar oordeel van de Commissie 
wenseItjk dat de vergunntngverlenende instantles overleg voeren en zo mogeItjk 
het beleid op elkaar afstenunen. 

2. De beheersing van de geuremissie jg bij het compostertngsproces het grootste 
knelpunt. Vit het MER van Mllsbeek is gebleken dat de daarin voorgestelde maat
regelen v~~r de geurproblematlek niet toereikend zijn. Op dit moment wordt het 
onderzoek naar technieken voor (verdere) geurbestrljding voortgezet. In het 
advies voor rlchtlijnen voor Moerdijk wordt gevraagd deze technteken te be
SChrljven. In het advies wordt daarnaast, zoals gebruikeItjk by dlt soort pro
jecten, aandacht gevraagd voor onderzoek naar gebruik van drtjfmest by de ver
vaardiging van champignoncompost. Omdat het MER voor Moerdijk in verband met de 
contlnuiteit van de produktle onder tydsdruk moet worden veIVaardfgd en omdat 
de CNC in het MER Mllsbeek reeds veel kennis heeft ontwikkeld over het inpandtg 
produceren van compost, kan de Connnisste zich voorstellen dat de CNC dit onder
werp in het MER onder 'leemte in kennis' opneemt en haar aandacht voomameItjk 
rtcht op de geurproblematiek. Het gebruik van drljfmest zou dan bijvoorbeeld 
kunnen worden onderzocht in het kader van een evaluatleprogramma, zoals ook is 
aangegeven in de ontwerp-beschikking van de provincie Limburg. 

3. De Conunissie had bij het formuleren van haar rlchtlijnen inzake geluld graag 
gebruik gemaakt van de informatle, die het Masterplan Industrleterrein Moerdijk 
daarover bevat. Dit document bleek in de praktyk echter moellyk te verkrijgen, 
waardoor de Conunissie haar advies minder toegespltst heeft lrunnen formuleren. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructleve bijdrage te hebben geleverd. 
Zij zal gaame vememen hoe U gebruik heeft gemaakt van haar aanbevelingen. 

ixhoom 
v 0 Itter van de werkgroep 
m . r . mestcompostertng CNC te Moerdijk 
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SAMENVATTING 

De CNC heeft het voomemen op het industrieterrein Moerdijk 500.000 
ton compost per Jaar te velVaardigen voor de champtgnonteelt. Omdat 
hierbij meer dan 25.000 ton mest per Jaar wordt verwerkt, dient voor 
deze actlviteit miJ1eu-effectrapportage (m.e.r.) te worden uitgevoerd. 
Op verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (coOrdinerend 
bevoegd gezag) stelde de Commissie voor de m.e.r. een advies op over 
de richtliJnen voor de inhoud van het op te stellen milieu-effectrap
port (MER). 
Hieronder worden de belangriJkste elementen wt dit advies weergege
yen. 

Probleemstelling, doel, beleld en beslulten 
In het MER dient een beschriJving te worden gegeven van hetgeen met de 
voorgenomen actMtelt wordt beoogd. 
De beschrijving van probleemstellmg en doel dient zodanfg te worden 
opgezet, dat hleraan kan worden ontleend, welke altematieven en va
rianten in beschouwing dienen te worden genomen in het MER Op basis 
van een overzlcht van bestaand beleid dient dUideliJk te worden, welke 
beoordelingscriteria moeten worden gehanteerd by het toetsen van de 
altematieven en varianten. 
Tot slot moet duidelijk worden voor welke besluiten het MER wordt op
gesteld. 

voorgenomen actlvltelt en a1tematleven 
Het MER dient op de volgende onderwerpen in te gaan bij de beschrij
ving van de voorgenomen actMteit: 
- te verwerken stoff en (hoeveelheld, samenstell1ng, herkomst) 
- verkeersaantrekking 
- produktieproces, met daarin aandacht voor opslag, massabalansen, 

stroomschema's, lucht- en waterbehandeling 
- afzet van produkten en afvalstoffen 
- bedrijfsvoertng en -stortngen. 
V~~r relevante aspecten dienen altematieven en varlanten te worden 
beschreven, waama het zogenaamde "meest milieuvrtendelijke alterna
tief dient te worden afgeleid. 
Bij het beschrijven van de altematieven dient beperking van de 
milieugevolgen in het bijzonder met betrekking tot geuroverlast en 
watelVerbrutk een belangrijke invalshoek te zljn. 

Bestaande toestand van het mlUeu en autonome ontwikkeUng 
De bestaande toestand van het mll1eu dient te worden beschreven voor 
zover van belang voor het vaststellen van de gevolgen van de voorgeno
men activiteU en de altematleven. 
Daamaast dient de autonome ontwikkeling te worden beschreven, dat Is 
de ontwikkelmg van de m11ieusituatie als de voorgenomen activiteit 
ruet wordt uttgevoerd. Aangezlen deze ontwikkeling op een groot indus
trieterrein, dat geleidelijk in gebrutk wordt genomen, moellijk exact 
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is te voorspellen, kan in het MER ook worden uitgegaan van overheids
nonnen als referentie voor de autonome ontwikkeling. 

Gevolgen voor het mWeu 
Met betrekking tot de beschrijving van de mllieugevo1gen acht de Com
missie de volgende onderwerpen het meest van belang: 
- luchtverontre1n1g1ng, in het bijzonder emissie van geur en ammoniak 
- geluidoverlast: de bijdrage van de CNC in de toelaatbare immissie 
- eventuele beinvloeding van oppervlaktewater en bodem 
-invloed op woon-, werk- en leefmllieu 
- effecten op gevoel1ge ecologische objecten in de omgeving. 

Vergelijldng van de altematleven 
De alternatieven dienen te worden vergeleken, met als referentiekader 
de autonome milleu-ontwikkelingen. 

Leemten in keDDls en evaluatle 
Het MER moet de geconstateerde leemten in kennis aangeven. Ook ver
dient het aanbeveling een aanzet voor het op te stellen evaluatiepro
gramma in het MER op te nemen. 

Samenvattlng van het MER 
De samenvatttng van het MER zal kort en overzichtelijke de belangrtjk
ste onderdelen van het MER moeten weergeven. Deze samenvatting dient 
aan het bevoegd gezag en aan een zo breed mogelijk publiek voldoende 
inzicht te geven voor de beoordeling van de mllieugevolgen van de 
voorgenomen activiteit en de alternatieven. 

Vorm en presentatle van het MER 
De Commtssie doet tenslotte enkele aanbevelingen met betrekking tot de 
vonn en de presentatie van het MER 
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1. INLEIDING 

De Col)peratleve Nederlandse Champfgnonkwekersvereniging b.a. (CNC) is 
een bedrijf dat op twee locaUes in Nederland (MUsbeek en MoerdjJk) 
substraat vervaardfgt ten behoeve van de champfgnonteelt. 
De CNC heeft het voornemen de acUviteiten op Moerdfjk ult te breiden. 
Tot dusver werden in het bestaande tunnelbedrijf grondstofi"en uft de 
vestfging in Milsbeek vezwerkt tot zogenaamde 'doorgroeide compost'. 
In de nieuwe situatle wordt in Moerdfjk het tunnelbedrfjf ultgebreid 
en daarnaast in een gesloten composteringsfabriek uit mest, stro en 
gips grondstof voor de tunnelbedrfjven velVaardfgd. 
De oprtchttng van een mestvezwerkingsinstallaUe met een capaciteit 
van meer dan 25.000 ton per jaar is een actlviteit waarop de in de Wet 
algemene bepalingen mJlieuhygi~ne (Wabm) opgenomen regeling inzake 
mJlieu-efi"ectrapportage (m.e.r.) van toepassing is. 
De m.e.r.-pl1cht is (op dit moment nog, zie 2.3) gekoppeld aan de te 
nemen besluiten op de aanvragen om vergunntng krachtens de Afvalstof
fenwet (Aw) en de Wet verontreiniging oppelVlaktewateren (Wvo). 
Bevoegd gezag voor de vergunningverlening in het kader van de Aw is 
het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. V~~r de Wvo is 
dit het Hoogheemraadschap West-Brabant. 

Per brtef van 8 oktober 1992 (bfjIage 1) stelden Gedeputeerde Staten 
de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid te adviseren over de 
rtchtlijnen met betrekking tot het door de initiatlefnemer op te stel
len mJlieu-efi"ectrapport (MER). 
De bekendmaking van de start van de m.e.r. vond plaats in de Staats
courant van 9 oktober 1992 (bfjlage 2). 
Het onderhavfge advies is opgesteld door een werkgroep uit de Commis
sie voor de m.e.r. De samenstelling van deze werkgroep en de belang
rtjkste projectgegevens zfjn gegeven in bijlage 3. De werkgroep treedt 
op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt daarom verder in dit 
advies "de Commissie" genoemd. 

Doel van dit advies Is de gewenste inhoud van de rtchtlijnen voor het 
op te stellen MER aan te geven. 
Het advies is globaal samengesteld in de volgorde van ondelWerpen die 
een MER volgens artikel41j van de Wabm ten m1nste moet bevaUen. 

BjJ de opstelllng van het advies heeft de Commissie de via het bevoeg
de gezag ontvangen schriftelijke adviezen en reacties in beschouwing 
genomen (zie bfjIage 4 voor een overzicht) en voor zover zfj betrek
king hadden op mJlieu -aspecten in het advies vezwerkt. 
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2. PROBLEEMSTELLING, DOEL, BELEm EN BESLUITEN 

Artlke141j, ltd 1, onder a van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrflv/ng van hetgeen met de voorgenomen activLtett 
wordt beoogd." 

Artlkel41J, lid 1, onder c van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een aandulding van de beslutten by de voorbereiding waarvan 
het mIlieu-effectrapport wordt gemaakt, en een overzLcht van de eerder genomen besluLten 
van overheldsorganen. die betrekkLng hebben op de voorgenomen actLvLteLt en de beschreven 
altematteven. " 

2.1 Probleemstelling en doel 

In het MER dtent een beschrtjving te worden gegeven van hetgeen met de 
voorgenomen acttviteit wordt beoogd. 
De beschrijving van probleemstelltng en doel dlent zodanig te worden 
opgezet. dat hieraan kan worden ontleend, welke alternatieven en 
vartanten in beschouwing dienen te worden genomen in het MER en welke 
beoordelingscrttena dienen te worden gehanteerd bij het toetsen van 
de altematieven en vartanten. Eveneens vraagt de CommiSsle aandacht 
voor de doelmatlgheidsaspecten van het voornemen: 
• verwaehtingen met betrekking tot aanvoer en beschikbaarheid van 

grondstoifen en de afzet van het produkt in relatie tot ontwikkelin
gen in de ehamp.tgnonbranche (contlnuiteit); 

• liggtng van de aetlvitelt in het landel1jke spreldingspatroon en in 
relatie tot herkomst van grondstoifen en beste1l1I1l1ng van produkten; 

• schaalgrootte van de activiteit in relatie tot de benodlgde investe
rtngen voor milieuvoorzleningen en in relatie tot de beheersbaarheld 
van de em1ssles (geur). 

Hoewel de doelstelling van het bedrijf Ugt in produktie van compost 
en met het verwerken van mest. dlent het-MER ook in te gaan op de mo
gelijkheid om andere meststoifen in de 1nr1chting te verwerken en op 
de relatleve bijdrage die wordt geleverd aan het landel1jke en provin
eiale beleid ten aanzien van de verwerking van mest. 
In de probleemstelling dlent tevens ingegaan te worden op de relatie, 
die aanwezig is met de ontwikkelingen in Milsbeek wat betreft de 
bouwaetiviteiten en de vergunningverlening. Welke fasen en scenarto's 
kunnen hiertn worden onderscheiden en welke gevolgen heeft dat voor de 
activiteiten in Moerdijk Deze dienen in het MER duidelijk te worden 
beschreven. Tevens dient te worden aangegeven. welke momenten in welke 
scenario's het meest relevant zijn met betrekking tot de beschrijv1ng 
van de em1ssies. Hierbij zou in ieder geval een 'worst case' seenarto 
moeten worden beschreven. 

2.2 Beleid 

Overheidsbesluiten en openbaar gemaakte beleidsvoomemens oefenen 
invloed ult of leggen beperkingen op aan de besluiten waarvoor het MER 
wordt opgesteld. In het MER dlent duldelijk te worden uitgelegd welke 
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beperkingen en invloeden dit zijn en wat de besluiten en voornemens 
zijn waaruit deze voortvloeien. Tevens dient te worden aangegeven wel
ke concrete beoordelingscriteria, nonnen en streefwaarden er aan kun
nen worden ontleend. De volgende beleidsdocumenten en beleldsvoorne
mens spelen hlerbij onder andere een roI: 
- Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NER) 
- Circulaire Afvalstoffenwet en Meststoffenwet 
- Nota Stankbeleid 
- Beslult kwallteit en gebruik dierl1jke meststoffen en het ontwerp-

Beslult kwaliteit en gebruik overtge organ1sche meststoffen 
- Voorloptge Inspectle Richtlijn MestverwerkingstnstaDatles 
- Nota Strategie Mestverwerking 
- Bestrtjdingsplan verzurtng 2000 
- Rapport van de Commissie Realisatle Mestverwerking 
- Provtnciale plannen, zoals streekplannen, milieubeleldsplan, afval-

stoffenplannen, waterhulshoudingsplan e.d. 
- Convenant MoerdiJk en Masterplan industrieterrein Moerdijk I ] 

- Bestemmtngsplan Industrieterrein Moerdijk en eventuele ultwerkingen 
- de verleende Hinderwetvergunntng voor zover relevant en van tnvIoed 

op een toekomsttge vergunntngverlentng. 
(Well1cht ten ovelVloede wiJst de Commissie erop dat het MER ook dient 
om na te gaan in hoeverre gehanteerde nonnen kunnen worden onderschre
den.) 

2.3 Besluiten 

In het MER dlent te worden vermeld ten behoeve van welke besluiten het 
MER is opgesteld en kan worden gebruikt en door welke overheldstnstan
ties dit beslult zal worden genomen. Tevens moet worden beschreven 
volgens welke procedure en welk tljdplan dit geschledt en welke 
advlesorganen en -tnstantles daarbij fonneel en informeel zijn betrok
ken. 
Voor de bestaande tunnelbedrijven, alsmede de geplande ultbrelding is 
reeds een Hinderwetvergunntng verleend. Wanneer het de bedoeling is 
deze vergunntng in een integrale Afvalstoffenwetvergunnlng mee te 
nemen, dient het MER hierover de benodigde gegevens te bevatten. 
Wanneer de vergunntngaanvraag wordt ingedlend na de inwerkingtredtng 
van de toekomsttge Wet milieubeheer, zullen de te nemen overheidsbe
sluiten onder het regime van deze wet vaDen. Het verdlent aanbeveling 
in het MER voor zover nodlg hlerop reeds te anticiperen. 

1 Van deze laatste dienen de status en doelstellingen met betrekking tot de milleubeheersmg op het 
industrieterrein als geheel duidel1Jk te ziJn. alsmede de a1s gevolg daarvan aan de CNC eventueel toe 
te kennen em1ssiegrenswaarden. Eveneens dient de status van de zonevastste1l1ng in gevolge de Wgh 
duidel1jk te ziJn in relatle tot de (concept) gelu1dzone en het hoofdstuk geluid uit het Masterplan. 
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3. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artike141j, lid 1. onder b van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrgvtng van de vooryenomen actiuftelt en van de wyze 
waarop zfI zal worden uUgevoerd, alsmede van de altematteven daarvoor, die redel.!Jlcer
wys in beschouwtng dlenen te wordengenomen". 

Artike141j, lid 3 van de Wabm: 
"Tot de tngevolge het eerste Ud. onder b, te beschrgven altematteven behoort In ieder 
geval het alternatiLif waarby de beste bestaande mogel.!Jkheden ter beschermlng van het 
milieu worden toegepast" 

3.1 Voorgenomen activiteit 

3.1.1 Algemeen 
In de startnotitie wordt blj de voorgenomen activitelt naast het op
richten van een meng- en IVC (inpandlge verse compost)-fabriek ook de 
uitbreiding van het turmelgebouw betrokken. Aangezlen voor het com
plete te realiseren turmelgebouw reeds een vergunntng Is verleend in 
het kader van de Hinderwet dlenen de daarmee samenhangende milieuge
voIgen fonneel gezien beschreven worden in het kader van de autonome 
ontwikkeling (hoofdstuk 4 van dit advies). 
WeI dient bJj de hieronder gevraagde kwantitatieve gegevens expliciet 
onderscheld te worden gemaakt tussen de bestaande situatie, de sUua
tie na realisering van de meng- en IVC-fabriek en de situatie na uit
breldtng van het turmelbedrijf. Voor leder van deze fasen dient het 
MER een gekwantificeerd processchema te bevatten. 
Voor de voorgenomen activiteit worden per deelonderwerp aandachtspun
ten genoemd. waaraan het MER naar het oordeel van de Commissie aan
dacht zou moeten besteden. Waar relevant zal moeten worden onderschei
den naar aanleg en gebruik. 

3.1.2 Te verwerken stoff en 
• categorie~n te verwerken meststofi'en in ton/jaar; fiuctuatles, onze

kerheden in voorspellingen. toekomstverwachttngen; 
• herkomst van de meststofi'en in percentages (provincie. overig Neder

land. bultenland); 
• samenstelling van te verwerken meststoffen (droge stofgehalte. ge

halte aan fosfaten en stlkstofverbindingen. landbouwgiften en/of an
dere schadelJjke chemicalien. zware metalen en dierlijke en plant
aardlge pathogenen): 

• hoeveelheid en herkomst overige te gebruiken grondstoffen en hulp
stoff en in eenheid/jaar (stro. gips. champtgnonmycelium. maar ook 
chemicalien. zoals zwavelzuur. bestrijdingsmiddelen. ontsmetttngs
middelen etc.); 

• hoeveelheid voor het produktleproces te gebruiken water onderschei
den naar leldtngwater. oppervlaktewater. hemelwater. retourwater 
(gemiddelde. maximum en minimumprognose). 
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3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

~tructuur/verkeer 

• vervoersstromen (aard en hoeveelheld) naar en vanaf de inrichtlng 
als gevolg van de aanvoer en afvoer van grondstoffen, hulpstoffen, 
afvalstoffen en produkten; aandeel van deze stromen in het totale 
verkeer op de aan- en afvoerwegen; 

• aangelegde of aan te leggen parkeer-, wacht- en manoevreerru1mte; 
• type vrachtwagen (open/gesloten, laadvermogen) voor aanvoer van 

stro, glps en meststoffen en afvoer van het eindprodukt in verband 
met stof-, geur, en verkeersoverlast, alsmede bodemverontre1n1g1ng; 

• schema van intern transport. routes, afstanden en transportwijze 
(open/overdekt); 

• geur- en ammonlakem1ss1e bij aan- en afvoer en intern transport. 

Opslag van grondstoffen en andere stoffen 
• plaats. capacltelt (m ~ en m J) en wijze van opslag van de te verwer

ken materialen (incluslef water, chem1callfn e.d); indicatie van de 
hoeveelheid basisgrondstoffen die in voorraad moeten worden gehouden 
voor een ongestoord produktieproces, gem1ddelde verblijftijd; 

• voorzieningen om te voorkomen dat b1j opslag lucht, bodem, grond
water en/ of oppervlaktewater worden verontre1n1gd; 

• voorzieningen om stank- en stofoverlast bij opslag (mest. water) te 
voorkomen. 

Produktleproces 
• bouwkundlge voorzieningen; 
• een overzlchtel1jk en gekwantiftceerd processchema. waaruit dUide

l1jk blijkt welke grondstoffen tnstromen en waar welke stromen van 
afvalstoffen. tussen- en eindprodukten optreden; massabalans en 
stroomschema voor droge stof, water. lucht en sttkstof: 

• omschrijv1ng van het produktieproces in de meng- en de NC-fabriek: 
de voorbereidende bewerkingen, de dosertng en mengtng en de omzet
tlng incluslef t1jdsduur; 

• beschrijv1ng van eventueel plaatsvindend temperatuurverloop. aard 
van het proces (aeroob. anaeroob) en luchttoevoer op de verschillen
de plaatsen: 

• geur- en ammonlakem1ssies met mogelijke fiuctuaties naar vracht en 
tijdsduur: 

• gevo1gen voor emissies van eventuele toevoegtngen (bestrijdings- en 
ontsmettlngsmtddelen, procesreslduen e.d.); 

• maatregelen voor reductie van emissies (voor zover niet behandeld 
onder luchtbehandeling en waterhuishouding), waaronder geluidreduc
tie; 

• maatregelen die worden getroffen om verontrein1ging van de bodem via 
lekkage in de bedrijfsvloeren en de rioler1ng te voorkomen; 

• de haalbaarhetd van het hergebruik van ammoniumsulfaat. 

Luchtbehandellng 
• een processchema van de luchtstromen (hoeveelheden. toe- en afvoer, 

recirculatie): 
• aard, capacltelt en rendement van toe te passen re1n1g1ngstnstalla

ties (biofilters, gaswassers) voor ammoniak en geurstoffen: 
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3.1.7 

3.1.S 

3.1.9 

3.1.10 

3.1.11 

• samenstelling van de afgasstromen (ammoniak en geureenheden); 
,.. plaats en hoogte van de emfsslepunten. 

Waterhulshoudlng 
,.. een processchema van alle waterstromen naar aard en hoeveelheid; 
,.. herkomst. kwal1teit en transport van oppervlaktewater; 
,.. wijze van opvang en eventuele geschelden behandeling van afstromend 

water van verharde oppervlakten en daken; 
,.. berekening van de buffercapaciteit van de regenwateropslag bij zware 

regenval; 
• hoeveelheld en kwal1telt, alsmede variaUes daartn, van te gebruiken 

afvalwaterstromen (zoals byvoorbeeld proceswater. waswater van 
voertutgen. gaswasw!lter of ander water van de luchtreiniging, huis
houdelijk afvalwater. afstromend hemelwater); 

,.. omstandigheden en hoeveelheden van eventueel te lozen (direct of in
direct) afvalwaterstromen, alsmede concentraUe en aard van veront
reinigende stoff en: macroverontreinigingen. zoals zuurstofbindende 
stoff en en zouten en microverontreinigingen, zoals zware metalen en 
bestrij dingsmiddelen. 

ANoer en afzet van elDdprodukten 
,.. hoeveelheid en type produkt (grondstoffenmengsel. indoor-verse-com

post, doorgroeide compost) per jaar, dat wordt afgevoerd onder ver
melding van de bestemm1ngen; 

• glob ale samenstelling van het eindprodukt en controlecriteria ten 
aanzien van de aanwezigheid van zware metalen. pestlciden en patbo
genen. 

ANoer en afzet van afvalstoffen 
• hoeveelheden, samenstelling, wijze van afvoer en plaats van bestem

m1ng van afvalstoffen ult de inrichtlng (byvoorbeeld ladingen mest 
of compost, die door infectle of onderbreking in het produktieproces 
onbruikbaar zyn. afvalwater uit de luchtbehandelingSinstallaUe dat 
Diet in het produktleproces ingevoerd kan worden e.d.). 

Overlge aspecten 
,.. aandutding van de vormgeving en hoogte van de installaties. alsmede 

de inpassing van het complex in de omgeving. 

BedrljfsvoerlDg en controle 
Overzicht van bedrijfsactlviteiten Ujdens de gehanteerde bedrijfstij
den en een glob ale beschrijvtng van de bedrijfsinteme milleuzorg ') 
aan de hand van de voIgende vraagpunten. 
• Hoe vindt controle. acceptatie en reglstraUe van de vexwerken 

grondstoiIen plaats? 

2 Zie: Notltle milieuzorg, Tweede Kamer, vergadeIjaar 1988-1989, 20633, nr.3. 
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3.1.12 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

• Welke beperldngen worden opgelegd t.a.v. de ontvangst van mest waar
in gtftJge stoff en (landbouwgtften en metaIen)en/of pathogenen voor
komen en hoe wordt dit gecontroleerd? Wat gebeurt er met partijen 
aangeleverde. niet-acceptabele mest? 

• Hoe vindt de stikstofboekhouding plaats (stoffenbalans)? 
• Welke metingen en regtstratles worden uitgevoerd om inzicht te krtj

gen in de Inilieubelastlng van het bedriJf? 

Bedrljfsstorlngen en calamlteiten 
• aard. frequentle en tljdsduur van de diverse typen stortngen (bij

voorbeeld technJsche stortngen by de luchtbehandel1ngsapparatuur of 
stortngen in het produktleproces) die kunnen optreden (onder vermel
ding van de resulterende uitworp in ruimte en tYd); 

• maatregelen om te voorkomen dat bij het blussen van branden het ont
stane bluswater ongezuiverd in het oppervlaktewater. de openbare 
riolertng of het grondwater kan geraken. (Welk risico is aanwezig 
by brand in verband met de opslag van brandbare of brandgevaarl1jke 
stoff en?) 

Altematleven en vartanten 

AJgemeen 
Voor aIle hierboven genoemde aspecten kunnen in principe vartanten 
worden onderschelden. Vartanten kunnen worden gecombtneerd tot een of 
meer ultvoeringsaItematieven. 
De keuze van de redelykerw1js in beschouwing te nemen aItematieven/
varlanten moet in het MER wrgvuldig worden gemotiveerd. In het MER 
moet worden aangegeven hoe het gestelde doel van het voomemen kan 
worden bereikt met behulp van de beschouwde aItematieven/varlanten. 
De initiatiefnemer kan in het MER aI een voorkeur ultspreken voor een 
van de aIternatieven. De motlvertng van de keuze uit de nader in be
schouwing genomen (rrele) altematleven dient in het MER te worden be
schreven. Wat betreft de gedetailleerdheid van de beschrijving wu met 
name moeten worden ingegaan op die onderdelen van de acUv1telt welke 
belangrtjke m1l1euconsequenties kunnen hebben. 
De volgende altematleven en varianten kunnen in het MER een rol 
spelen: 

Grondstofaltematieven 
• andere receptuur wat betreft de percentages paardemest. kuikenmest 

en stro; 
• (her)gebruik van ammoniumsulfaat utt de gaswassers van eigen bedrijf 

en/ of bedriJven ult de omgeving; 
• het gebruik van andere. in Nederland aanwezige grondstoffen. waIs 

(varkens)drijfmest of compost van de GIT-compostering te Moerdyk; 
• venninderen van watergebruik (met name leldingwater). byvoorbeeld 

door gebruik van afstromend regenwater van belendende gebouwen. 
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3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

Inrichtlngsvarlanten 
• methode van beluchting van de composterende massa; mate van luchtre

c1rculatie in combinatie met injectle van zuivere zuurstof in de 
luchtstroom teneinde hergebruik van Iucht te maxfmaliseren en uit
stoot van verontretrugde Iucht te m1ntmaliseren; 

• zuivertngsmethoden van afgassen (bijvoorbeeld door meertrapswasstng 
wassing in combinatie met een biofUter); 

• hoogte(n) van emissiepunt(en); 
• hoogte van ovenge bebouwing; 
• aanbrengen van voorzieningen waannee eventuele bodemverontre1n1gtng 

kan worden gemeten. ook onder gebouwen: 
• (andere) geluidreducerende voorzientngen; 
• (her)gebruik van bij het proces vrijkomende wannte; 
• energiegebruik van de apparatuur. 

ProcesvariaDten 
• methode(n) van homogemserlng: 
• (kortere) verblijftijd van grond- en hulpstofi"en en eindfabrlkaten. 

Referentlesltuatle 
Ter vergelijIdng moet (globaal) worden aangegeven de situatie die ont
staat als de voorgenomen actlvttelt met wordt ondernomen. Activitel
ten. waarvoor een vergunntng reeds 18 verleend (ultbreid1ng tunnelbe
drijf) worden weI ondernomen. (Aangezien het hier gaat om een situa
tie. die met aansluit bij het doel van het voornemen. wordt met de 
tenn (nul)alternatlef gebruikt. maar de tenn referentlesituatie.) 
De beschrljv1ng zal dlenen als referentlekader voor de alternatieven 
die weI aan het gestelde doel van het voornemen beantwoorden en dient 
als basIs voor de beschrijving van de autonome milleu-ontwikkeltng 
(zie hoofdstuk 4). 

Mee.t mWeuvriendelljke altematief 
Het zogeheten meest mJlleuvriendelijke alternatief dient in het MER te 
worden beschreven. 
Naar de mentng van de Comm1ssie komt v~~r het meest milieuvriendelijke 
alternatief in aanmerking: een samenhangend geheel met zo milieuvrlen
delijk mogelijke uitvoertng van de verschillende onderdelen van de in

rlcht1ng met name op het gebied van geurbestriJding. 
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4. BESTAANDE TOESTAND VAN BET MILIEU EN AUTONOME 
ONTWIKKELING 

Artlke141j.lid 1. onder d van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrflvtng van de besta.ande toestand van het mueeU, voor 
zover de vooryenomen activlteit oj de beschreven altemat1even daarooor gevolgen kunnen 
hebben, alsmede van de te verwachten ontwlkkeLtng van dat mUieu, indlen de activlteit 
noch de altematieven worden onderrwmen." 

De bestaande toestand van het milieu op en rondom de locatie dient te 
worden beschreven voor zover van belang voor de voorspelling en verge
lljking van de gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activitett 
en de alternatieven. Bij de beschrtjvingen zal In prtncipe worden 
uttgegaan van bestaande infonnatie. die eventueel door het bevoegde 
gezag aan de initiatiefnemer ter beschtkking gesteld moet worden. 
In dit verband zou gebrutk kunnen worden gemaakt van het evaluatie
onderzoek. dat wordt ultgevoerd naar de huidige emissies ter toetstng 
van de vigerende Hinderwetvoorschrtften. J ] 

Naast de beschrtjving van de huidige sttuatie. dient ook tngegaan te 
worden op de te voorzlene autonome ontwikkeling van het milieu als de 
voorgenomen actlvitett ruet zou worden ondernomen. Deze beschrtjving 
dient als referentlekader voor de beoordeling van de milieugevolgen en 
de onderllnge vergelijking van de alternatleven. 
Op het industrieterrein worden verschillende actMteiten ontwikkeld. 
waarvoor m.e.r. wordt of is uttgevoerd: AVI. GFT-compostertng. WKC. 
shredderbedrtjf de Vos. Gegevens over emissles van deze bedrtjven. 
dlenen voor zover bekend en relevant te worden mee beschouwd. 
Een andere mogeUjkheid is dat het MER de te hanteren overheidsnormen 
ten aanzien van Moerdijk (als referentle) voor de autonome ontwikke
ling hanteert. VelVolgens dlent te worden aangegeven welke ru1mte 
reeds bestaande bedrtjven en het voomemen van CNC hlertn gebruiken. 
Hieronder worden punten genoemd waaraan het MER naar de mening van de 
Commissie aandacht zou moeten besteden: 
- achtergrondconcentraties ammoniak. emissiebronnen van geurstoffen: 
- etmaalwaarde-geluldcontouren rondom de inrichting (50-65 dB(AJ en 

bestaande geluid1mmissies op relevante referentleposltles (zie 5.4): 
- verkeerslntensttelten. ontslulttngssituatle; 
- oppelVlaktewaterkwalltelt (voor zover door CNC beinvloed); 
- bodemkwallteit (eventuele verontre1n1gtngen): 
- de aanwezigheld van gevoelige Industrie~n/bedrtjvigheid in de omge-

ving. natuur- en recreatlegebleden. waterwingebleden e.d.: 
- ligglng van woningen en aaneengesloten woongebieden: 
- visueel-ruimtelijke kenmerken van de locatle. 

3 De resultaten van dit onderzoek zijn interessant ten aanzien van: 
- het verkrljgen van de meest actuele gegevens omtrent de hUidige emissies en de bestaande 

toestand van het milieu. 
- over- en onderschrijdingen van de milieu-voorschrlften in de huidige situatie. 
- inzicht in de nauwkeurigheid van de gehanteerde voorspellingsmethoden. 
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5. GEVOLGEN VOOR BET MILIEU 

Artlke141j, lid 1, onder e van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrfJving van de gevolgen voor het milieu, die de voor
genomen act1vUett, onderschefdenlgk de rutematieven Icw1nen hebben. alsmede een motive
ring van de wyze waarop deze gevolgen zgn bepaald en beschreven." 

5.1 lUgeDaeen 

Met betrekking tot de beschrtjving van de milleugevolgen vraagt de 
Commissie aandacht voor de volgende algemene richtlijnen. 
- De beschrtjving van de milleu-effecten van de voorgenomen activiteit 

en altemaUeven zal ulteindelijk moeten resulteren in een vergelij
king tussen de versch1llende altematleven/vartanten (zle hoofdstuk 
6). 

- B~ de beschrtjving moet worden onderschelden naar poslUeve en ne
gatleve effecten, tljdelijke en pennanente effecten en pas op lange
re termtjn geleldelijk waameembare effecten. 

- De te velWachten effecten dienen steeds te worden gerelateerd aan de 
bestaande toestand en de te velWachten ontw1kkeling van het milleu 
en de te hanteren nonn- en streefwaarden. De effecten zullen zoveel 
mogelijk in hun onderlinge samenhang moeten worden beschouwd. 

- De gebruikte methoden en modellen moeten worden beschreven, met 
daarbij de mate van betrouwbaarheid. Tevens zal een indicatie beho
ren te worden gegeven van de vartaUe in de voorspellingsresultaten 
die kan worden velWacht als gevolg van onzekerheden en onnauwkeurtg
heden in de methoden en modellen. Bij onzekerheid over het weI of 
ruet optreden van effecten moet behalve de meest waarsch~nlijke 

ontw1kkeling oak de slechtst denkbare situaUe worden beschreven. 

5.2 Priortteiten en Daate van detail 

Naar de mentng van de Commissie dient bij de beschrtjving de nadruk te 
worden gelegd op de geurproblematiek. De effecten op het gebled van 
lucht, geur en geluid dienen gekwantificeerd te worden gepresenteerd 
en te worden getoetst aan bestaande nonnen en streefwaarden. 
De overtge te noemen effecten kunnen meer globaal en in kwalitatieve 
zin worden omschreven. 
De gevolgen voor oppervlaktewater dienen alleen te worden beschreven 
als deze door de activiteiten van CNC, of altemaUeven daarvoor, 
worden beinvloed. 
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5.3 Luchtverontreiniging 

Luchtverontre1n1gtng c.q. geuroverlast dient mede te worden beschouwd 
in relatle tot eventueel reeds aanweztge bronnen·J. Bij de beschou
wing dlenen zowel lokale. versprelde woonbebouwing alsmede aaneenge
sloten woonbebouwing en/of andere gevoeltge objecten (zle hoofdstuk 4) 
te worden betrokken. Zowel de em1ss1es. als de immissleconcentratles 
rond het bedrtjf zijn van belang. 
De invloed van de tnrtchting op de luchtkwalitelt in de omgeving zal 
door middel van verspreldingsmodellen in beeld gebracht moeten worden 
met behulp van bijvoorbeeld het LTFD-model. Wat betreft geur'J moet 
het worden aangegeven op een topograf1sche kaart door middel van de 
relevante (99.5. 98, 95) percentlelen van 1 g.e./m 3. 

Aandacht dient te worden besteed aan de duur van de em1ssies en de 
variatle in emissientveau (piekbelastlngen). 

5.4 Geluid 

• Prognose van de immissie-relevante bronsterkten. bepaald met inacht
neming van de rtchtlijnen van de overheld (tlHandleiding meten en 
rekenen industrtelawaai" rapport ICG-reeks IL-HR-13-01 d.d. maart 
1981) met bedrtjfsduurgegevens blnnen de onderscheiden etmaalperto
den. 

• De etmaalwaarde-geluldcontouren in de directe omgevtng van de in
rtchtlng (bijvoorbeeld 50 tot en met 65 dB(A) in stappen van 5). 

• De berekende geluldbelastlng op referentlepositles gelegen op de 
dichtstbljzijnde zonegrens van het (thans nog voorlopige) zonevoor
stel ex art. 53 Wgh en ter hoogte van (eventuele) geluidgevoel1ge 
bestemm1ngen binnen de zone op kortere afstanden. 

Gegeven de em1ss1enonn voor het bedrijfsterrein van CNC, de locatle 
van het bedrtjfsterrein en zijn (ten opzlchte van het industrteterrein 
Moerdijk) beperkte oppervlakte zal inzichtelijk dienen te worden ge
maakt dat de immissle ten gevolge van CNC een verwaarloosbare bijdrage 
aan de toelaatbare geluldimmiSSle (industrtegebled-grenswaarden ex 
art. 53,65 en 66 Wgh) op voornoemde referentlepositles levert. 

5.5 Oppervlaktewater en bodem 

• Hoeveelheid en kwaliteit van eventueel te lozen afvalwaterstromen 
bij de verschillende alternatleven. 

• Te verwachten immissies in oppervlaktewater in geval van lozingen 
(direct of indirect). 

4 Zie ook inspraakI'eactle nr 1 en 3. 
5 Geurmetlngen dienen te worden uitgevoerd op basis van de NVN 2820 door laboratorla welke 

gecertillceerd (of genomineerd) zijn door de Nederlandse KallbratleQrganisatle. 
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• Depositles en eiIecten op eventuele omltggende wateroppervlakten met 
name bij storing in de procesgang. 

• Verwachte effectlviteit van de voorzieningen die bij de verschillen
de alternatleven worden getroffen om verontreinJgingen van bodem, de 
openbare riolering en oppervlaktewater te voorkomen. 

• GevoJgen van grondwateronttrekking tljdens de bouw en eventuele 
lozingen van dit water. 

5.6 Woon-, werk- en leefmilieu en externe veillgheid 

• GevoJgen voor de leefbaarheid van woongebieden en het gebruik van 
recreatiegebieden door eventuele luchtverontreinJging, geurhinder, 
geluidhinder e. d. 

• De risico's van een max1maal geloofwaardige calamiteit. 
• Preventieve en mitigerende maatregelen tijdens normale bedrijfsvoe

ring en bij onvoorziene omstandJgheden ter bescherming van het per
soneel tegen te hoge luchtverontreiniging en teveel geluid. 

5.7 Flora, vegetatle, cultuurgewassen, ecosystemen 

• Effecten van de emissies van de tnstaIlatie op gevoeUge objecten in 
de omgeving zoals flora, vegetaUes, fauna, typen van ecosysteem. 

5.8 Landschap 

Ten behoeve van een beoordeling van landschappelijke aspecten is in
zicht nodig in de situering van de inrichting. bijvoorbeeld door mid
del van een plattegrond en een aanzichtstekerung. Hierbij dient reke
rung te worden gehouden met eventuele eisen die uit het bestemmings
plan voortvloeien (bouwhoogte e.d.). 

5.9 Overtge milleu-effecten 

• VerschUlen in energieverbruik van machines en apparaten bij de 
verschillende altemaUeven. 

• Gevolgen voor transportbehoefte die samenhangen met de verplaatsing 
van een deel van de produktie van Milsbeek naar Moerdijk. 

• Eventuele effecten worden verwacht voor andere kwetsbare bedrijven 
(bijvoorbeeld levensmiddelenbedrijven en land- en tuinbouwbedrijven) 
in de omgeving. 
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6. 

7. 

VERGELLJKING VAN DE ALTERNATIEVEN 

Artlke141J, lid I, onder rvan de Wabm: 
Een MER bevat ten m1nste: "een vergelgldng van de ingevolge onderdeel d beschreven te 
verwachten ontwUdceUng van het mateu met de beschreven gevolgen voor het milieu VW1. de 
voorgenomen activlteit, alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in 
beschouwing genomen a1tematieven. " 

De alternatieven moeten, althans wat hun milieu-aspecten betreft, wor
den vergeleken met als referentlekader de ontwikkeltng van het milieu, 
1ndlen de velWerkings1nr1cht1ng ruet zal worden aangelegd (autonome 
ontwtkkeling ter plaatse). Hlerbij dienen ook de nonnen en streefwaar
den van het m1lieubeleid te worden beschouwd. Overtge aandachtspunten 
bij dit onderdeel van het MER zijn: 
- een voorkeursvoIgorde van de vartanten per milieu-aspect; 
- een beschouwtng van de positieve en negatieve gevoIgen van ieder al-

ternatief en het belang daruvan voor de verschlllende betrokken par
tijen; 

- de mate waartn de initlatiefnemer denkt bij elk van de alternaUeven 
het doel te kunnen velWezenlijken. 

LEEMTEN IN KENNIS. EVALUATIE ACHTERAF 

Artlke141j, lid I, onder g van de Wabm: 
Een MER bevat ten m1nste: "een overzlcht van de leemten in de onder d en e bedoelde be
schrgvingen ten gevolge van het ontbreken van de benodfgde gegevens." 

Leemten 1n kennis en infonnatle die na de analyses van de milieu -ef
fecten zyn overgebleven en die tot onvolledigheld lelden, moeten 1n 
het MER worden opgesomd, alsmede de redenen waarom deze leemten zijn 
blijven bestaan. Daarby kunnen ook worden venneld: 
- onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en 1n 

gebruikte invoergegevens; 
- gebrek aan bruikbare voorspellingsmethoden; 
- andere kwalitatleve en kwantltatieve onzekerheden met betrekking tot 

milleugevoIgen op korte en langere termijn. 
De vastgestelde leemten 1n kennis en infonnatie kunnen worden gezien 
als onderwerpen van voortgaande studie en behoren mede te worden be
trokken by een in concept op te stellen evaluatieprogramma van de 
daadwerkelijk optredende gevoIgen voor het milieu. Deze nazorg die 
eveneens onderdeel vonnt van een m.e.r., dient betrekking te hebben op 
de doeIgertchtheld van de getroffen voorztentngen en effect-beperkende 
maatregelen. Het is wenselijk 1n het MER reeds een aanzet voor dit 
evaluatleprogramma op te nemen. 
Dit programma is in het byzonder van belang 1n relatie tot de methode 
van geurbestrijding en 1n verb and met nog uit te voeren onderzoek naar 
grondstofaltematieven. 
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8. 

9. 

SAMENVATTING VAN BET MER 

Artlke141j, lid I, onder h van de Wabm: 
Een MER bevat ten mfnste: "een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht 
geeft voor de beoordellng van het mil1eu-effectrapport en van de daa.rtn beschreven gevol
gen voor het mtlleu van de vooryenomen actiulteU en van de beschreven altemat1even." 

In de samenvattlng van het MER of van de vergunrungaanvragen, als het 
MER daartn Is opgenomen, zal kort en overzlchtel1jk de kern van de be
langrijkste onderdelen van het MER moeten worden weergegeven. Wat be
treft de onderllnge vergelijking van de alternatleven kan dit bijvoor
beeld gebeuren met behulp van tabellen, flguren en kaarten. 
De samenvatttng dlent aan het bevoegd gezag en aan een zo breed moge
l1jk publ1ek voldoende 1nzicht te geven voor de beoordeling van het 
MER en van de daartn beschreven gevolgen voor het m1l1eu van de voor
genomen activiteit en de beschreven alternatieven_ 

VORM EN PRESENTATIE VAN HET MER 

In verband hlennee beveelt de Commissie aan: 
• het MER beknopt van opzet te houden en de inhoud te beperken tot die 

informatie. die relevant is voor de te nemen besluiten: 
• het kaartmateriaal te presenteren op een voldoende gedeta1lleerde 

schaal. bljvoorbeeld 1:500 voor de locatie zelf. 1:5.000 voor de 
naaste omgevtng en 1:25.000 voor de ru1mere omgev1ng: 

• de mil1eugevolgen van de voorgenomen actMtelt en de alternatieven 
overzichtel1jk weer te geven. Daarbij dienen te sterke vereenvou
digtngen enerzijds en slechts voor tngewtjden toegankelijke vaktaal 
anderzijds. te worden venneden: 

• in het MER in te gaan op relevante vragen over het project. zoals 
die uit de inspraak naar voren zijn gekomen: 

• afwijk1ngen van de richtlijnen duldelijk te motlveren: 
• achtergrondgegevens (die conclusies. voorspellingen en keuzes onder

bouwen) met in het MER zelf te vermelden. maar in bijlagen op te 
nemen. Achtergrondgegevens die noch in het MER. noch in bijlagen 
zijn opgenomen. dlenen weI beschikbaar te zijn v~~r gemteresseer
den: 

• een verklarende begrippenl1jst. een l1jst van gebruikte aikortingen 
en een l1teratuurlijst op te nemen. 
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BIJLAGEN 

bij het advtes voor richtlijnen 
over de inhoud van het 

milieu-effectrapport 
Mestcompostertng CNC te Moerdijk 

(bijlagen 1 tIm 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 8 oktober 1992, waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

~~tP Provincie 
~ Noord-Brabant - 9 OKr. 

Pravtnclehule 
Brabanllaan 1 

'90'1 Carre.pandenli<t-edr •• : 
'i"eslbus 90151. 5200 Me 's·Herlogenbasch 

Telefax: 073·123565 Telex: 50796 pbnb 

Dienst Waterstaat. Milieu en Vervoer 

Ons kenmerk: 190814 
l1w kenmerk : 
Afde1ing : BDM 
Doorkiesnr.: 812293 
Bij1agen : 7 
Datum : 8 oktober 1992 
Onderwerp : Startnotitie 

CNC te Moerdijk. 

Geachte commissie, 

telefoon 073-812812 

Commissie voor de mi1ieu-effectrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

ComlJ1lssle voor de 

milicu·effectrapportago 

ingekomen : ~ 1 2 OKT. 1992 

dossier : U S-Cl - I tJI\<\ .~ 

Ter vo1doening aan het bepaa1de in artike1 411 en 41n van de Wet 
a1gemene bepa1ingen milieuhygiene doen wij u hierbij mede namens het 
dagelijks bestuur van het waterschap Hoogheemraadschap West-Brabant, 
toekomen zes exemplaren van de startnotitie inzake de mi1ieu-effect
rapportage voor de productie van Indoor Verse Compost ter plaatse (a1s 
grondstof voor het tunnelbedrijf voor doorgroeide compost) en het uit
breiden van het bestaande tunnelbedrijf op het industrieterrein 
Moerdijk. 

Deze notitie hebben wij op 25 september 1992 ontvangen van CNC te 
Moerdijk. 

Van de ontvangst van de startnotitie zullen wij op 9 oktober aanstaande 
mededeling doen in de dagbladen en de Nederlandse staatscourant. 
Een exemplaar van de daartoe strekkende kennisgeving treft u hierbij 
aan. 

Wij verzoeken u ons te adviseren over de te geven richt1ijnen inzake de 
inhoud van het Milieu-effectrapport. 

Voor de goede orde tekenen wij hierbij neg aan dat het Milieu-effect
rapport zal moe ten dienen voor de onderbouwing van door initiatief
neemster in te dienen aanvraag om vergunning ingevolge de 
Afvalstoffenwet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
het hoofd van de afde1ing Bodem, 

~P4-
ir. F.P. van sc~en. 

Bonkrelalies: NMB Rekening nr. 67.45 60.043. Rabobank rekenlng nr.1 a 10.51.484. Past bank nr.1070l76 t n v. Provincie NOOld-Brobant 



BIJLAGE 2 

Openbare bekendmaklng In Staatscourant Dr. 196 d.d. 90ktobe,r 1992 

Noord-Brobont • 
Kcnnisgeving milieucjJeclrapporloge I'oor 
CNC. induSlrielerrein Moerdijk 
Gedeputeerde Staten van Noord-Bra
bant en het dageJijks bestuur ,van het 
waterschap Hoogheemi-aadschap West
Brabant maken het volgende bekend. 
Cooperatieve Nederlandse Champig
nonkwekersvereniging - ~.a. (C,l'fC) heeft 
op 25 september 1992 eenstarfnotitie 
bij ons college ingediend als eerste stap 
in een procedure die moet leiden tot het 
opstellen van een milieu~ffectrapport 
moet worden opgesteld, heeft betrek-" 
king op de productie van' Indoor Verse' 
Compost.ter plaatse (aIs-grondstof voor 

,het tunne[bedrijf voor doorgroeide 
~ compost) ,en het .uitbreiden 'Van :hCt 
, bestaande 'tuniidtx:d_iijf op' het jndu~' 
strieterrein Moerdijk_' De-',grondstof
.voor ' het bestaande tunne[bedrijr- wordt 
m'omenteel in MilsbCetCgemaakt en Van 
daaruit aangevoerd naar Moerdijk. 
Voor het realiseren van de planQen op 
het iildustrieterrein Moerdijk is het 
noodzakelijk om naast het uitbreiden 
van het tunne1bedrijf een meng- en _ 
IVC-fabriek te bouwen voor het produ
~ren van Indoor Verse Compost. Het 
verweken van meststoffen voor de pro
ductie van deze grondstoffen is een 
activiteit die vergunningplichtig is in 
het kader van de Afvalstoffenwet. 
Tevens dient er een vergunning inge
volge de Wet verontreiniging opper
vlaktewateren te worden aangevraagd 
voor het (eventueel) lozen van bedrijfs
afvalwater. 
Voordat deze vergunningen ingevolge 
de Afvalstoffenwet en de Wet verontrei
niging oppervlaktewateren kunnc:n wor
den aangevraagd" dient e-en-milieu-· 
effect rapport te worden opgesteld.'- , 
Het milieu~ffectrapport is bedoeld om , 
de gevolgen van de voorgenomen acti
viteit voor het fysieke milieu zichtbaar 
te inaken. Naar aanleidin,E ~n ,de start- . 
nOli tic, waarin injtialiefneenlste~ (CNC) 
in grote lijnen aangeeft . wat ~ar' voor- . 
nemens zijn en de ingekome'o reactles. 
moe ten door ~e bevoegde' gezagen 
richtlijnen worden opgesteld. 

Wij stellen hierbij eemeder, over«n
komstig het bepaalde in artikel 41 n, 
lid 3 van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygi!:ne, in de gelegenheid opmer
Icingen te maken over de te 'i~even richt
lijnen. De startnotitie ligt_daartoe met 
ingang van maandag 12 oktober [992 
gedurende vier weken ter inzage op de 
gebruikelijke plaatsenen tijden in de ' 
gemeentehuizen van Fijnaart, Hooge en 
Lage Zwaluwe, Klundert, Oudenbosch, 
Standdaarbuiten, Strijen (Zuid-Hol
land), Willems tad en Zevenbergen. 
Opmerkingen moe ten v66r maandag 9 
november 1992 worden ingezonden aan 
Gedeputeerde Staten van Noord-Bra
bant, Postbus 90151.5200 MC 's-Her
togenbosch onder vermelding van ken
merk 186.715. 
Degene die opmerkingen inzendt kan 
verzoeken zijn persoonlijke gege,vens 
niet bekend te maken. Voor de goede 
orde merken wij op dat in deze fase 
slechts opmerkingen kunnen worden 
gemaakt betreffende de door de 
bevoegde gezagen te maken ric\ttlijnen 
ten behoeve van de inhoud van een 
milieu~ffectrapport. 
's-Hertogenbosch. Breda. het college en 
het dagelijks bestuur voornoemd. 



BIJLAGE 3 

PROJECTGEGEVENS 

MlUeu-effectrapportage mestcomposteriDg CNC te Moerclljk 

Inltlatlefnemer: CoOperatieve Nederlandse Champtgnonkwekersveren1ging (CNC) 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten Noord-Brabant en het dage41ks bestuur van het 
Hoogheemraadschap West-Brabant 

Beslult: vergunningverlentng tngevolge de Afvalstoffenwet en de Wet verontrei
nigtng oppeIVlaktewateren 

Actlvitelt: De CNC composteert mest ten behoeve van de substraatberelding voor de 
champlgnonteelt. De voorgenomen acttvitelt betreft het oprtchten van een meng- en 
compostertngsfabrtek, waartn mest en andere grondstoffen worden gemengd en gecom
posteerd tot (indoor) verse compost (NC), 500.000 ton per jaar. 
Bovendien zal het bestaande tunnelbedrtjf, waartn verse compost tot doorgroeide 
compost wordt veIWerkt met 30 tunnels worden uitgebreid. Voor deze uitbreidtng 1s 
reeds vergunning (op basis van de HindeIWet) verleend. 

Stand van zaken: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stelden per brief van 8 
oktober 1992 de Commissle in de gelegenheld advies uit te brengen over de richt
lijnen voor het op te stellen MER Op 9 oktober Yond de openbare bekendmaking 
plaats. Hierin werd aangekondigd dat de startnoUt1e tot 9 november ter inzage zou 
liggen. De Commissie legde op 12 november een locatiebezoek af bij het bedrijf. Op 
1 december 1992 yond een overleg plaats naar aanleldtng van een concept-advies 
voor rtchtlijnen met vertegenwoordigers van de initiatiefnemer en de bevoegde 
instanties. 
In 1991 en 1992 heeft de CNC reeds voor haar vestlging in Mflsbeek mflieu-effect
rapportage uitgevoerd. Gegevens uit dit rapport zullen waarschijnIijk voor een 
deel kunnen worden gebruikt voor het mflieu-effectrapport van Moerd1jk. 

SamensteWng van de werkgroep: 
ir. J. van Dixhoom (vooIZitter) 
dr. ir. H. Harssema 
ing. RP.M. Jansen 
dr.fr. A Klapwijk 
ir. A.F. in 't Veld 

Secretarls van de werkgroep: drs. M. van Eck. 



BIJLAGE4 

UJst van lnspraakreactles en adviezen 

nr. datum persoon of lnstantle plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

1. 921029 College van Burgemeester en Wet- Hooge Zwaluwe 921112 
houders van de gemeente Hooge en 
!.age Zwaluwe 

2. 921105 Regionaal Inspecteur van de Volks- 's-Hertogen- 921112 
gezondheld voor de M1l1euhyglfne bosch 

3. 921106 Verentgtng M1l1eugroep Moerdtjk Moerdtjk 921112 

4. 921104 College van Burgemeester en Wet- Oudenbosch 921112 
houders van de gemeente OudenboscJ 

5. 921109 Dtrectoraat -Generaal Rijkswater- 's-Hertogen- 911112 
staat. dtrectle Noord-Brabant bosch 

6. 921113 Dtrectoraat -Generaal Rijkswater- Lelystad 921130 
staat. Rijkstnstltuut voor Inte-
graal Zoetwaterbeheer en Afval-
waterbehandeling RIZA 


